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Všetkým členom Vincentskej rodiny 

 

Obežník k sviatku svätého Vincenta de Paul 

 

 
 

„K OBNOVENEJ KULTÚRE POVOLANÍ K ZASVÄTENÉMU ŽIVOTU“ 

 

 

Drahé sestry a bratia! 

  

Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami! 

 

V tohoročnom jubilejnom roku 400. výročia vincentskej charizmy máme nesmierne 

veľa dôvodov na vzdávanie vďaky Pánovi!  

 

Jeden dar, za ktorý máme Ježišovi zvlášť ďakovať, je dar tisícov a tisícov členov 

rôznych vetiev Vincentskej rodiny, ktorí v priebehu 400-ročnej histórie udržiavali charizmu 

živou až dodnes. Podarilo sa to vďaka tomu, že s pomocou Božej milosti ju odovzdávali 

z pokolenia na pokolenie. Tisíce dosiahli stav svätosti a viacerých z nich Cirkev oficiálne 

vyhlásila za blahoslavených alebo svätých. Teraz sú v nebi, kde sa za nás prihovárajú 

a sprevádzajú nás na našej životnej ceste, na našej púti k úplnému a večnému zjednoteniu sa 

s Bohom.  

 

 Pri službe v pastorácii povolaní pre zasvätený život v rámci Vincentskej rodiny 

a starostlivosti o jej budúcnosť i o budúcnosť vincentskej charizmy ako takej, je nesmierne 

dôležité naše hlboké osobné nasadenie, horlivosť a pevné presvedčenie. Jedným z konkrétnych 

plodov jubilejného roku 400. výročia našej charizmy nech je „obnovenie kultúry povolaní 
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k zasvätenému životu“. Pod výrazom kultúra povolaní k zasvätenému životu rozumiem také 

prostredie, v ktorom budú povolania k zasvätenému životu klíčiť prirodzene, v ktorom Ježišovo 

pozvanie „nasleduj ma“ bude prijímané pozitívne a nie ako nejaká podivná či nežiaduca životná 

voľba. Chceme vytvárať také prostredie, v ktorom bude pre každého mladého muža či ženu 

„normálne“, a nie „nenormálne“ rozhodnúť sa nasledovať Ježiša, v našom prípade v šľapajach 

sv. Vincenta de Paul, v niektorej vetve zasväteného života uprostred Vincentskej rodiny. 

 Keď hovorím o obnovenej kultúre povolaní k zasvätenému životu vo všeobecnosti, som 

si plne vedomý toho, že v mnohých častiach sveta táto kultúra už existuje. No na iných miestach 

dnešná spoločnosť vôbec nepodporuje vznik kultúry povolaní k zasvätenému životu. Naopak, 

často sa stavia proti, pričom používa všetky možné prostriedky na oslabenie takéhoto prostredia.   

  

 Vo svojom liste z 25. januára 2017 na začiatku 400. výročia vincentskej charizmy som 

vyzval všetkých členov Vincentskej rodiny ku konkrétnemu činu, a síce, aby každý člen 

priviedol do niektorej vetvy Vincentskej rodiny nového kandidáta. Odvtedy už uplynul viac než 

polrok. V deň slávnosti nášho zakladateľa si každý z nás môže individuálne odpovedať na 

nasledujúce otázky: 

 Ako som doteraz odpovedal na túto výzvu? 

 Aká bola moja aktivita v tejto oblasti v prvej polovici jubilejného roku?  

 Povzbudil som niekoho, aby sa zaangažoval v niektorej vetve Vincentskej rodiny, či 

už v ženskej alebo mužskej spoločnosti zasväteného života, alebo v niektorej laickej 

vetve? 

 

 Keď prechádzame do druhej polovice jubilejného roka, každému jednému členovi 

Vincentskej rodiny znova naliehavo adresujem výzvu – tentokrát konkrétne zameranú na 

zasvätený život. Urobme všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli mladým odpovedať na 

Ježišovo volanie. Chcel by som poukázať na tento cieľ práve vo chvíli, kedy prežívame 

slávnosť svätého Vincenta de Paul v roku 400. výročia vincentskej charizmy. Prosím každého 

člena Vincentskej rodiny, aby bol otvorený a podľa svojich možností sa zo všetkých síl 

vynasnažil modlitbou, osobným kontaktom či sprevádzaním povzbudiť niektorého mladého 

človeka, aby uvažoval nad povolaním, – pokiaľ cítite, že ho Pán volá k zasvätenému životu. 

 

 Vo Vincentskej rodine mnohí ľudia neúnavne pracujú v službe pastorácie povolaní 

a som presvedčený, že v tomto jubilejnom roku sme už mali možnosť vidieť alebo ešte uvidíme 

konkrétne ovocie v podobe nových kandidátov, ktorí si zvolia zasvätení život, najmä v jednej 

zo spoločností Vincentskej rodiny. Z hĺbky srdca vám za to ďakujem! Sám svätý Vincent by sa 

vyjadril takto: 

 

Vzdávam Bohu vďaky za vaše úžasné odhodlanie, s akým ste sa rozhodli prosiť Boha, 

aby na príhovor svätého Jozefa rozširoval spoločnosť. Prosím jeho božskú dobrotu, aby 

zhliadol na túto prosbu. Ja som sa už viac než dvadsať rokov o to neodvážil Boha prosiť, 

lebo som si myslel, že keďže je Spoločnosť jeho dielom, starostlivosť o jej zachovanie a 

vzrast treba ponechať iba na jeho prozreteľnosť. No na základe odporúčania uvedeného 
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v Evanjeliu – že ho máme prosiť, aby poslal robotníkov do svojej žatvy1 –  som sa 

presvedčil o dôležitosti a užitočnosti takéhoto odhodlania.2 

 

Aby sme mohli obnoviť kultúru povolaní k zasvätenému životu, rád by som upriamil 

vašu pozornosť na tri nasledujúce skupiny ľudí: 

 Členovia vetiev zasväteného života Vincentskej rodiny  

 Pri písaní tohto bodu si veľmi dobre uvedomujem, že nepoviem nič nové. V celých 

dejinách Cirkvi sa už veľakrát rozoberala téma zasväteného života a zdôraznila sa jej dôležitosť. 

Chcel by som teda len jednoducho pripojiť svoj hlas a zároveň nanovo vyzvať všetkých členov 

spoločností zasväteného života vo Vincentskej rodine, aby neúnavne pracovali  na obnovení 

kultúry povolaní k zasvätenému životu. 

 

 Prioritou každého člena tej-ktorej vetvy zasväteného života v rámci Vincentskej rodiny 

má byť snaha preberať zodpovednosť za pastoráciu povolaní a pokračovať v budovaní kultúry 

povolaní k zasvätenému životu. U každej sestry, brata, kňaza, diakona, seminaristu či novica 

by to mal byť viditeľný a podstatný znak lásky k charizme, ktorú sme zdedili, lásky 

k Spoločnosti, ktorej sme členmi, k Cirkvi, k Božiemu kráľovstvu.   

 

 Členovia laických vetiev Vincentskej rodiny  

Pred niekoľkými mesiacmi ma kontaktoval istý človek zodpovedný za jednu 

medzinárodnú laickú vetvu Vincentskej rodiny. Prišiel s návrhom povzbudiť všetky 

laické vetvy Vincentskej rodiny, aby sa aktívne zapojili alebo naďalej sa podieľali na 

zveľaďovaní kultúry pastorácie povolaní k zasvätenému životu v spoločnostiach 

Vincentskej rodiny. Spomínaný laický člen vyjadril túto iniciatívu nasledovnými 

slovami : „Vy, sestry, bratia a kňazi Vincentskej rodiny, ste už tak veľa urobili a stále 

robíte pre nás, laikov. My by sme na oplátku niečo radi urobili pre vás“. Aké úžasné 

povzbudenie, podpora a iniciatíva zo strany laického člena Vincentskej rodiny! 

 

 Rád by som pozval a povzbudil každého jednotlivého člena laickej vetvy Vincentskej 

rodiny, aby pokračoval alebo sa aktívne angažoval v rozvíjaní kultúry povolaní k zasvätenému 

životu a osobne sa zúčastňoval na pastorácii povolaní, obzvlášť pre rôzne spoločnosti 

Vincentskej rodiny. To bude jasným znamením, že budovanie kultúry povolaní k zasvätenému 

životu nie je rezervované iba zasväteným osobám – sestrám, bratom, kňazom, diakonom, 

seminaristom a novicom, – ale že za to nesú zodpovednosť všetci, ktorí patria do Cirkvi, všetci 

členovia Vincentskej rodiny, práve tak laici ako aj zasvätení. 

 

 Spôsob, akým sa zapojíte, môže byť v každej vetve iný, ale cieľ zostáva ten istý: ako 

Vincentská rodina sa všetci zúčastňujeme na vytváraní kultúry povolaní k zasvätenému životu. 

Ako sa na tejto úlohe môže konkrétne podieľať laická vetva? 

                                                           
1 Porov.: Lk 10,2 
2 Coste V, 462-463. List 1956 Štefanovi Blatironovi, predstavenému v Gênes, 12. novembra 1655. 
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 Modliť sa – pravidelne, jednotlivo alebo v skupinke s prosbou o nové povolania 

k zasvätenému životu. 

 Byť pozorným na znaky, ktoré poukazujú na to, že Ježiš možno volá niektorého 

mladíka alebo dievčinu, aby ho nasledovali ako sestra, brat či kňaz a povzbudiť ich 

v tomto smere. 

 Zmieniť sa o tejto životnej ceste v rozhovoroch s mladými, rozprávať o zasvätenom 

živote ako o veľmi konkrétnej možnosti voľby. Keď hovoríme o manželstve, mali by 

sme tiež hovoriť o zasvätenom živote, aby ho pokladali za úplne normálnu životnú 

voľbu, za normálnu výzvu a normálnu odpoveď na celoživotný záväzok.  

 Tento jubilejný rok dáva vynikajúcu príležitosť na pokračovanie alebo podnietenie 

nových či obnovených iniciatív. Laické vetvy Vincentskej rodiny môžu spoločne vytvoriť také 

prostredie a kultúru, ktoré budú vnímavé na výzvy k zasvätenému životu ako bežnému spôsobu 

uskutočnenia životnej misie. Laické vetvy majú tú istú charizmu a spiritualitu. Sú prirodzeným 

miestom, kde sa rodia nové povolania zasväteného života. 

 

 Osoby mimo Vincentskej rodiny  

 

Kultúra povolaní k zasvätenému životu sa neobmedzuje len na Vincentskú rodinu, ale 

má sa šíriť, obnovovať alebo vytvárať v rámci celej súčasnej spoločnosti tak, aby si 

každý človek mohol samozrejme a logicky vybrať medzi viacerými možnosťami, keď 

chce odpovedať na Ježišovo pozvanie nasledovať ho v jeho poslaní. Jeden zo spôsobov, 

ktorým sa v rámci Misijnej spoločnosti snažíme zapojiť a podieľať na obnove kultúry 

povolaní k zasvätenému životu, je väčšia angažovanosť v digitálnych a sociálnych 

médiách, podnecovanie nových alebo obnovených iniciatív a prístupov, aby sa 

posolstvo dostalo k čo možno  najväčšiemu počtu ľudí.  

 

 Keď sa pripravujeme na slávnosť svätého Vincenta de Paul v tomto jubilejnom roku 

400. výročia vincentskej charizmy, pokračujme v nasadení, novým spôsobom sa angažujme 

alebo začnime sa angažovať v budovaní kultúry povolaní k zasvätenému životu všade tam, kde 

slúžime. Vychádzajme z vlastných možností, ale vždy s plným nasadením a vnútorným ohňom, 

aby naša láska k službe pastorácie nových povolaní bola vždy „citová a činná“. 

 

 Poďakujme sa Bohu za všetky povolania k zasvätenému životu, ktoré dostávame 

z Ježišových milosrdných rúk. Veď uskutočnenie tohto zázraku je napokon možné len vďaka 

jeho milosrdenstvu voči rôznym spoločnostiam zasväteného života Vincentskej rodiny.  

Spomenul to aj svätý Vincent:  

 

Veľmi si vážte, akú česť vám (Boh) preukázal, keď vás vybral spomedzi tisícov 

iných, aby vám prejavil svoju láskavosť a cez vás ju prejavoval utrápeným 

ľuďom. Často mu za to ďakujte s duchom pokornej vďačnosti. Prosím jeho 

božskú dobrotu, aby vám ju udelila. Ak si ju totiž vtlačíte do duše, zväčší vašu 

túžbu páčiť sa jedine Bohu a snahu obetovať mu všetko, čo robíte.3 

                                                           
3 CCD V, 616 ; List 2068 sestre Františke Ménage v Nantes, 17. mája 1656. 
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 Nech nám Panna Mária Zázračnej medaily, svätý Vincent de Paul a všetci blahoslavení 

a svätí Vincentskej rodiny pomáhajú v tejto iniciatíve. Prajem vám krásne prežitie slávnosti sv. 

Vincenta! Modlime sa za seba navzájom! 

 

Váš brat vo svätom Vincentovi, 

 
Tomaž Mavrič, CM 

Generálny predstavený 


