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Abstrakt 

 

GROSSMANN, M. Päť vincentských čností vo svetle života pátra Emila Miloslava 

Schmidta, CM (diplomová práca). Univerzita Komenského v Bratislave. 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta. Katedra morálnej teológie. 

Konzultant: Augustín Slaninka. 2011. 50 s. 

 

 Práca si kládla dva ciele. Prvým bolo zoznámiť sa s piatimi čnosťami, ktoré sv. 

Vincent de Paul, zakladateľ Misijnej spoločnosti, predkladal svojim duchovným synom k 

osvojeniu, aby nimi bola oživovaná ich služba. Druhým cieľom bolo skúmať prejavy 

týchto čností v živote pátra Emila Miloslava Schmidta, člena Misijnej spoločnosti.  

 Kľúčové slová: čnosť, predsavzatie, svedectvo. 

 

 

 

 

 

 

L’Astratto 

 

 Questo lavoro ha avuto due scopi. Il primo è stato far conoscenza di cinque virtù, 

le quali san Vincenzo de’Paoli, il fondatore della Congregazione della Missione, ha 

presentato a suoi figlii spirituali per appropriarsene, affinché attraverso le quali fosse 

vivificato il loro servizio. Il secondo scopo è stato studiare di espressioni di queste virtù 

nella vita del membro della Congregazione della Missione di padre Emil Miloslav 

Schmidt. 

 Le parole chiavi: virtù, propòsito, testimonianza. 
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Zoznam použitých skratiek 

 

 

AG – Ad gentes 

akad. – akademický 

al. – alebo 

a pod. – a podobne 

atď. – a tak ďalej 

CM – Misijná spoločnosť 

č. – číslo 

Čl. – Článok 

GS – Gaudium et spes 

Kap. – Kapitola 

Konf. – Konferencia 

napr. – napríklad. 

P. – páter  

PTP – Pomocný technický prápor 

pozn. – poznámka 

resp. - respektíve 

st. – storočie 

sv. – svätý 

VP – Všeobecné pravidlá Misijnej spoločnosti 

VŠ – Vysoká škola; vysokoškolský 
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Úvod 

 

 

Svätý Vincent de Paul1, ako zakladateľ a oduševňovateľ Misijnej spoločnosti, 

pomáhal svojim duchovným synom byť misionárom Ježiša Krista. Vincent im svojim 

životom a náukou predkladal aj poznatky o čnostiach, na ktoré majú dbať a upevňovať 

vo svojom živote. Zvlášť naliehal na osvojenie si čností jednoduchosti, pokory, 

láskavosti, umŕtvovania a horlivosti za spásu duší. Tieto čnosti sa mali podľa priania sv. 

Vincenta stať schopnosťami duše Misijnej spoločnosti a oživovať všetky práce jej 

členov.  

Práca si kládla dva ciele. Prvým bolo zoznámiť sa s predmetnými piatimi 

čnosťami. 

Druhým cieľom bolo spoznať osobu pátra Emila Miloslava Schmidta2 a skúmať 

prejavy predmetných čností v jeho živote. 

Práca bola zostavená z dvoch kapitol. V prvej sme sa zaoberali najskôr čnosťou 

ako takou cez zopár pohľadov z histórie, filozofie, morálky. Potom sme prešli na 

predmetné  čnosti.  Sledovali sme pohnútky, ktoré viedli Vincenta de Paul k tomu, aby 

vniesol týchto päť čností do Pravidiel Misijnej spoločnosti.  

Druhá kapitola bola pokusom spoznať duchovného syna sv. Vincenta a člena 

Misijnej spoločnosti, P. Emila Schmidta, a postrehnúť prejavy piatich vincentských 

čností v jeho živote. Bol človekom, ktorý z politických dôvodov vtedajšej štátnej moci 

takmer celý svoj seminárny a kňazský život prežil v tajnosti. Treba dodať, že z tohto 

dôvodu bola práca určitým rizikom, ale aj nádejou, že aspoň trochu poodhalíme osobu 

nášho spolubrata, ktorý žil, formoval sa a pôsobil v dvoch až štyroch ľudských 

generáciách pred nami. 

Členovia Misijnej spoločnosti si každoročne 25. januára, na výročie jej založenia, 

„modlitbou zasvätenia“ obnovujú záväzok verne nasledovať Ježiša Krista v čistote, 

                                                 
1 Vincent de Paul (* 1581 – † 1660) bol francúzsky kňaz, ktorý k vykonávaniu ľudových misií medzi 
vidieckym ľudom, založil roku 1625 Misijnú spoločnosť. Neskôr je mu zverená úloha vychovávať 
kandidátov na kňazstvo. V roku 1633 založil v spolupráci so sv. Lujzou de Marillac (* 1591 – † 1660) 
Spoločnosť dcér kresťanskej lásky. Kňazi - misionári CM začali ešte za Vincentovho života pôsobiť vo 
viacerých krajinách: Taliansko, Tunisko, Alžírsko, Írsko, Škótsko, Madagaskar, Poľsko. Heslom sv. 
Vincenta a teda aj Misijnej spoločnosti je: Poslal ma hlásať evanjelium chudobným (Lk 4,18). 
2 * 1924 – † 1969. Miloslav je jeho meno v civilnej matrike, v tejto práci sme ho ďalej volali len jeho 
krstným menom Emil. 
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chudobe a poslušnosti3 a podľa príkladu otca Vincenta denne vzrastať v jednoduchosti, 

pokore,  láskavosti, umŕtvovaní a v horlivosti za spásu blížnych. 

Tento záväzok sa z pohľadu cirkevného práva prijíma len raz za život a to 

s trvalou platnosťou  v obrade zloženia doživotných sľubov. Zo strany kandidáta je treba 

slobodné rozhodnutie sa preň a zo strany Misijnej spoločnosti schválenie jej zákonného 

predstaveného. Po ich zložení sa kandidát začleňuje do CM a stáva sa jej plnoprávnym 

členom, misionárom. 

Avšak z pohľadu morálneho práva je situácia odlišná. Po zložení svätých 

doživotných sľubov má misionár nielen právo uskutočňovať vo svojom živote päť čností, 

ale aj morálnu povinnosť.4 

Predkladanou prácou sme sa pokúsili napomôcť lepšiemu pochopeniu 

predmetných čností, aby tak mohol ich nositeľ autentickejšie uskutočňovať prijaté 

poslanie a svedčiť tomuto svetu o Božej láske.  

 Ďakujem P. Augustínovi Slaninkovi, CM za návrh vložiť do názvu témy meno 

nášho spolubrata P. Emila Schmidta, CM a za jeho odbornú pomoc pri jej vypracovaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Misijná spoločnosť má nerehoľný charakter, avšak, aby členovia CM boli dokonalejšie schopní stať sa 
svedkami Kristovej lásky a hlásať evanjelium, zaväzujú sa podľa evanjeliových rád sľubom čistoty, 
chudoby, poslušnosti a vytrvalosti v službe chudobným. 
4 Samozrejme okrem iných práv a povinností vyplývajúcich z Konštitúcií CM, avšak päť čností má svojou 
povahou, môžeme povedať, konštitučnú funkciu v službe a osobe misionára, ako sme si mohli uvedomiť v 
prvej kapitole tejto práce.    



 
9 

 
 

 

1 Päť vincentských čností 

 

 

V prvej kapitole sme sa najskôr stručne venovali čnosti ako takej, jej historickému, 

filozofickému a morálnemu rozmeru, jej hodnote, pričom sme sa usilovali vnímať vzťah 

čnosti s rozpoznávacou činnosťou človeka a dôvody k rozhodnutiu sa pre ňu. Následne 

úryvkom zo Všeobecných pravidiel Misijnej spoločnosti sme uviedli predmetnú tému 

piatich čností, ktoré Vincent predkladal svojim duchovným synom. V osobitných 

podkapitolách, ktoré boli nazvané menami jednotlivých čností, sme sa zoznámili 

s výberom myšlienok k piatim čnostiam, ktoré vo Vincentových konferenciách zazneli 

jeho duchovným synom.  

 

 

V slovníku sme našli stručné vysvetlenie hesla čnosť: „kladná mravná vlastnosť, 

dobrá vlastnosť, prednosť“5.  

Načrtnime si, ako uvažoval Sokrates o čnosti (areté). Čnosť je to, čo robí vec 

dobrou, dokonalou v tom, čo je. Napríklad pes: jeho areté je strážiť dom. Avšak povedať 

„pes je čnostný“ už nie je správne, lebo čnosť je možné prisúdiť len človekovi. Podstatou 

človeka je duša ako sídlo rozumu a poznania. Areté človeka je dobrá a dokonalá duša. 

Poznanie je to, čo robí človeka človekom. Nevedomosť je opakom – neresťou. Sokrates 

tiež tvrdil, že nie vonkajšie hodnoty sú dôležité, ako napr. svaly, majetok, ale vnútorné 

hodnoty poznania. Nikto nehreší dobrovoľne, ale preto, že nepozná dobro. Podľa neho, 

kto pozná dobro, nevyhnutne ho aj konal. Sokrates teda vyzýval k poznávaniu a veril, že 

skrze poznanie bude svet lepší. Mocou ducha človek dokonca dokáže prekonať i fyzickú 

bolesť. Hrdinom je podľa neho ten, kto víťazí nad vnútorným nepriateľom. Tiež vyslovil, 

že múdry je ten, kto najmenej potrebuje. To v konečnom dôsledku prináša šťastie 

(eudaimoniu). Teda takto usporiadaná duša prináša čnostné šťastie. Opakom je nerestný 

človek, ktorý je nešťastný. To nejde bez bolesti. Svoju metódu hľadania nazval 

maieutika, čo značí umenie pôrodu. Každá duša je tehotná pravdou, ale treba ju porodiť. 

A to bolí. Svoje učenie – nadradenosť duše nad telom – potvrdil svojim spôsobom 

i vlastnou smrťou – užitím jedu. Sokrates je považovaný za prvého moralistu.6 

                                                 
5 Krátky slovník slovenského jazyka , s. 86. 
6 Porov. Poznámky z univerzitných prednášok : Sokrates. In Osobný archív autora.  
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Ďalší antický filozof, Aristoteles, nám zanechal svoj postreh, že každý čin má na 

človeka spätnú väzbu: „Sme takí, akými nás urobili jednotlivé činy. Bytie je dôsledkom 

činnosti. Ale aj činnosť je dôsledkom bytia.“( Etika Nikomachova 5,5; 5,10) Inými 

slovami, sme čnostní alebo nerestní podľa toho, aké skutky robíme. Čnostný skutok nás 

robí čnostnými a nerestný nerestnými. Mravná kvalita človeka sa teda umenšuje alebo 

narastá podľa osobného konania. Podľa Aristotela sú čnosti stredobodom mravného 

úsilia človeka a ich úlohou je usmerniť hnutia duše a každý druh žiadostivosti tela. 

Rozoznáva v človeku prvok, ktorý vládne a prvky, ktoré treba dať ovládať.7 

Čnosť, o ktorej už Aristoteles vraví, že ľudí a ich skutky robí dobrými a 

dokonalými, je taká dobrá a vznešená vec, že nijakému inému pozemskému pokladu sa 

nevyrovná. Ľudstvo si vždy akosi inštinktívne toto uvedomovalo, lebo čarovná moc a 

krása čnosti všetkých zdravo zmýšľajúcich ľudí donútila koriť sa jej.8 

Predošlé filozofické postrehy sú prejavom rozpoznávacej schopnosti človeka a 

ľahko nám pomáhajú prekonať zdanlivý konflikt medzi vedeckým a kresťanským 

poznaním, lebo to prvé pomáha vyjadriť druhé a druhé je zdokonalením prvého 

a vzájomne sú potrebné. 

V kresťanskej morálnej teológii vychádzame z predpokladu, že sa dá plne  

pochopiť a vysvetliť iba vo vzťahu k pôvodcovi kresťanského života Ježišovi Kristovi. 

Keďže morálka sa týka úkonov vôle, teda skutkov človeka, vyvodzujeme z toho, že 

uskutočňovať kresťanské čnosti znamená uskutočňovať úkony Ježiša Krista.  

Výsledok jedného výskumu viacerých kompetentných autorov potvrdzuje, že práve 

čnosti sú základom a dôvodom morálnych noriem pre uskutočňovanie kresťanského 

mravného zákona.9  

Na základe predchádzajúceho filozoficko – teologického  náčrtku môžme dodať, že 

predmetná skutočnosť je to, čo je, bez ohľadu na to, či alebo ako sa to nachádza v mysli 

človeka. Myseľ človeka je od prirodzenosti nasmerovaná k poznávaniu predmetu 

a pravdy, a preto závisí od úprimnosti hľadania, či sa v mysli hľadajúceho človeka aj táto 

pravda odhalí – v našom prípade predmetné čnosti. 

Človek preto potrebuje pokoru, ktorá je zárukou zdravého uvažovania o sebe 

i o prírode vôbec, je zárukou, aby si udržal zdravú závislosť na Bohu – Stvoriteľovi, 

                                                 
7 Porov. HLINKA, A. Každý sa môže zmeniť, s. 24-25. 
8 STANČEK, Ľ. Čnosti, s. 15.  
9 Porov. VIVODA, M.. Úvod do všeobecnej morálnej teológie, s. 103. 
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tvorcovi pravidiel, a tým zmenšoval riziko prenáhlených úsudkov, ktorými môže 

upadnúť do mylného konania či prejsť popri pravde bez toho, že by ju postrehol. 

Ak chýba takáto pokora, čnosť sa stáva v očiach ľudí nepochopenou 

a neatraktívnou. „U mnohých ľudí slovo čnosť stratilo svoj lesk a spolu so slovom sa 

zdiskreditovala i skutočnosť, ktorú slovo označuje. Treba si však uvedomiť, že neraz 

ohovárači čností vychádzajú z nepochopenia a z vymysleného prekrucovania veci. Takže 

pohŕdajú nie pravou čnosťou, ale jej karikatúrou. Ale, žiaľ, neraz ju prekrútili slovom 

alebo skutkom práve tí, ktorí ju mali stelesniť v zhode s pravdou, no namiesto toho dali 

príležitosť k útokom na ňu. Kresťanská čnosť nemá nič spoločné s čisto prirodzenou 

počestnosťou, ani s normami správania sa.“10  

V Ježišovi Kristovi sa nezmiešaným spôsobom uskutočnilo spojenie Božskej 

a ľudskej prirodzenosti. Teda aj spojenie božských a ľudských čností. Preto aj päť čností, 

ktoré predkladá sv. Vincent svojim duchovným synom mali svoj pôvod v čnostiach 

Ježiša Krista. Osobitným spôsobom boli pozvaní k uskutočňovaniu týchto čností najmä 

kňazi, ktorí prijali služobnú povinnosť pripodobňovať sa Kristovi. Na kňaza tým boli 

kladené mimoriadne nároky, ktoré vyplývali z radikálne odlišných kvalitatívnych 

vlastností Božskej a ľudskej prirodzenosti. Sú uskutočniteľné skrze prameň milosti, ktorý 

má svoj zdroj v udalosti Vtelenia.11  

Kvalitatívna odlišnosť ľudskej a Božskej prirodzenosti spôsobila u kňazov niekedy 

to, čo sme nazvali kríza, a ktorá sa prejavila stratou horlivosti, vyhorením, neláskou, 

slabosťou, pádmi. V tejto súvislosti sme sa povzbudili slovami bývalého prefekta 

kongregácie pre náuku viery, terajšieho pápeža Benedikta XVI. Na otázku žurnalistu 

Vittoria Messoriho: „Kde sú korene krízy dnešného kňaza“? Kardinál Ratzinger 

odpovedal: „Je to tlak, ktorý dnes dolieha na každého kňaza tým, že ho nútia plávať proti 

prúdu. Taký kňaz môže byť napokon unavený a vysilený, takže sa svojimi slovami 

a svojim životným štýlom nevie postaviť do opozície proti takmer samozrejmým javom 

dnešnej kultúry a sám ich hodnotí ako celkom rozumné. Kňaz, v ktorom pôsobí Božia 

sila, bol vždy v pokušení zvykať si na veľkosť a urobiť si z nej rutinu. Dnes sa môže stať, 

že tá veľkosť, ktorá pre neho pramení zo svätých vecí, mu pripadne ako bremeno. Ba 

možno nevedomky zatúži oslobodiť sa od takejto veľkosti, a preto zosadzuje sväté 

                                                 
10 STANČEK, Ľ. Čnosti, s. 15. 
11 „Ľudské čnosti majú svoje korene v božských čnostiach,  ktoré prispôsobujú schopnosti človeka k účasti 
na božskej  prirodzenosti. Božské čnosti sa totiž vzťahujú priamo  k Bohu. Pripravujú kresťanov, aby žili 
vo vzťahu  s Najsvätejšou Trojicou. Ich pôvodcom je jeden a trojjediný  Boh, ktorý je aj ich dôvodom a 
predmetom.“ KKC, 1812. 
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mystérium do svojej ľudskej roviny. To je koreň kňazskej krízy v dnešných časoch. 

Dnešný kňaz sa musí v pokore a v dôvere oddať svätým tajomstvám a dať sa povzniesť 

na ich výšku.“12  

Hoci toto vyjadrenie zaznelo pred dvadsiatimi siedmymi rokmi, jeho súčasnú 

aktuálnosť sme mohli dôvodiť aj zo skutočnosti, že liekom, ako zaznelo v odpovedi 

kardinála Ratzingera, je pokora. Tá pokora, ktorú si treba stále pripomínať, a ktorá 

uschopňuje človeka dôverovať Bohu, ktorý ho presahuje. Tá pokora, ktorú, napokon, aj 

sv. Vincent predkladal svojim duchovným synom ako jednu z piatich čností, ktoré sa 

mali stať schopnosťami duše Misijnej spoločnosti.    

 

Vybrané texty Všeobecných pravidiel13:  

„Podľa svedectva sv. Písma náš pán Ježiš prišiel na svet, aby spasil ľudské 

pokolenie a preto začal konať a učiť. To prvé uskutočňoval tak, že dokonale praktizoval 

každú čnosť. To druhé uskutočňoval zas tak, že hlásal blahozvesť chudobným a svojim 

apoštolom a učeníkom dal potrebné vedomosti, aby mohli viesť ľudí. Malá misijná 

spoločnosť si želá podľa svojich slabých síl a s pomocou Božej milosti nasledovať 

príklad Krista Pána aj v jeho čnostiach, aj v jeho prácach pre záchranu blížneho. Preto sa 

patrí, aby k vernému plneniu tejto svätej úlohy volila aj podobné prostriedky. 

Cieľom Misijnej spoločnosti je: 14 

1. snaha o vlastnú dokonalosť všemocným konaním dobrých skutkov, ako nás to 

slovom i príkladom učil náš najvyšší učiteľ,  

2. hlásanie evanjelia chudobným, predovšetkým dedinskému ľudu, 

3. pomoc duchovenstvu pri získavaní vedomostí a čností, aké vyžaduje ich stav“.15 

 

Vincent v druhej kapitole Všeobecných pravidiel, ktorú nazval O zásadách 

evanjelia, pojednával o spôsoboch života, činnosti a učenia Ježiša Krista16 a o nutnosti 

                                                 
12 VRABLEC, J. O otázkach viery. Prednášky podľa kardinála Jozefa Ratzingera, s. 40-41. 
13 Ich konečné znenie bolo ustálené v roku 1658, kedy po schválení cirkevnou autoritou, ich Vincent 
slávnostne odovzdal  členom Misijnej spoločnosti.  
14 Pre porovnanie uvádzame ciele Misijnej spoločnosti  formulované po Druhom vatikánskom koncile v 
Konštitúciách CM: „Cieľom Misijnej spoločnosti je nasledovanie Krista ohlasovaním evanjelia 
chudobným. Členovia a komunity dosiahnu tento cieľ tak, že verní svätému Vincentovi:  
a, všemožne sa usilujú obliecť si Kristovho Ducha, aby dosiahli dokonalosť svojho povolania;  
b, venujú sa ohlasovaniu evanjelia chudobným, predovšetkým najopustenejším;  
c, napomáhajú duchovným i laikom v ich vlastnej formácii a privádzajú ich k plnšej účasti na evanjelizácii 
chudobných.“ Konštitúcie a štatúty CM. s. 84. 
15 Všeobecné pravidlá. Kapitola 1. Článok 1. In Konštitúcie a štatúty CM. 
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pripodobniť sa Kristovi, čo je prostriedok k získaniu kresťanskej dokonalosti 

a povzbudzoval, že medzi všetkými spomínanými evanjeliovými zásadami17, ktoré máme 

svedomito zachovávať ako ozaj sväté a užitočné, „sú predsa niektoré z nich, čo sa nás 

týkajú viac, a síce tie, čo obzvlášť odporúčajú: 

- jednoduchosť 

- poníženosť 

- láskavosť18 

- umŕtvenosť 

- apoštolskú horlivosť 

Spoločnosť ich chce mať vo väčšej úcte a viac sa v nich cvičiť, aby sa týchto päť 

čností stalo akoby schopnosťami duše celej Spoločnosti, a aby nimi boli vždy oživované 

všetky práce každého z nás.“19 

 

Konferencie sú výdatným prameňom, z ktorého sa dozvedáme o Vincentovej 

duši a jeho spiritualite. Vincent pravidelne v piatok večer zvolával komunitu misionárov 

k témam, v ktorých pojednával o nadobúdaní čností, vysvetľoval Všeobecné pravidlá, 

komentoval sviatky a liturgické obdobia či komunikoval iné osobitné témy. Niektoré 

témy viackrát opakoval.20  

Predstaviť si konferenciu nám pomôžu aj tieto Vincentove slová: „Pokiaľ ide o 

mňa, napriek môjmu veku21, necítim sa byť pred Bohom zbavený povinnosti pracovať 

pre spásu chudobných. Kto mi v tom môže zabrániť? Ak by som nemohol ohlasovať 

počas všetkých dní, budem ohlasovať dva dni v týždni; ak by som nemohol vystúpiť na 

veľké kazateľnice, budem sa usilovať ohlasovať z malých; a ak by som nemohol byť 

počúvaný z malých, kto mi zabráni hovoriť jednoduchým  a dôverným spôsobom 

dobrým ľuďom, ako teraz hovorím vám, čo ste tu usadení do kruhu?“ 22 

                                                                                                                                                 
16 „S pomocou Božej milosti chce spoločnosť tento cieľ rozhodne dosiahnuť. Preto sa musí všemožne 
usilovať obliecť si Kristovho ducha, ktorý predovšetkým žiari v evanjeliovom učení, v jeho chudobe, 
čistote a poslušnosti, ďalej v jeho láske voči chorým, v jeho skromnosti, v spôsobe jeho života a činnosti, 
ako ho odovzdával svojim učeníkom, v jeho rozhovoroch, v každodennej modlitbe, v misijnej činnosti 
a ostatných prácach pre ľud.“ Všeobecné pravidlá. Kap. 1. Čl. 3. In Konštitúcie a štatúty CM. 
17 Čnosti , evanjeliové pravidlá či zásady sú synonymami. 
18  Namiesto výrazu láskavosť sa uvádzajú aj tichosť alebo miernosť.  
19 Všeobecné pravidlá.  Kapitola 2. Článok 14. Porovnaj text Konštitúcií CM: „Spoločnosť sa snaží 
prejaviť svojho ducha piatimi čnosťami z osobnej kontemplácie Krista. Sú to jednoduchosť, poníženosť, 
láskavosť, umŕtvenosť a horlivosť za duše.“ Konštitúcie a štatúty CM. Bod 7. 
20 Porov. Opere 10. Introduzione, s. XIII.  
21 Vincent mal vtedy šesťdesiat dva rokov. 
22 Opere 10. Introduzione, s. XXIII. 
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V konferencii konanej 22. augusta 1659 Vincent vzal za tému päť čností.  

O dôvodoch pre rozhodnutie sa pre päť čností vravel: „Prvá pohnútka, drahí 

bratia, alebo prvý dôvod k tomu, aby sme sa oddali Bohu a prejavovali záujem o 

evanjeliové zásady23 je v ich autorovi, našom Pánovi Ježišovi Kristovi. On prišiel z 

nebies na zem, aby ohlásil vôľu Boha, svojho Otca, a keď učil ľudí čo majú robiť, aby 

mu boli milí, radil im evanjeliové zásady. Radil svojimi slovami, svojim životom. Je to 

sám Boží Syn, ktorý zostúpil z nebies, aby nás priviedol k Otcovi a poučil nás o tom, čo 

nás urobí jemu milými, ohlásil nám tieto zásady. Teda, bratia, Ježiš je autorom čností.“24 

 Predkladal i ďalšie dôvody, pre ktoré si osvojovať čnosti: „Druhý dôvod je ten, že 

aj Ježiš sám ich zachovával, ako sa javí evidentne pred očami všetkých. Tí, ktorí mali to 

šťastie byť s ním počas svojho smrteľného života mohli zistiť, ako ich stále 

uskutočňoval. Toto bol jeho cieľ, jeho sláva a jeho česť. A keďže my nemáme mať 

nijaký iný úmysel okrem nasledovania nášho Pána a prispôsobiť sa vnútorne jemu, 

vyplýva z toho, že len táto skutočnosť postačuje, aby sme sa podnietili k vykonávaniu 

evanjeliových zásad. 

Tretí dôvod sa odvodzuje od situácie našej prirodzenosti. Lepšie povedané, 

pohnútky sa odvodzujú od svätosti a od užitočnosti pravidiel a zásad evanjelia. To, že sú 

sväté, sa dedukuje po prvé z toho, že boli konané Svätým svätých; po druhé z toho, že to 

vyplýva zo samej prirodzenosti svätosti. A že sú najužitočnejšie, je potom zrejmé samé v 

sebe.“25 

 

Z predošlých citácií Vincentových slov sme si mohli pripomenúť, že evanjelium 

Svätého písma je posolstvo od Boha človekovi, ktoré je stále v pohybe, v zmysle, že 

Božie slovo má vnútornú silu prenikať do vnútra človeka vždy novým hybným 

spôsobom. Božie slovo „rešpektuje“ rôzne okolnosti, v ktorých sa človek môže 

nachádzať a práve pre túto svoju vlastnosť je Slovo Boha neustále živé a prekvapujúce.  

Ľudské čnosti – nadobudnuté výchovou, vedomými a dobrovoľnými činmi 

a vytrvalosťou v neprestajne obnovovanom úsilí – očisťuje a povznáša Božia milosť. 

                                                 
23 Čnosti sú zvané aj zásady al. pravidlá. 
24 SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s. 574. 
25 SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s. 574-575. 
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S Božou pomocou stvárňujú charakter človeka a robia konanie dobra ľahkým. Čnostný 

človek je šťastný, keď ich praktizuje.26 

 Vincent v tej istej konferencii pokračoval: „Dôvody sa teda odvodzujú od 

prirodzenosti svätosti a od užitočnosti zásad. Vniknime do tohto myslenia! Čo je svätosť? 

Je to odstup a odlúčenie od pozemských záležitostí a, v rovnakom čase, náklonnosť voči 

Bohu a priľnutie k Božskej vôli. Z tohto pozostáva svätosť. Čo nás môže odlúčiť od 

zeme a zjednotiť s nebom natoľko ako evanjeliové zásady? Ony smerujú skrze svoju 

prirodzenosť k tomu, aby nás odtrhli od majetkov, od potešení, od vyznamenaní, od 

zmyslovosti a od vlastných uspokojení. Je to ich cieľ. Preto povedať, že niekto dodržiava 

evanjeliové zásady, sa rovná povedať, že je svätý. Alebo povedať, že niekto ich 

praktizuje znamená povedať, že je svätý, pretože svätosť, ako sme povedali, pozostáva v 

oddialení sa od náklonnosti pozemských záležitostí a v zotrvaní v jednote s Bohom. Je 

isté, že ak niekto dodržiava evanjeliové zásady, drží si odstup od zeme a je zjednotený 

s Bohom.“27 

 

V ďalšom priebehu konferencie presunul pozornosť na evanjeliové zásady, ktoré 

zvykneme nazývať radami, a síce čistotu, chudobu, poslušnosť28: „Druhý dôvod prečo 

žiť evanjeliové zásady stojí na užitočnosti, ktorá sa odvodzuje od ich praktizovania. Čo 

robia ľudia, ktorí ich praktizujú? Oslobodzujú sa od troch silných nepriateľov. Prvý z 

nich je túžba vlastniť majetok; druhým je vyhľadávanie potešení a tretím túžba byť 

nezávislý29. Toto je, bratia, ten duch sveta, ktorý dnes tak panovačne vládne, až sa môže 

povedať, že «celý svet je v moci Zlého.»30. Lebo každá pozemská ustarostenosť stojí na 

získavaní majetku31, potešení32 a v uskutočňovaní vlastnej vôle33. To sú veci, ktoré sa 

vyhľadávajú, toto je na pozadí vecí, za ktorými sa človek ženie. Ľahko si človek 

predstavuje, že šťastie na tomto svete pozostáva v zhromažďovaní majetku, v 

zabezpečovaní si potešení a v žití podľa vlastných rozmarov. Ale beda tomu, kto nevie, 

                                                 
26 Porov. Katechizmus Katolíckej Cirkvi, 1810. 
27 SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s. 575. 
28 Misijná spoločnosť má nerehoľný charakter, avšak, aby členovia CM boli dokonalejšie schopní stať sa 
svedkami Kristovej lásky a hlásať evanjelium, zaväzujú sa podľa evanjeliových rád sľubom čistoty, 
chudoby, poslušnosti a vytrvalosti v službe chudobným. 
29 „Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela ani žiadostivosť očí ani honosenie sa bohatstvom 
nie je z Otca, ale zo sveta.“ 1 Jn 2,16. 
30 Vincent použil verš 1 Jn 5,19b. 
31 Opak chudoby. 
32 Opak čistoty. 
33 Opak poslušnosti. 
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že sa stáva opak! Veď kto sa nechá ovládať vášňami, stáva sa ich otrokom. Kto je 

zmocnený hriechom, hovorí Písmo, je otrokom hriechu34. A kto je otrokom hriechu, je 

otrokom diabla. Kto zotrváva v tomto stave, ten neprijal vládu nad svojimi vášňami, 

môže a má sa považovať za syna diabla. Naopak, tí, ktorí sa odlučujú od náklonnosti k 

pozemským majetkom, od žiadostivosti potešení a od vlastnej vôle, stávajú sa synmi 

Boha a tešia sa dokonalej slobode; keďže ona sa nachádza len v láske Boha. Bratia, 

slobodné sú tie osoby, ktoré nemajú zväzky, ktoré lietajú, ktoré letia stále vyššie, nič ich 

nebrzdí a nie sú nikdy otrokmi démona ani svojich vášní. Oh! Šťastná sloboda Božích 

synov (Porov. Rim 8,5-17.).“35 

Vincent teda konanie proti čistote, chudobe a poslušnosti nazýva nepriateľom 

slobody. Sloboda je základom zodpovedného rozhodovania.36 Bez slobody by bol človek 

zosadený na úroveň zvieraťa.  

A pokračoval: „Môže tu byť užitočnejšia vec než sloboda? Jedna zásada vraví, že 

treba kúpiť slobodu za cenu zlata a striebra a pre jej vlastnenie stratiť všetko. Nuž, bratia, 

ona sa nachádza vynikajúcim spôsobom v uskutočňovaní evanjeliových rád. Práve láska 

k chudobe, umŕtvovanie potešení a podriadenie sa vôli Boha vovádzajú človeka do 

kresťanskej slobody. Niekedy ste boli otrokmi vášní. Priľnutie k majetku, potešeniam a 

vašej slobode sa stalo otrokárom vašej osoby; a hľa, teraz ste slobodní v čnostiach týchto 

zásad! Ani svet so svojim vábením, ani telo so svojimi potešeniami, ani diabol so svojimi 

klamstvami, vás nemôžu držať zajatcami, pretože láska k chudobe, umŕtvovanie potešení 

a podriadenie sa vôli Boha z vás robia víťazov.“37 

Po zdanlivom odklone od témy čností, Vincent následne dodal: „Hľa, sila a 

účinnosť evanjeliových zásad. Hoci sú početné, medzi nimi vyberám tie, ktoré sú 

najsúzvučnejšie s misionármi. A ktoré sú to? Stále som veril a domnieval som sa, že 

jednoduchosť, pokora, miernosť, umŕtvovanie a horlivosť.“38 

                                                 
34 Vincent odkazuje na verš 2 Pt 2,19: „Sľubujú im slobodu, ale sami sú otrokmi skazy; veď každý je 
otrokom toho, kto sa ho zmocnil.“  
35 SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s. 575-576. 
36 Poznámky z univerzitných prednášok : morálna teológia In Osobný archív autora. 
37 SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s. 576.  

Pre porovnanie uveďme úryvok zo Všeobecných pravidiel: Diabol úlisne zvádza duše nezriadenou 
žiadostivosťou po bohatstve, sláve a rozkoši. Spasiteľ Ježiš preto uznal za správne zápasiť so svojim 
protivníkom práve opačnými zbraňami, a to čistotou, chudobou a poslušnosťou, ako to aj sám až do smrti 
uskutočňoval. Misijná spoločnosť, ktorá vznikla v Božej cirkvi, tiež uznáva, že nemožno použiť mocnejšie 
a lepšie zbrane než tie, ktoré použila sama večná Múdrosť s takým šťastným a požehnaným výsledkom. 
Preto nech každý verne a natrvalo zachováva čistotu, chudobu a poslušnosť v duchu nášho povolania a 
pravidiel. VP. Kap. 2. Čl. 18. In Konštitúcie a štatúty CM. 
38 SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s. 576. 
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1.1 Jednoduchosť 

 

 „Jednoduchosť znamená robiť všetko len kvôli láske Boha a necieliť k inému, a to 

vo všetkých našich činnostiach; znamená to konať len to, čo slúži k Božej sláve. Toto je 

jednoduchosť,“ vraví Vincent a pokračuje: „skutky tejto čnosti pozostávajú v hovorení 

vecí jednoducho, bez dvojzmyselností, bez prefíkanosti, smerujúc priamo k pravde, bez 

vykrúcania, bez úsilia oklamať. Táto čnosť vylučuje akékoľvek cielené nedorozumenie. 

Jednoduchosť teda pozostáva v tom, že všetky veci konáme pre lásku Boha, pričom 

odmietame každú prímes, pretože jednoduchosť vylučuje akúkoľvek zložitosť. Je to 

preto, lebo v Bohu nejestvuje žiadne zloženie, lebo je najčírejším a najjednoduchším 

aktom. Musíme teda zahnať akúkoľvek falošnosť či dvojzmyselnosť, aby sme tak mohli 

cieliť jedine k Bohu.“39 

Vincent vysvetľoval, že „ak sú na svete osoby, ktoré túto čnosť mať musia, sú to 

misionári, pretože celý ich život sa vyvíja v plnení skutkov lásky alebo voči Bohu alebo 

voči blížnemu. A v oboch prípadoch sa treba správať jednoducho. Ak musíme konať 

veci, ktoré sa pripisujú Bohu, ale závisia od nás, treba sa vyhnúť každého neprirodzeného 

správania a strojenosti, pretože on má zaľúbenie a dáva svoje milosti len dušiam 

jednoduchým. Ak sa jedná o blížneho, ktorému slúžime či už hmotne alebo duchovne, 

treba vždy veľmi dbať na to, aby sme sa neukazovali ako obozretní, dôvtipní či prešibaní 

a, predovšetkým, nehovoriť dvojzmyselne. Misionár sa veľmi musí zdržovať podobných 

vecí! 

Zdá sa, že Boh v týchto časoch chcel, aby jedna spoločnosť osobitným spôsobom 

vykonávala čnosť jednoduchosti, pretože svet pláva na falošnosti, pretvárke a 

dvojzmyselnosti. V tomto svete ťažko je človekovi, ktorý vraví ako myslí: svet je tak 

porušený, že kdekoľvek sa vidí len lesť a pretvárka. A to preniká aj cez dvere 

zasvätených komunít. Ak jestvuje komunita, ktorá má uskutočňovať jednoduchosť, je to 

tá naša, pretože, dvojaká hra a falošnosť je mor misionára; dvojzmyselnosť je mor 

                                                 
39 SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s. 576. 
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misionára, zabíja mu ducha. Nebyť úprimní a jednoduchí očiam Boha a pred očami ľudí 

je jed Spoločnosti. Čnosť jednoduchosti, bratia moji, ako je krásna!“40 

„Ó, Pane, aký je krásny tento duch a ako príjemná ti bude Misijná spoločnosť, ak 

bude vždy oduševňovaná jednoduchosťou, pokorou, miernosťou, umŕtvovaním a 

horlivosťou! Pane, ako súdiš blahoslavených ak nie podľa tohto? Ah! Jednoduchosť, 

ktorá nemá iný cieľ svojho pohľadu, než len Boha; ktorá vylučuje všetko to, čo nie je 

Boh a ktorá nevystavuje seba! Pravidlá nám hovoria, že všetky naše činnosti musia byť 

preniknuté týmito čnosťami; a medzi nimi predovšetkým jednoduchosť v zastávaní úradu 

kázania, ktorý vykonávame. Milosťou Boha vec sa vyvíja dobre; robí mi to potešenie a 

som tomu zo srdca vďačný; jednako verím, že je nevyhnutné preukázať trochu viac 

vľúdnosti, vravím vľúdnosti, voči nám samým a voči poslucháčom. Zlyhali sme v tomto 

bode. Vľúdnosť teda v našich kázňach! A umŕtvenie sa musí vykonať tak, že zanecháme 

všetky veci, ktoré slúžia k pritiahnutiu si uznania. Tieto veci odmietajme. ohlasujme 

Ježiša Krista. Všetky naše činnosti nech smerujú k Bohu, najjednoduchšiemu duchu.“41 

 

 

1.2 Poníženosť 

 
Vincent v konferencii pokračoval objasňovaním čnosti poníženosti nasledovnými 

vyjadreniami:  

„Aby sme boli milí Bohu, nestačí byť jednoduchí. Je nevyhnutné, aby sme boli aj 

pokorní. Pokora pozostáva z vedomia, že pred Bohom som nič. Tak v sebe ničím 

sebalásku a vytváram vo svojom srdci priestor pre Boha.  Poníženosť znamená 

neusilovať sa o úctu a dobrú povesť pred ľuďmi. Poníženosť znamená snaživo bojovať 

proti pohnútkam márnosti. Ctižiadosť tlačí na človeka, aby sa urobil hodnotným, aby sa 

usiloval o dobrú povesť spôsobom: «Pozrite, tu som!» Naopak, pokora sa tejto ambície 

zmocňuje a ničí ju. Ničí ju dovtedy, kým sa neobjaví len sám Boh a kým sa neudelí 

všetka sláva len Bohu.“42  

                                                 
40 SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s. 567-577.  
    Vincent pri tejto príležitosti misionárom predložil za vzor vtedajšieho benátskeho veľvyslanca ako 
človeka vycibreného v jednoduchosti. Hoci jednal so samými mocnými, bol vzorom tejto čnosti. 
Predkladal jeho zásadu, že o každej veci treba rozprávať len tak, ako sa vec má, a ak treba mlčať, treba 
mlčať. Tamže. 
41 SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s. 582. 
42 SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s. 578. 
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A povzbudzoval ešte pálčivejšími slovami: „Pokora od nás očakáva byť 

nepochopení, byť nehodní spoľahnutia sa na nás, a tiež očakáva, aby nás všetci 

považovali za úbohých. Pravá pokora nás nepretržite nabáda: «Česť a sláva nech idú len 

Bohu, ktorý je Bytím bití!» Čnosť pokory priam vytesáva do mysli tieto pocity: 

«Odmietam slávu, odmietam česť, odmietam všetko, čo môže živiť moju márnosť, 

pretože ja som len prach a porušenie. Si tu len ty, môj Bože. Len ty sám máš vládnuť. A 

ak je vo mne pripútanosť k niečomu, čo je mimo teba, môj Bože, zriekam sa toho 

ochotne, aby som ti to dal a žil len moje najhlbšie vyzlečené vlastné vnútro.» Pokorný 

človek sa živý podobným vedomím a misionári by ho mali mať. Ale v Božom svetle si 

všímame, že sme vzdialení od toho, aby sme nechceli byť či už uctievaní alebo známi.  

Hľa, toto je druhá zásada, ktorá je absolútne potrebná pre misionárov. Lebo bez 

pokory nás ovládne pýcha. A ako sa môže pyšný prispôsobiť chudobným!? Našim 

cieľom je chudobný, drsný ľud. Ak sa teraz neprispôsobíme chudobnému, v ničom mu 

nebudeme nápomocní.43 Prostriedok, ako to môžeme urobiť je pokora, pretože skrze ňu 

sa staneme malými a tak budeme v stabilnom vzťahu s Bohom, s najvyšším Bytím.“44  

Vincent následne použil biblický citát: Pred tebou som bol ako dobytča (Ž 73,22b), 

a hneď dodal, že pred Bohom sa pokorný človek považuje dokonca za zviera.45 Misionár 

je pozvaný k takejto odvážnej pokore. Ako pochopiteľnú reakciu poslucháča, použil 

Vincent citát z Jánovho evanjelia: «Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?! » (6,60). 

Napriek tomu predkladal takto chápanú pokoru ako skutočne nevyhnutnú podmienku pre 

Misijnú spoločnosť. Bez takejto radikálnej pokory máme dôvod obávať sa, či nám 

nechýba duch pravého misionára.46 

Pobádal osvojovať si čnosť pokory nasledovne: „Treba sa cvičiť zostupovať do 

konkrétností pokorujúcich vecí. (...) Treba prekonať odpor, ktorý každý zakúša, keď sa 

má odhaliť to, čo by pýcha chcela udržať skryté. Sv. Augustín odhalil tajné hriechy 

svojej mladosti a zložil z nich knihu, aby všetci spoznali nehanebnosť svojich chýb a 

extrémy svojej zvrátenosti. A ten vyvolený nástroj, veľký sv. apoštol Pavol, unesený až 

                                                 
43 Vo Vincentovej dobe boli vo Francúzsku veľké rozdiely medzi ľudom žijúcim v meste a na vidieku. 
Bolo to spôsobené aj tým, že kňazi opúšťali chudobný vidiek a zdržovali sa  v mestách. Táto opustenosť 
spôsobovala morálny úpadok a drsnosť dedinského ľudu. Vincentova požiadavka slúžiť a prispôsobiť sa 
takýmto ľuďom znamená vzdať sa vtedajších výhod mestského štýlu života.  
44 SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s. 578. 
45 Vincent dokonca pripodobňoval vtedajšiu drsnosť dedinského ľudu so životom zvieraťa. Odhalil nám 
tak, že Kristov misionár je povolaný uskutočniť tú spasiteľnú výmenu, ktorá sa udiala príchodom Božieho 
Syna na túto zem, ako to vyjadruje apoštol Pavol: „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci 
bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.“ 2 Kor 8,9. 
46 Porov. SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s. 578. 



 
20 

 
 

 

do neba, nepriznal, že prenasledoval Cirkev!? Aj to napísal, aby sa až do konca histórie 

vedelo, že bol prenasledovateľom. Iste, ak sa pozorne nebdie nad sebou samým a ak sa 

človek trochu nenamáha k tomu, aby  prejavil vlastné biedy a nedostatky, bude sa snažiť 

hovoriť len to, čo bude môcť pritiahnuť ocenenie, zakrývajúc to, čo prináša hanbu. Toto 

je jedno dedičstvo nášho prvého otca, Adama, ktorý sa po urazený Boha šiel skryť.“47   

Vincent opisuje svoju skúsenosť z návštev rehoľných spoločenstiev: „Niekoľko 

krát som vizitoval komunity rehoľníčok a často som sa ich spytoval, ktoré čnosti sú u 

nich v úcte a sú príťažlivé. Pýtal som sa to aj tých členiek komunít, o ktorých som vedel, 

že majú väčší odpor k  ponižovaniu. Ale z dvadsiatky som našiel sotva jednu, ktorá mi 

nepovedala, že je to pokora. Až toľko je pravdou, že každý nachádza túto čnosť peknou a 

milovania hodnou. Prečo teda je len zopár tých, ktorí ju aj prijímajú a ešte menej tých, 

ktorí ju vlastnia!? Pretože sa uspokojujeme s jej obdivovaním a nedbá sa, aby ju človek 

získal. Je okúzľujúca v teórii, ale v praxi má jednu nemilú vlastnosť: je proti 

prirodzenosti. Praktizovať ju sa nám protiví, pretože nás núti vyberať si vždy najnižšie 

miesto, klásť sa pod druhých aj keď sú menší, znášať ohováranie, hľadať a milovať 

poníženie; to sú všetko veci, ktoré prirodzene neznášame. Napriek tomu je nevyhnutné, 

aby sme prekonávali tento odpor a aby každý vyvíjal nejaké úsilie v cvičení sa v tejto 

čnosti a k jej dosiahnutiu. Inak ju nezískame nikdy. Vďaka Bohu, medzi nami sú i takí, 

ktorí praktizujú túto Božskú čnosť a nielen, že si necenia vlastné talenty, ani svoje 

vedomosti, ani svoje čnosti, ale sa považujú za veľmi úbohých a chcú mať povesť takých 

a chcú byť považovaní za najmenších zo všetkých stvorení; a musím vyznať, že 

nemôžem ani vidieť tieto osoby, cítiac sa plný zmätku, pretože sú mi tajným 

napomenutím pre pýchu ktorá je vo mne, pre mizernosť, ktorou som. Tieto duše sú stále 

spokojné a ich radosť sa odráža na ich tvárach, pretože Duch Svätý, ktorý v nich sídli, ich 

napĺňa pokojom takým spôsobom, že nič ich neznepokojí. Ak sa im protirečí, súhlasia; 

ak ich ohovárajú, znášajú to s trpezlivosťou; ak sa na nich zabúda, myslia si, že existuje 

dôvod; ak sú preťažovaní prácou, pracujú ochotne; a ak je ustanovený poriadok náročný, 

vykonávajú ho ochotne skrze čnosť svätej poslušnosti. Pokušenia, ktoré na nich 

prichádzajú im slúžia k upevňovaniu čnosti pokory, pohýna ich to k Bohu a mení ich to 

na víťazov nad diablom. Tieto duše tak nemajú iného nepriateľa, proti ktorému by 

bojovali, iba ak pýchu, ktorá nikdy nevyhlasuje mier počas pozemského života, ale útočí 

rôznymi spôsobmi aj na najväčších svätcov, ktorí sú na zemi: niektorých tlačí mať 

                                                 
47 SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 36, s. 45. 
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zaľúbenie vo vykonaných dobrách, alebo v získaných vedomostiach; ďalších 

k domnienke, že sú najosvietenejší, najlepší či najvytrvalejší.“48 

Pripomenul neresť protiviacu sa poníženosti: „Veľmi potrebujeme prosiť Boha za 

to, aby nás chránil pred zhubnou neresťou, ktorou je pýcha. Je natoľko nebezpečná, 

nakoľko k nej máme prirodzenú náklonnosť. Musíme zotrvávať v bdelosti konať opačne, 

než by naša porušená prirodzenosť očakávala: ak nás tiahne k povyšovaniu, umenšujme 

sa; ak nás tlačí k uctievaniu si samého seba49, myslime na našu slabosť; ak nás pokúša 

žiadosťou zviditeľniť sa, skryme to, čo môže priťahovať pozornosť na nás a 

uprednostňujme činnosti menšieho započítania a menej odmeňujúce, menej krikľavé a 

menej uhladené. Napokon, kultivujme lásku k našej pokore preto, lebo je bezpečným 

útočiskom proti nervozite, nesústredenosti a nepokoju, ktoré naša nešťastná náklonnosť k 

pýche neprestajne podnecuje, rozdúchava a rozoštváva v duši. Vyprosme si k tomu od 

nášho Pána Ježiša Krista zaľúbenie pritiahnuť nás k sebe pre zásluhy obdivovania 

hodných ponížení svojho života a svojej smrti. Ponúknime mu, každý osobne ale i 

spoločne, jeden pre druhého, všetky ponižovania, ktoré sa nám podarí prijať. Venujme sa 

cvičeniu tejto čnosti s čistým úmyslom oslavovať nášho Pána a zbaviť sa nepokoja.“50 

 

 

1.3 Láskavosť  

 

Tretím evanjeliovým pravidlom, ktoré Vincent predkladal je miernosť51. Týka sa 

vonkajších a vnútorných skutkov. Vincent dôrazne pripomína, že misionár potrebuje veľa 

pretrpieť vo svojom živote, v komunite i mimo nej. Vincent pripomína biedny ľud 

prichádzajúci spovedať sa, ľud veľmi hrubý, dokonca tento ľud prirovnáva k zvieratám52. 

Ďalej upozorňuje, že mnohí ani nevedia, či je tu len jeden Boh, alebo viacero bohov, ani 

koľko osôb je v Bohu. Vincent nalieha na misionárov, aby vedeli trpezlivo znášať 
                                                 
48 SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 36, s. 45-46. 
49 V myslení sv. Vincenta výraz uctievanie samého seba (stima di sé) neznamená správnu sebaúctu (giusta 
autostima), ktorá je nevyhnutná pre citovú stálosť osoby, ale inštinktívnu potrebu sebalásky a pýchy 
ukazovať sa na obdiv a robiť všetko pre dosiahnutie pôct a potlesku od ľudí. Porov. SAN VINCENZO DE’ 
PAOLI. Opere 10 : poznámka pod čiarou č. 5., s. 46.  
50 SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 36, s. 46-47. 
51 V talianskych publikáciách sa pre tretiu čnosť používa slovo mitezza,  ktoré je do slovenčiny prekladané 
ako miernosť. HLUŠÍK, M., SACCARDINOVÁ, M. Taliansko – slovenský slovník : mitezza. 
    V slovenskom preklade Všeobecných pravidiel je tretia čnosť nazvaná láskavosť, príp. tichosť 
či miernosť. Porov. Všeobecné pravidlá. Kap. 2. Čl. 14. 
52 Pozri poznámku 43 a 45.  
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hrubosť vidieckeho ľudu, hoci zostávajú neznalí aj po päťdesiat násobnom poučovaní. 

Aby poučovali, ale učením ich netýrali, lebo začnú cítiť odpor a už viac neprídu, aby sa 

učili veci, ktoré sú nevyhnutné k večnej spáse. Takúto miernosť opisoval svojim 

duchovným synom vo vzťahu k ľudu, ku ktorým budú poslaní.53 

Vincent vyrozprával svoju skúsenosť: „Pamätám si spoveď jednej osoby. Môžeme 

si poslúžiť, bratia, aj vecami počutými v spovedi, keď sa jedná o osoby už mŕtve, 

neznáme a ktoré nemôžu byť rozpoznané tými, ktorí počúvajú. Táto osoba mi teda v 

spovedi hovorí: «Stačí! Otče, ponáhľajte sa!» A v domnení, že ju nepočujem, ma ťahala 

za oblečenie a mi opakovala: «Otče, ukončite to! Už ste mi toho povedali dosť!» 

Uisťujem vás, že nemyslela vôbec na to, čo som hovoril, ale na svoje záležitosti. Koľká 

trpezlivosť sa žiada v takých okolnostiach! A ak je misionár bez nej, čo bude robiť? Píšu 

mi, že naši spolubratia pracujú s mnohým požehnaním na kopcoch neapolského 

kráľovstva, kde sú obyvatelia hrubí a neprístupní. Ako je možné dosiahnuť nejaký 

výsledok medzi takým ľudom bez tejto čnosti? Teda miernosť a trpezlivosť sú 

nevyhnutné medzi nami, aby sme blížnemu slúžili. Ó, Spasiteľ, aký krásny príklad si 

nám dal, znášajúc svojich apoštolov, ktorí reptali a škriepili sa o prvé posty (Porov. Mk 

9,34). Bratia, koľkú schopnosť znášať druhých preukázal náš Pán, vediac, že ho opustia, 

že ten prvý medzi nimi ho má zaprieť a že nešťastný Judáš ho zradí! Je teda možné, že vo 

svetle tohto príkladu, bude môcť nejaký misionár neusilovať sa získať túto čnosť?“54 

Silným vyjadrením „Náš Pán Ježiš Kristus je večná miernosť ľudí a anjelov“55 

pripomenul, že miernosť je vlastnosť od večnosti a jej prejav u ľudí a anjelov je len odraz 

tejto vlastnosti, ktorá sa v plnej miere preukázala vo vtelenom Bohu – Ježišovi Kristovi. 

„Ó, Spasiteľu, ako veľmi boli šťastní tí, ktorí mali milosť priblížiť sa ti!  Akú tvár, 

sladkosť či koľkú srdečnosť im odhaľuješ, aby si ich pritiahol! Koľkú dôveru si im 

vzbudil, aby sa ti tie duše priblížili! Láskavú pohnútku vykročiť k tebe prevzal apoštol 

Ondrej ako prvý a prostredníctvom neho apoštol Peter a potom všetci ostatní. Môj 

Spasiteľ, koľko dobra by vykonal v tvojej Cirkvi ten, kto by mal výzor tak milujúci a 

vľúdnosť tak okúzľujúcu! Hriešnici i spravodliví by bežali k takémuto človeku; tí prví 

pre pomoc znovu vstať a tí druhí pre nové povzbudenia.“56  

                                                 
53 Porov. SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s. 579. 
54 SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s. 579. 
55 Perfezione evangelica, 52. 
56 Perfezione evangelica, 52. 
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Vincent svojim duchovným synom vysvetlil aj zdanlivé protirečenie Ježišovej 

miernosti s jeho hnevlivými prejavmi: „Hoci vskutku niekedy je nevyhnutné prejaviť 

rozhorčenie, vytýkať či trestať, mierne duše to nekonajú z popudu svojej povahy, ale 

preto, že veria, že tak jednoducho musia robiť; podobne ako Ježiš, keď nazval Petra 

«Satanom» (Mt 16,23), alebo keď hovoril Židom: «Odíďte, pokrytci!» (Porov. Mt 

23,13nn.) a nie jeden, ale viac krát to opakovane vyslovuje; v jednej kapitole aj desať 

alebo dvanásť krát; a na ďalšom mieste vyhnal kupcov z chrámu, prevrhol stoly a 

prejavil ďalšie znaky rozhorčenia. Bolo to pre záchvat hnevu? Nie! On vlastnil najvyšší 

stupeň miernosti, ktorá usporadúvala všetky jeho hnutia a gestá. Nás táto čnosť robí 

schopnými ovládať vášeň57. Ale v našom Pánovi, ktorému aj táto čnosť slúžila 

k vykonávaniu vykupiteľského diela, spôsobovala urýchľovanie alebo spomaľovanie 

skutkov rozhorčenia, podľa toho, ako to bolo potrebné. Ak sa teda prejavoval v určitých 

momentoch prísny, on, ktorý je svojou podstatou láskavý a vľúdny, robil to kvôli náprave 

ľudí, ktorých mal pred sebou, aby zahnal hriech, zastavil pohoršenie, povzbudil duše a 

pre nás poučil.“58  

Miernosť Krista sa zjavuje predovšetkým v jeho bolestnom utrpení: „Ó, bratia, ak 

sa Boží Syn vo svojich rečiach javí tak dobrý, o koľko viac dá zablysnúť miernosti vo 

svojom utrpení! Až do tej krajnosti, že nevyslovuje žiadne slovo výčitky proti 

bezbožníkom, ktorí ho zahŕňali potupami a pľuvancami, a ktorí sa mu vysmievali v jeho 

bolestiach. 

 Keď ho obťažovali potupami, neodpovedal. Bol ako krotký baránok vedený na 

zabitie, ktorý neotvára ústa, aby sa sťažoval (Porov. Is 53,7). 

 «Priateľu», hovorí Judášovi, ktorý ho dáva do násilia jeho nepriateľov. Oh, aký 

priateľ! Videl ho prichádzať sto krokov, dvadsať krokov; ale, oveľa viac, vídaval tohto 

zradcu všetky dni, odkedy pochopil ten neslávny plán, napriek tomu mu ide naproti 

týmto vľúdnym slovom: «Priateľu» (Porov. Mt 26,50). S inými jednal rovnakou 

dobrotou. «Koho hľadáte?», opýtal sa ich, «tu som». Meditujme tieto stránky evanjelia a 

nájdeme obdivuhodné skutky miernosti presahujúce ľudskú chápavosť a uvažujme ako 
                                                 
57 K zodpovedaniu otázky pôsobenia vášní v Ježišovi Kristovi nám poslúžila Teologická suma Tomáša 
Akvinského. Ten,  hoci tvrdil, že v Kristovi, nakoľko je pravý človek, boli vášne (passioni), hovorí, že je 
lepšie so sv. Hieronymom nazývať  ich tzv. propassioni, a to pre tri dôvody: 1. pretože vášne nás 
všeobecne unášajú k nedovolenému predmetu, kým v Kristovi to nebolo nikdy; 2, pretože vášne v nás 
často predchádzajú rozum, kým v Kristovi sa tieto pohyby zmyslovej žiadostivosti objavujú až za príkazom 
jeho rozumu; 3, pretože zatiaľ čo v nás pohyby zmyslovej žiadostivosti často prenikajú do rozumovej 
oblasti a ju rozrušujú,  v Kristovi sa to nikdy nestalo. Porov. Summa Theologiae, p. III, q. 15, art. 4 c. In 
http://www.krystal.op.cz/sth/sth.php?&A=4. 21.3.2011. 
58 Perfezione evangelica, 53. 
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udržať takúto miernosť všade. Je korunovaný tŕním, obťažený krížom, na ktorý ho potom 

vystreli, prebodli klincami ruky a nohy; je vyzdvihnutý a následne s nenávisťou 

nechávajú padnúť kríž do pripravenej priehlbiny; teda je s ním konané s najvyššou 

možnou krutosťou bez minimálnej miernosti.  

Hrozné týranie v natiahnutí jeho ramien, v prepichnutí klincov, množstve 

rozmliaždených citlivých nervov. Aká to bolesť! Ak sa budete usilovať vžiť do všetkých 

krajností jeho najtrpkejšieho utrpenia, zostanete ohromení z toho, ako sa im on mohol a 

predovšetkým chcel podvoliť. On, ktorý sa mohol svojou mocou na Kalvárii premeniť 

rovnako ako na vrchu Tábor a dosiahnuť to, aby sa ho báli a klaňali sa mu.  (...) 

 Čo hovorí na kríži? Päť slov, z ktorých ani jedno nezaznamenáva netrpezlivosť. 

Je pravda, že zvoláva: «Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?» (Mt 27,46), ale to nie 

je nejaké sťažovanie sa, je to prejav trpiacej ľudskej prirodzenosti, ktorá trpí najvyšším 

stupňom bez nejakej úľavy, zatiaľ čo vyššia časť jeho duše ticho súhlasí. Ak by to tak 

nebolo, svojou mocou mohol uzemniť všetku tú ničomnosť a nechať ju všetku zhynúť a 

vrátiť do ich rúk; nespravil to! Ó Ježišu, Bože môj, aký to príklad pre nás, čo sme 

pozvaní napodobňovať ťa! Aká lekcia pre tých, ktorí nechcú nič pretrpieť!“59  

  

 

1.4 Umŕtvenosť 

 

Vincent na úvod rozprávania o čnosti umŕtvovania zhŕňa predošlé tri: „Prvá je 

jednoduchosť, ktorá sa spája s Bohom. Druhá je pokora, skrze ktorú sa stávame 

celopalom pre Boha a prenechávame mu všetku česť (...), tretia je miernosť, skrze ktorú 

znášame blížneho s jeho nedostatkami. Prvá sa vzťahuje k Bohu, druhá k nám samým a 

tretia k blížnemu. Ale prostriedok k získaniu týchto čností je umŕtvovanie.  

Čnosť umŕtvovania vykoreňuje všetko to, čo zabraňuje získať predošlé tri. A 

skutočne, ak nie sme oduševňovaní duchom umŕtvovania, ako budeme žiť spolu? Túto 

čnosť si treba neustále pripomínať. Veď neustále v našich životných situáciách je niečo, 

čo nás uráža. Bez umŕtvovania sa bude v nás nachádzať neustála zaťatosť a tvrdohlavosť. 

Táto čnosť je natoľko potrebná, že bez nej nebudeme môcť žiť jedni pri druhých. 

Nebudeme môcť žiť spolu, ak naše vnútorné či vonkajšie zmysly nie sú umŕtvované. A 

                                                 
59 Perfezione evangelica, 54. 
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nie je nevyhnutná len medzi nami, ale aj medzi ľudom, ku ktorému pôjdeme ako 

misionári a medzi ktorým je toľké utrpenie. Keď odchádzame na misiu, nevieme kde 

budeme bývať, ani čo sa udeje. Stávajú sa veci odlišné od predpokladaných, lebo 

Prozreteľnosť často zvrhne naše projekty. (...) Nerobme si ilúzie, bratia, misionári 

potrebujú umŕtvovanie.“60 

 

Konferenciu o Kristovi ako dokonalom modeli umŕtvovania začal slovami: „Čo si 

konal po celý svoj život, môj Pane, ak nie neustále zápasil so svetom, s telom, s diablom? 

Nikdy si nekonal svoju vôľu? Nikdy si nezvažoval svoju mienku? Nikdy si nepočúval 

vlastnú zmyselnosť? Nie, nikdy; v tebe bolo len neustále umŕtvovanie a bezpodmienečné 

odriekanie vo všetkom. Všimnite si jeho chudobu; pozorujte jeho zdržanlivosť v sýtení 

sa, jediac tvrdý chlieb.“61 

Vincent objasňoval aj Ježišovu nevšímavosť voči čisto vonkajšej kráse: „Svet si 

uctieva bohatstvo, pocty, okrasu. Napríklad, keď svet vidí nejakú okúzľujúcu, významnú, 

okrášlenú osobu, uctieva a obdivuje ju. Ale synovia nášho Pána musia byť prezieraví 

voči týmto všetkým veciam, keďže ani náš Pán sa na žiadnu z nich nespoliehal. Ako by 

mohol Boží Syn brať do úvahy krásu sveta, keď nebral svoju, hoci on, ako Boží Syn, je 

krása a jas Boha svojho Otca, teda je krásou samou. Je o ňom povedané, že je najkrajší z 

ľudských synov (Ž 45,3). A hoci bol taký, pohrdol natoľko svojou krásou, že dovolil, aby 

v čase umučenia bola jeho tvár pokrytá pľuvancami. Toto všetko nám dáva pochopiť, 

ako vnímal pozemskú krásu.“62  

Vincent upozorňuje na príčinu, ktorou človek ľahko podľahne pokušeniu. Je ňou 

pýcha. Nemáme sa diviť, že máme pokúšania, veď aj Svätý svätých ich  mal; ani Boží 

Syn nebol od nich oslobodený. Máme sa diviť, že diabol pokúša ľudí, keď útočil aj na 

nášho Pána?  Čo robiť pre odolávanie každého pokušenia a ako vzdávať úctu ku 

Kristovej čistote? Keď ho videl na púšti zoslabnutého od hladu, začal s pokúšaním 

žiadostivosti: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby“ (Mt 4,3).  

Vyzýval ho aj vrhnúť sa dolu z veže – toto bolo pokúšanie pýchy (Porov. Mt 4,6).63  

 Len čistí srdcom uvidia Boha (Porov. Mt 5,8). Čistota srdca súvisí s očisťovaním 

sa od vlastných hriechov a omylov, teda askézou, ktorá predchádza modlitbu, v ktorej 

                                                 
60 SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s. 580. 
61 Perfezione evangelica, 44. 
62 Perfezione evangelica, 45. 
63 Porov. Perfezione evangelica, 47. 
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človek hľadá Boha. Evanjelium má za cieľ najmä morálne očisťovanie od nedostatku 

pravdy a lásky a na hlbšej rovine od všetkých egoistických pudov, ktoré zabraňujú 

človekovi poznať a prijať Božiu vôľu v jej čistote. V tejto súvislosti hovoríme o vášňach, 

ktoré predchádzajú, sprevádzajú alebo nasledujú konanie človeka. Vášne ako také nie sú 

negatívne (ako mysleli napr. stoici), ale je negatívna ich egoistická tendencia. Od nej sa 

má kresťan oslobodiť, aby dosiahol ten stav pozitívnej slobody, ktorý kresťanská klasika 

nazývala apatheia, scholastika impassibilitas a sv. Ignác indiferencia. To nie je možné 

bez radikálneho sebazapierania, ako to vidno aj u svätého Pavla, ktorý otvorene používa 

slovo umŕtvenie. Iba takéto sebazapieranie robí človeka slobodným plniť Božiu vôľu 

a mať účasť na slobode Ducha Svätého. Prázdno, ktoré Boh potrebuje je prázdno 

zrieknutia sa vlastného egoizmu, nie nevyhnutne prázdno zrieknutia sa stvorených vecí, 

ktoré nám dal a medzi ktoré nás postavil.64 

Umŕtvovanie teda neznamená uväzňovať svoju existenciu na tomto svete, ale 

naopak, oslobodiť sa od neviazaností, ktoré oberajú človeka o slobodu a znemožňujú mu 

vykonávať životné povinnosti a úlohy v dôstojnosti, aká človekovi prináleží. 

 

 

1.5 Apoštolská horlivosť 65
 

 

Hoci Vincent v konferenciách čnosti rozlišoval a hovoril o nich zväčša jednotlivo, 

často pripomínal aj ich vzájomný vzťah: „ (...) ako budeme mať ducha jednoduchosti, 

pokory a miernosti, ak nemáme umŕtvenosť, ktorá nám dáva nachádzať všetko to dobré? 

A ako budeme mať umŕtvovanie bez horlivosti, ktorá nám dáva schopnosť prejsť ponad 

každú ťažkosť (...)?“66 

Horlivosť pozostáva z čistej túžby usilovať sa byť milí Bohu a užitoční blížnemu, 

teda horlivosť pre rozširovanie Božieho kráľovstva na Zemi a horlivosť za spásu 

blížneho. Existuje niečo dokonalejšie na svete? Ak je láska Boha oheň, horlivosť je 

                                                 
64 Porov. List biskupom Katolíckej cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie, 18-19. Priľahlá 
poznámka pod čiarou cituje Kol 3,5: „Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú 
žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!“; Gal 5,24-25: „Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo 
s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. Nepachtime po márnej sláve, 
nedráždime sa navzájom, nezáviďme jeden druhému.“; Porov. Rim 6,11n. 
65 Tiež zvaná Horlivosť za spásu duší. 
66 SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s..580.  
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plameň; ak láska je slnko, horlivosť je lúč. Horlivosť je natoľko čistá, nakoľko je v láske 

Boha.67  

Vincent poslucháčov povzbudzoval a pripomínal hlboké motívy k rozhodnutiu sa 

pre túto čnosť: „Nejestvuje starosť užitočnejšia a posväcujúcejšia než privádzať duše k 

poznaniu Ježiša Krista a ísť rozširovať jeho kráľovstvo na tie miesta, kde kraľuje diabol. 

Apoštoli a najväčší svätci sa považovali za šťastných kvôli tejto obeti. Mnohí zasvätení 

zanechávali svoje krajiny, aby šli ohlasovať Evanjelium neveriacim; a ak by sa neboli 

našli, treba nechať Kartuziánov opustiť ich samotu a poslať na misijné územia ich.  

Ak dokonalosť spočíva v láske, ako je nespochybniteľné, nie je nijaká väčšia, než 

tá, ktorá sa ponúka a obetuje pre spásu duší. Dať poznať a milovať Boha. Čo vám môže 

väčšmi slúžiť? Dať poznať veľkosť Boha, jeho dobrotu, lásku, ktorú má pre stvorenia, 

vyučujúc tajomstvá viery a s takým poznaním voviesť ich k tomu, aby ho milovali.“68 

Následne zaujímavo rozvažoval o sile, ktorá je schopná odporovať Bohu a ničiť 

horlivosť: „Stvoriť svet nebolo tak ťažké, pretože povedal a bolo69, pri stvorení nič 

nemohlo Bohu odporovať. Avšak, vôľa človeka je sila, ktorá odporovať Božím zámerom 

môže. Sú to jej náklonnosti, jej vášne, jej pokušenia. Apoštolát je veľké dielo. Je rovnako 

ťažké odhovoriť hriešnika od hriechu, ako nechať vyzdvihnúť kameň do výšky a dolu 

nechať padnúť pierko a oheň. Napriek tomu, bratia, Božím úmyslom je, že z hriešnika 

spravíme spravodlivého; že urobíme v jeho duši Božie kráľovstvo, aby sa mu jeho vôľa 

dokonalejšie podmanila. Musíme utekať na pomoc blížnemu v jeho duchovných 

potrebách tak, ako sa beží k ohňu.“70 

Vincent pálčivo povzbudzoval misionárov veľmi silnými slovami:  

„Spása ľudí, ku ktorým budeme poslaní a spása naša vlastná je dobro tak veľké, 

že ho treba získať za akúkoľvek cenu; a nezáleží ak umrieme skôr, len nech umrieme so 

zbraňami v pästi, čo je zárukou šťastia. Spoločnosť sa nestane chudobnejšia, lebo krv 

mučeníkov je semenom kresťanov.71  Skrze jedného misionára, ktorý položí svoj život 

pre lásku k blížnemu, Božská dobrota vzbudí mnohých iných, ktorí vykonajú dobro, 

ktoré by sám neurobil. 

 Veď prestavajú sa snáď obchodníci vydávať na more, keď počujú 

o nebezpečenstvách? Alebo vojaci prestávajú ísť na vojnu hoci sa  vystavujú zraneniam 

                                                 
67 Porov. SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s. 580. 
68 Perfezione evangelica, 181. 
69 Ž 33,9: „Lebo on riekol a stalo sa, on rozkázal a všetko bolo stvorené.“ 
70 Perfezione evangelica, 181. 
71 Sanguis martyrum semen est christianorum. Výpoveď Tertuliána, kresťanského apologétu z 2. st.  
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a smrti? A my by sme mohli zanechať službu pomoci a záchrany duší kvôli bolestiam 

a prenasledovaniam, ktoré nás stretávajú? 

 Niekto zo Spoločnosti možno bude namietať a hovoriť, že treba zanechať 

Madagaskar. Mäso a krv budú zrejme udržovať tento názor a bude sa nám našepkávať 

neposielať viac nikoho, ale som si istý, že duch hovorí veľmi odlišne.72 

 Nech vám nikdy nepríde na myseľ, že by bolo vhodné opustiť Madagaskar. Ó 

Bože, naopak, terajšia situácia nás práve musí podnecovať vydržať v tejto misii, lebo tak 

si počínal Boh pri zakladaní Cirkvi a je to teda znak konania Božskej Majestátnosti, ktorá 

chce dať týmto krajinám pevnejší základ. Treba dávať pozor, aby sme neopustili túto 

vinicu Pánovu, kde nás jeho Božský Majestát povolal, pre dôvod, že štyria, piati alebo 

šiesti sú mŕtvi. A povedzte mi, bola by snáď dobrá tá armáda, ktorá pre stratu dvoch, 

troch štyroch alebo piatich tisíc ľudí, prestala ísť dopredu? Bola by to armáda dezertérska 

a zbabelá! Povedzme to isté o Misijnej spoločnosti; bola by to dobrá Spoločnosť, ak pre 

piatich alebo šiestich mŕtvych, zanechá Božie dielo? Zbabelá Spoločnosť zviazaná telom 

a krvou. Oh! Nie, neverím, že je v Spoločnosti niekto s takou malou odvahou, že by 

nešiel prevziať miesto po tých, ktorí umreli. Chápem veľmi dobre, že prirodzenosť sa 

chvie v základoch; ale duch, znovu nadobúdajúc nadvládu, povie: «Chcem. Boh mi dal 

pre tú vec túžbu; nie, všetko čo sa stalo nebude schopné spôsobiť, že by som opustil toto 

odhodlanie.»“73  

 

 

1.6 Vincentovo zhrnutie 

 

Znova Vincent pripomínal vnútornú previazanosť piatich čností: „Ako budeme 

mať ducha jednoduchosti, pokory a miernosti, ak nemáme umŕtvovanie, ktorá nám dáva 

nachádzať všetko to dobré? A ako budeme mať umŕtvovanie bez horlivosti, ktorá nám 

                                                 
72 Misia na Madagaskare bola Vincentovi ponúknutá z Propaganda Fide v roku 1648 prostredníctvom 
nuncia Nikola Bagni. Veľmi tvrdá misia s dramatickým priebehom, ktorá skúšala vieru, horlivosť a stálosť 
Vincenta a celej Misijnej spoločnosti. Misionári, ktorých na ňu posielal, zomierali jeden po druhom kvôli 
veľkej preťaženosti a chorobám. V roku 1658 Vincent obdržal správu, že zostal na žive len páter 
Bourdaise, všetci ostatní boli mŕtvi. A Vincent nevediac, že aj Bourdaise medzitým zomrel, sa so 
spolubratmi modlí: „Bratia, pán Bourdaise, ktorý je tak ďaleko a tak sám, ako ste sa dozvedeli, splodil 
Ježišovi Kristovi, s toľkou námahou a úsilím, veľký počet duší, modlime sa aj za neho: Pán Bourdaise, ste 
ešte nažive alebo nie? Ak ste, nech sa zapáči Bohu zachovať vás ešte! Ak ste už v nebi, orodujte za nás!“ 
Porov. Perfezione evangelica: poznámka pod čiarov č. 10, 187. 
73 Perfezione evangelica, 187.  
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dáva schopnosť prejsť ponad každú ťažkosť, nielen v sile úsudkov, ale silou milosti, 

ktorá nás bude skúšať dokonca aj v záľube v utrpení. Áno, v záľube? Aký som úbohý, 

chápem to, ale nekonám. Pozorujme, či má Spoločnosť takého ducha. Môže sa to 

povedať? Kto pozoruje misionárov z vonku, vidí v nich ducha jednoduchosti? Isto sa vidí 

v niektorých, ale neviem, či sa objavuje rovnako v každom z nás; či všetci sú jednoduchí, 

pokorní, mierni, umŕtvení a horliví. Vstúpme si do svedomia. Máme tieto čnosti? Čo je 

v našom srdci? Je v ňom túžba ukázať sa? Alebo žiadame často Boha o milosť, aby sme 

vedeli rozpoznať našu ničotnosť, aby sme vedeli zniesť blížneho, aby sme sa dokázali 

umŕtvovať a ostatné veci? Keď sa naskytne príležitosť umŕtviť naše vnútorné či 

vonkajšie zmysly, spravíme to? Vnímame v sebe túto potrebu? Aké šťastie, ak to 

vnímame! Ak to nevnímame, presviedčajme sa, že nie sme misionári, pretože skutoční 

misionári sú jednoduchí, pokorní, umŕtvení a horliví pracovať. Mám dôvod, že mnohí 

majú tohto ducha, ak nie celého, aspoň čiastočne. Každý nech sa skúša a rozpozná z nich 

snáď dva stupne. Ale teraz poďme vpred, Boh nech je zvelebený! Teraz si dávame nové 

úmysly k získaniu tohto ducha, ktorý je našim duchom. Duch Spoločnosti je duch 

jednoduchosti, pokory, miernosti, umŕtvovania a horlivosti. Máme ho, alebo ho 

nemáme?“74 

Vincent na otázku «čo robiť, aby sme tieto čnosti mali», odpovedá: „Je 

nevyhnutné, aby sa týchto päť čnosti stalo schopnosťou duše celej Spoločnosti. Je 

nevyhnutné, aby tak, ako duša rozumom chápe, vôľou chce a pamäťou pamätá, tak isto 

misionár chápal, konal a pamätal na tieto čnosti. Nech čokoľvek robí, napríklad káže, má 

to konať v jednoduchosti a pre Boha; žiadne fanfáry, žiadne nezrozumiteľné výrazy. (...) 

Správať sa inak, znamená chcieť urobiť dobrú figúru a fanfáry. Vyjadrujme sa preto 

jednoducho, to je základ nášho ducha. Dobrota Misijnej spoločnosti bude posudzovaná 

jednoduchosťou, pokorou, a ďalšími čnosťami. Toto, bratia, je kritérium posudzovania, 

toto si musíme obľúbiť a podľa tohto sa musíme riadiť. Všetko, čo Boh od nás vyžaduje 

v evanjeliových zásadách je obsiahnuté v týchto piatich čnostiach.“75 

Vincent naliehavo povzbudzuje k úsiliu priam schúliť sa do týchto čností ako sa 

slimáci schuľujú do svojho pancierika takým spôsobom, že skrze všetky naše činnosti 

budú čnosti prežarovať.  Len ten, kto takto koná, bude pravým misionárom.76   

                                                 
74 SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s. 580-581. 
75 SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s. 581. 
76 Porov. SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s. 582. 
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Ó Spasiteľu, Pane, Bože môj, ktorý si priniesol z neba na zem Božskú náuku, 

doručil si ju ľuďom a poučil si apoštolov, že ona je základ kresťanstva a všetko ostatné je 

založené na piesku, naplň nás týmto duchom. Pane, Bože môj, ktorý si označil našu malú 

Spoločnosť týmto duchom, duchom toľko potrebným, aby mohla zodpovedať svojmu 

povolaniu, ty sám si jej autorom, a dovoľujem si povedať, Pane, si aj ten, od ktorého 

závisí aj to, či bude trpieť nedostatkom tvojej náuky, aby sme, nakoľko závisí od nás, 

horeli túžbou zmocniť sa jej. Ty, Pane, si vzbudil túto Spoločnosť. Ty si jej pôvodcom.77 

 Javí sa mi, že v našej Spoločnosti je určitý pokrok. Zdá sa mi, že týchto päť čností 

tu je, ak nie v stupni nášho Pána, apoštolov, prvých kresťanov, ale aspoň začiatok, a bude 

sa to zveľaďovať, len ak sa pousilujeme prispôsobiť všetky aktivity týmto evanjeliovým 

pravidlám. Toto prispôsobenie je cieľom nášho misionárskeho  bytia, a preto musíme byť 

veľmi jednoduchí, pokorní, mierni, umŕtvení, horliví za spásu duší a na oslavu Boha. 

Musíme o to Boha prosiť. Musíme to dúfať od jeho božskej Dobroty.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Porov. SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s. 582. 
78 Porov. SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 211, s. 582-583. 
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2 Odraz vincentských čností v živote P. Emila Schmidta 
 

 

Pri spoznávaní Emilovho života stáli pred nami dve skutočnosti: vyše štyridsať 

rokov od jeho smrti a fakt, že veľkú časť svojho krátkeho štyridsať päť ročného života 

prežil v nútenom tajnom živote spôsobenom štátnou politikou. Téma práce nám však 

dovolila klásť dôraz nie na kvantitu životopisných údajov, ale na zbieranie svedectiev, 

z ktorých sa dal dosiahnuť cieľ témy. 

Kapitolu sme vytvárali z dvoch hlavných zdrojov: prvým bol Emilov zošit s 

názvom Predsavzatia; druhým svedectvá Emilových súčasníkov. 

Emilov zošit Predsavzatia nám láskavo zapožičala pani Mária Schmidtová79 

z Varína zo svojho osobného archívu, čo umožnilo mimoriadnym spôsobom nahliadnuť 

do Emilovej duše počas jeho noviciátnej a seminárnej formácie v Misijnej spoločnosti. 

Osobné stretnutia so žijúcimi Emilovými súčasníkmi boli sprevádzané 

veľkodušnou ústretovosťou, čo samo osebe malo svedeckú výpovednú hodnotu. 

Stretnutiami sme získali nepočetné, ale hodnotné svedectvá od prof. Rudolfa Pullmanna 

z Univerzitnej nemocnice v Martine, Emilových synovcov Jozefa a Jána z Varína, Ing. 

Františka Schmidta80 zo Spišskej Novej Vsi a Dr. Ladislava Mila z Varína.  

Významným písaným dokladom Emilovho života bol list Dr. Antona Briedu 

z roku 1972 písaný istému Jankovi. List sme pracovne nazvali Spomienky na Emila. 

K stručnému prehľadu Emilových životopisných údajov slúži chronologická 

tabuľka v prílohe.  

 

 

2.1 Predsavzatia 

 
Emil si do svojho zošita s názvom Predsavzatia zapisoval predsavzatia a 

myšlienky od 5. januára 1948 do 3. januára 1950. 

Z rukopisu sme vybrali zopár úryvkov a snažili sme sa postrehnúť Emilovo úsilie 

o čnostný život. 

                                                 
79 Emilova švagrina.   
80 Emilov brat, ktorý nám podaroval kratučký Emilov list, ktorý sme pracovne nazvali List našim. Ostatní 
dvaja už zosnulí súrodenci sa volali Ján a Mária. 
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Podkapitoly sme nazvali menami jednotlivých čností. Tie boli, samozrejme,  aj 

hlavným kritériom triedenia vybraných úryvkov do podkapitol.  Mali sme na pamäti, že 

jednotlivé čnosti sú svojou vnútornou povahou viac – menej previazané a nie vždy je 

možné oddeliť ich od seba podkapitolami. Predsa však sme sa o to pokúsili. 

 

2.1.1 Jednoduchosť 

 

13. januára 1948 si Emil zapísal: „Človek sa dá rýchlo strhnúť márnymi 

žiadosťami.“ A pridal predsavzatie: „Netúžiť za vecou, ani za tvorom, ale Stvoriteľom. 

Pod zámienkou zbožnosti alebo dobroty sa skrýva podfuk. Túžiť po vincentskej 

jednoduchosti a úprimnosti.“ A svoj zápis doplnil biblickým veršom: „To je pravý 

Izraelita, v ktorom niet podvodu.“81 

Emil zobral za vzor biblického Natanaela, ktorý konal síce neúctivo voči Ježišovi, 

ale pravdivo. Pravdivo v zmysle výpovednej hodnoty jeho vnútra, nezaliečal sa, 

nepochleboval, ale povedal vec tak, ako je v jeho vnútri: „Môže byť z Nazareta niečo 

dobré!?“82   Toto bola jednoduchosť vo vyjadrovaní, ktorú chcel Vincent a my sme mohli 

vnímať Emilovo úsilie osvojiť si ju.  

Počas novény k sv. Vincentovi Emil dôvodil snahu o čnosť jednoduchosti tým, že 

prináša vnútorný pokoj a večné šťastie. Predsavzal si dosahovať ju nasledujúcimi 

prostriedkami: „1. Nerozprávať dvojzmyselné, neúprimné, lživé reči; 2. Bojovať proti 

pokušeniu posudzovať; 3. Ak by som nesúhlasil s mienkou iného, chcem s Božou 

pomocou, alebo vyjadriť nahlas svoju mienku alebo sa jej vzdať, nikdy však ináč hovoriť 

a ináč zmýšľať.“83 

Pri rekreácii si Emil zaumienil byť priamočiari tak, ako to vyžaduje vincentská 

čnosť jednoduchosti: 1. Chrániť sa okľúk a prefíkanosti; 2. Nič nekritizovať a čo i len pre 

zábavu zosmiešňovať; 3. V pokušeniach si spomenúť na jednoduchú holubicu; 4. Počas 

rekreácie radšej mlčať ako nerozmyslene hovoriť a slová prvého dojmu veľmi 

potlačovať.84 

 Jednoduchosť vnímal ako vlastnosť Najsvätejšej Trojice, ktorú máme nasledovať. 

Rozhodol sa nehľadať výnimky ani pri súkromných ani pri komunitných rozhovoroch . 
                                                 
81 SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 13.1.1948.  
82 Jn 1,46. 
83 SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 11.4.1948.  
84 Porov. SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 12.-13.7.1948.  
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Predsavzatie zakončil veršom Mt 5,48: „...buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský 

Otec.“ 

 

2.1.2 Poníženosť 

 

Čnosť poníženosti zbavuje človeka falošnej pokory. Čnosť poníženosti 

oslobodzuje človeka od falošnej povinnosti prejaviť druhému svoju nezriadenú 

náklonnosť. Čnosť poníženosti buduje pravdivý vzťah k blížnemu rešpektujúc vlastnú 

i cudziu slobodu a vtedy gestá, postoje, slová a myšlienky budú prostriedkom aj pre 

zdravý vzťah a účinnú pomoc blížnemu. 

„Stvorenia nás povzbudzujú k službe Bohu“, nazval Emil svoje predsavzatie, 

v ktorom  prejavil zdravú poníženosť k Božiemu stvoreniu. Predpokladom je vedieť 

rozlišovať cieľ a prostriedok, k čomu Emil pridal pomocnú otázku k rozpoznávaniu: 

„Nakoľko mi to osoží pre večnosť?“ Emil vzápätí otázku posilnil konštatovaním a 

predsavzatím: „Každá vec, každé zviera plní stvoriteľský plán, ale človek so slobodnou 

vôľou a rozumom sa chce občas vzoprieť. Nedať sa zahanbiť nemou prírodou!“.85  

Metaforickú schopnosť zahanbovať človeka príroda získava samotnou činnosťou 

človeka, ktorý koná proti nej. Toto platí tak na biologicko – fyzikálnej úrovni, ako aj na 

úrovni medziľudských vzťahov. Človek je pozvaný vládnuť nad prírodou, nie byť jej zlý 

správca, ktorý namiesto toho, aby ju zveľaďoval, zneužíva ju pre svoje pomýlené túžby.  

Emilove úvahy nám pripomenuli, že človek je pozvaný podriadiť svoje ambície 

pokornému rešpektovaniu prírody s jej zákonitosťami. Tak sa človek stáva skutočne 

slobodný a nadobúda schopnosť voliť si správny cieľ, ale aj prostriedky k nemu, čo 

formuluje o pätnásť rokov neskôr Druhý vatikánsky koncil, keď hovoril o vznešenosti 

slobody: „Dôstojnosť človek nadobúda vtedy, ak sa oslobodí od akéhokoľvek otroctva 

vášní a ide za svojim cieľom slobodnou voľbou dobra, pričom si účinne 

a vynachádzavým úsilím zaobstaráva vhodné prostriedky.“86. 

Pýcha, ktorá sa protiví čnosti poníženosti spôsobila, že farizeji nemali úžitok 

z Ježišových slov. Emil si predsavzal: „Pane, ty si nám bol vtedy v Jeruzalemskom 

chráme sľúbil, že keď budeš zo svojej pokory povýšený, potiahneš aj nás za sebou. My 

                                                 
85 SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 28.1.1948.  
86 GS, 17.  
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sa však často chceme vo svojej pýche už teraz povyšovať. Zmiluj sa nad nami! A ráč nás 

najprv potiahnuť do svojej pokory a potom nás istejšie potiahneš do svojej slávy.“87 

Na Bielu sobotu roku 1948 si zapísal: „1. nezmýšľať zle o blížnom; 2. musím si 

vždy povedať: Každý je všade a vo všetko lepší ako ja. – a je to skutočne pravda. Som 

akýsi namyslený. Ježišu, Pokora, Braček môj, nedaj mi zahynúť v neláske voči tebe a 

svojim bratom.“88 

  A na Veľkonočnú nedeľu dodal: „VSTAL UŽ! Učeníci sú najlepším dôkazom 

vzkriesenia. Vzkriesenie je vrcholný zázrak, ako dôkaz pravdy a najmä Lásky Kristovej. 

Ježišu, prosím ťa, ráč si spomenúť na mňa hriešneho. Jedine ty ma môžeš tu chrániť a 

tam vzkriesiť. Nič Ježišu nechcem, len tebe radosť robiť. Len ťa vrúcne prosím 

nezabudni, že som najväčší slaboch. Nie som na nič, len žiaľ, bolesť a hanbu ti urobiť. V 

tvojich svätých ranách je moja pevná nádej.“89 

Iný zápis nazval: „Kristus Pán – náš Učiteľ.“ Použil dva citáty z Písma: „Toto je 

môj milovaný Syn, jeho poslúchajte...“ a  „Zjavil som vám všetko čo som len počul od 

svojho Otca“ , ku ktorým si pripísal predsavzatie: „Pane, nauč nás počúvať ťa, milovať 

ťa, nasledovať ťa a priviesť skrze teba mnohých k Otcovi. Z milosti Božej som biednym 

žiakom veľkého učiteľa. Pozorne chcem čítať Sväté písmo a sledovať svätú omšu. 

Svedomito pripravovať koloquiá a kázne. (...) Ako by som obstál teraz pred 

spravodlivým sudcom? Bože, buď mi milostivý! Včerajšok je preč, zajtrajšok neistý, len 

dnešok existuje. Posledná príležitosť k náprave.“90 

Z uvedeného bola pre nás veľmi ľahko badateľná ponížená poslušnosť, ktorá 

nebola slepá, ale vychádzala z priznania si vlastnej biedy a potreby pomoci. Pomoc 

našiel v úkone podriadenia sa Pánovi.   

Emil si čnosť upevňoval aj cez evanjeliové udalosti súdu Pána Ježiša pred 

Pilátom a zapísal si, že zisťovanie pravdy vyžaduje poníženosť, Božiu milosť, námahu, 

usilovnosť. Prirodzenosť sa ale často vzpiera. Predsavzal si s Božou pomocou vnikať do 

                                                 
87 SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 23.3.1948.  
88 SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 27.3.1948.  
89 SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 28.3.1948.  

Emilova snaha nám pripomenula Vincentove slová o poníženosti: Pokušenia, ktoré prichádzajú 
slúžia k upevňovaniu čnosti pokory, pohýna to k Bohu a mení človeka na víťaza nad diablom. Potom 
človek nemá iného nepriateľa, proti ktorému by bojoval, iba ak pýchu, ktorá nikdy nevyhlasuje mier počas 
pozemského života, ale útočí rôznymi spôsobmi aj na najväčších svätcov, ktorí sú na zemi: niektorých tlačí 
mať zaľúbenie vo vykonaných dobrách, alebo v získaných vedomostiach; ďalších k domnienke, že sú 
najosvietenejší, najlepší či najvytrvalejší. Porov. SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Opere 10. Konf. 36, s. 
45-46. 
90 SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 14.1.1948. 
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Božích právd vo Svätom písme a svätých sľuboch. Emil žiada od Pána roznietenie lásky 

k nemu.91 

 Ako prostriedok k dosahovaniu čnosti poníženosti si počas novény k sv. 

Vincentovi predsavzal: „1. Nezmýšľať, ani nevyznávať o sebe pochvalne a pokiaľ 

možno, nevyznávať nič ani zlé ani dobré o sebe; 2. Častejšie si uvedomiť hriešnosť – 

hlavne pri pyšných myšlienkach.“92  

Emil si v inom predsavzatí pripomínal svoju závislosť na Stvoriteľovi a pokorne 

si zapísal: „Chcem sa pozorne modliť: ďakovať, odprosovať a prosiť: Pane, rozmnož v 

nás vieru!“93  

 

2.1.3 Láskavosť 94 

 

6. apríla 1948 si Emil zaznamenal prekážky k získaniu a udržaniu pokoja: 

prenáhlenosť a zaujatosť. Bojuje proti nim dvomi predsavzatiami: „1. nepripútať sa 

svojim duchom k nejakej práci alebo osobe takým spôsobom, že by so zdarom alebo 

nezdarom padla i dobrá vôľa a pokojná myseľ.  Výroky a poznámky druhých, okrem 

predstaveného, nebrať ani vysoko ani nízko: nevšímať si ich; 2. po skončenej práci 

nemyslieť na ňu, lebo ak bola úspešná môže doviesť k pýche a ak nezdarená môže 

doviesť k znechuteniu a zúfalstvu. 

Pane, ty vieš, že som len kvôli tebe prišiel, že len tebe sa túžim páčiť a prosím ťa, 

pomôž mi pracovať a s ľuďmi tak nažívať, ako sa tebe a nie ľuďom ľúbi a nedovoľ, aby 

som pre výsledok práce alebo nažívanie s druhými zabudol na teba.“95 

V treťom dni novény k sv. Vincentovi si predsavzal dva spôsoby ako získať túto 

čnosť: „Tichosť. Život ju vyžaduje. Ako ju dosiahnuť? 1. V zápale hnevu alebo odporu si 

s Božou pomocou spomenúť na Ježiša a jeho láskavosť voči farizejom a vojakom; 2. 

Tichosťou a láskavosťou sa dá viac získať ako najkrajšími rečami. Prosíme ťa, Ježišu – 

braček, ráč nás poučiť tejto krásnej čnosti, aby sme ňou podľa tvojho príkladu a s tvojou 

pomocou spôsobovali radosť Presvätej Trojici.“96 

                                                 
91 Porov. SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 15.2.1948. 
92 SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 12.4.1948. 
93 SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 7.1.1948. 
94 Nazývaná aj miernosť alebo tichosť. 
95 SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 6.4.1948. 
96 SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 13.4.1948. 



 
36 

 
 

 

Emil veril, že prežité myšlienky srdca sa pri osobitných vášňach buď uvoľňujú 

alebo neuvoľňujú navonok v závislosti od čnosti tichosti, a že myšlienky srdca môžu byť 

buď útočné alebo obhajovacie. V tejto súvislosti si zapísal tri body:  

„1. Útočné i obranné myšlienky prijať, avšak ich bojového ducha musím otupiť podľa 

čnosti tichosti. Nikdy si nerobiť ilúzie, že čnosť tichosti budem cvičiť na  tvare miesta 

(pri vzniknutej vášni), to je už neskoro. Nikdy si túto čnosť nenadobudnem, kým všetky 

svoje myšlienky (či už bojové alebo obranné) v srdci vopred nespracujem. 

2. Vášne, ktoré mi spôsobí karhanie alebo napomínanie od môjho predstaveného alebo 

spolubrata, udusiť tak, aby som vôbec, ani v rámci tichosti a láskavosti, nerozmýšľal 

o obrane svojho počínania.  

3. Myšlienky (bojové či obranné), ktoré by mali za cieľ pohladkať moju pýchu 

a samolásku, napríklad ukázať sa, iného pokoriť svojimi premyslenými argumentmi a 

pod., zahnať ako od zlého a ani v rámci tichosti a láskavosti sa nimi nezaoberať.“97 

Po tomto rozvažovaní pridal pokorné vyznanie a modlitbu: „Na to som ale nesmierne 

slabý. Môj Učiteľ a Brat je však všemohúci a on mi pomôže, verím, učiť sa od neho – 

tichého Srdcom.“98 

 

2.1.4 Umŕtvenosť 

 

Emil rozlišoval medzi dvojakými rodinnými záujmami. Tie v zmysle pokrvných 

vzťahov a tie v rámci duchovnej rodiny. Uprednostňoval duchovnú rodinu. Predsavzal si 

obmedziť styky s pokrvnými príbuznými, dokonca aj v myšlienkach a viac sa pripútať 

k duchovnej rodine. Odôvodňoval to tým, že „záujmy sveta sú odlišné od záujmov 

ducha.“ Hneď potom si však pripísal morálny záväzok: „Veľká povinnosť: modliť sa a 

obetovať za spásu rodičov a ostatných príbuzných.“99 

Presunutie životného dejiska svojho srdca vyjadril nasledovne: „Pane, ráč prijať 

moje nehodné srdce, ktoré pre túžbu po tebe ráč omilostiť a vziať ho do svojho 

tabernákula, aby, kým telo chodí po zemi, z tvojho tabernákula bolo spravované, a tak, že 

by sme si obaja boli istí, že čo robím, robím podľa tvojej svätej vôle.“100  

                                                 
97 SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 14.7.1948. 
98 Tamže. 
99 SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 11.1.1948. 
100 SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 9.2.1948. 
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Iné svedectvo svojho vzťahu k Eucharistickému Kristovi prejavil predsavzatím 

pravidelne navštevovať Oltárnu Sviatosť a dôverne sa zhovárať o radostiach, žiaľoch, 

túžbach, splneniach a vo všetkom sa mu chcieť zaľúbiť.101  

Na základe predošlých Emilových prejavov môžeme povedať, že hoci vyvíjal 

úsilie mať svoje srdce pri Ježišovom srdci, predsa nebral svojmu telu zodpovednosť za 

službu, ktorú malo konať v tomto svete.  

 Iné predsavzatie nazval: „Veľa je povolaných, ale málo vyvolených“, a sám 

dôvodí odpoveďou: „Lebo idú širokou cestou zmyselnosti a pohodlnosti.“ V predsavzatí 

pokračoval: „S Božou pomocou chcem kráčať úzkou a tŕnistou cestou za Spasiteľom a 

tak ho dosiahnuť. Emil zakončil toto predsavzatie vetou: „Robiť si násilie, obete = získať 

vyvolenie.“102  

Ak je umŕtvovanie samoúčelné je neužitočné. Umŕtvovanie pomáha dosahovať 

vyšší cieľ než je ten stratený umŕtvovaním a umŕtvovanie je potom aj zárukou pravej 

horlivosti. „Vzrast Božieho Slova v úrodnej pôde. Boh zasial, milosťami polieva a 

slnkom lásky dáva vzrast. Zrno na poli sa musí do zeme uzavrieť. Tam už vzklíči a 

prináša potom ovocie. Božie Slovo musí byť v srdci uzavreté mlčaním. Tam vzklíči 

pomocou citov a prináša ovocie dobrými predsavzatiami.“103 

 Emil sa usiloval o pravé umŕtvovanie už v myšlienkach: „Na hlavu mu položili 

tŕňovú korunu a palicami mu ju zatláčali pre moje hriešne myšlienky, túžby, pre 

zbytočné, jalové, neplodné reči. Nástrojom utrpenia, tŕňovou korunou, budem bojovať 

proti týmto hriechom tak, že hneď od rána budem si ju duchovne vkladať na hlavu a pri 

zbytočnej myšlienke, alebo neplodnej reči, udriem sa po nej palicou. Pane, ráč mi 

láskavo hneď od rána vkladať svoju tŕňovú korunu na moju nepodarenú hlavu, aby som 

pri myšlienke na tvoje bolesti zabudol na svoje jalové myšlienky.“104 

O nesení kríža si zapísal: „Niesť ho trpezlivo, s odovzdaním do Božej vôle, ba 

radostne. Ježišova telesná vyčerpanosť ma nabáda bedliť a mať nadvládu ducha nad 

telom; hrboľatá cesta na Kalvárii povzbudzuje nepadnúť na mojej hrboľatej ceste. Pane, 

prosím ťa pre zásluhy tvojho prvého pádu, dopraj mi milosť pozdvihnúť sa z 

                                                 
101 Porov. SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 10.1.1948. 
102 SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 31.1.1948. 
103 SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 5.2.1948. 
104 SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 21.2.1948. 
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nedokonalostí, z otroctva vlastného tela, ktoré  mi káže zostať nečinne ležať a pomôž mi 

ísť za tebou až na Kalváriu.“105 

   

2.1.5 Apoštolská horlivosť106 

 

Horlivosť je kvalita, ktorá môže byť priznaná vykonávateľovi akéhokoľvek diela, 

stačí, ak je práca konaná s nasadením. Avšak v súvislosti s témou našej práce by bolo 

nedostačujúce posudzovať horlivosť len nasadením. Emil si  uložil predsavzatie, že pred 

každým skutkom bude denne prosiť aj o jeho dobré a bohumilé vykonanie. Dokonca 

sprísňuje, že ak sa skutok nevykoná dobre hneď, už potom sa dobre nevykoná nikdy. 

Ako prostriedky uvádza lepšiu svätú spoveď a sväté prijímanie, sústredenejšiu modlitbu, 

dôvernejší rozhovor s Ježišom, sebazaprenia.107 

V predošlej podkapitole sme mohli vnímať, že Emil sa usiloval o čnosť 

umŕtvovania, ktorá sa prejavovala odvracaním sa od sveta, od ľudí. Avšak konal tak 

preto,  aby pre ľudí mohol napokon horliť tým najlepším spôsobom, akým je človek 

schopný, totiž „ľudí milovať pre Boha a v Bohu.“108. 

Počas novény k sv. Vincentovi si navrhol tieto prostriedky k nadobudnutiu čnosti 

horlivosti: „1. Využiť každú príležitosť k seba posväteniu; 2. Horlivosť v posväcovaní 

iných podriadiť poslušnosti; 3. Každé vzplanutie odporu zahnať spomienkou na 

bičovanie Pána Ježiša a na duše v očistci.“ Predsavzatie zavŕšil modlitbou: „Pane Ježišu, 

Božský vzor a Učiteľ, nauč ma prevádzať horlivosť tak, že by sa to ľúbilo tvojmu 

Božskému Srdcu a v ňom celej Presvätej Trojici.“109 

 Bez uvedenia dátumu si poznamenal úmysel, s ktorým sa chcel púšťať do 

rozhovorov so spolubratmi. Spoločné rozhovory mali slúžiť k dvom cieľom: k oslave 

Boha a posväteniu seba, pričom v zápise jasne uviedol, že sebaposvätenie sa deje 

cvičením sa v piatich vincentských čnostiach. Ďalej si predsavzal uvedomovať ošklivosť 

hriechu a márnosť v rečiach, roznecovať lásku a horlivosť za zbožné rozhovory – len 

                                                 
105 SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 25.-26.2.1948. 
106 Tiež zvaná Horlivosť za spásu duší. 
107 Porov. SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 12.2.1948. 
108 SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 19.1.1948. 
109 SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zo dňa 15.4.1948. 
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o Tebe, alebo mlčať, prosiť o dar, aby som nebol účastný na zlých rozhovoroch, 

vzbudzovať si ľútosť, koľko času som tým stratil.110 

 

 

2.2 Svedectvá 

 

Kvôli ich formálnej povahe, rozhodli sme sa získané svedectvá uviesť súvisle 

v jednej súvislej kapitole. K prehľadnosti a lepšej chronologickej orientácii slúži tabuľka 

Emilových životopisných údajov v prílohe. 

 

Emilov synovec Jozef111 spomínal na kladný vzťah, ktorý mal s Emilom. Ako 

dieťa rád počúval rozprávky, ktoré mu strýko Emil ochotne rozprával. Spomínal na neho 

ako na človeka, ktorý nikdy na nich ako na deti nezabudol, vždy im niečo priniesol. 

Neskôr u Emila vnímal veľmi citlivé svedomie, ktorému načúval aj za cenu vlastnej 

škody.112  

Druhý synovec Ján113 sa rozpomínal, že Emil kde mohol pomohol. Svojou 

kompetenciou inžiniera vymeriaval ulicu rodnej obce Varín. Zdôraznil, že pekné 

spomienky na Emila mu zotrvávajú hlavne preto, že v ňom videl človeka, ktorý to myslí 

vážne a nepretvaruje sa. Dodal, že ako deti boli radi v jeho blízkosti, a keď chceli zostať 

s ním, s ním sa aj modlili. Nikdy na nich nevrieskal, bol vyrovnaný, láskavý, nikdy  ho 

nepočuli nadávať, pritom ako deti vystrájali.114  

Emilov rodák, Dr. Ladislav Milo, sa vyjadril, že Emilova predčasná smrť na neho 

pôsobila ako citeľná strata a  ľutoval, že počas jeho života nebolo viac príležitostí byť 

s ním, lebo stretnutia s ním boli hodnotnými okamihmi. Dr. Milo sa zdôveril, že pred 

Emilom pozoroval na sebe zahanbenie, keď nebol v nedeľu v kostole, pritom nevedel, že 

je kňazom115. Zmravňoval už len svojou prítomnosťou, vždy obrátil debatu k dobrému. 

                                                 
110 Porov. SCHMIDT, E. Predsavzatia. 
111 Mal sedemnásť rokov, keď Emil zomrel. 
112 Porov. Rozhovor s Máriou Schmidtovou, Jozefom Schmidtom, Jánom Schmidtom. In Osobný archív 
autora. 
113 Mal trinásť rokov, keď Emil zomrel. 
114 Porov. Rozhovor s Máriou Schmidtovou, Jozefom Schmidtom, Jánom Schmidtom. In Osobný archív 
autora. 
115 „V roku 1953 Emil prijal v najväčšej tajnosti kňazskú vysviacku, ktorú mu udelil biskup Kajetán 
Matoušek v Prahe. O jeho kňazstve nevedeli do smrti ani tí najbližší a nedozvedeli sa to ani štátny 
vyšetrovatelia.“  SLANINKA, A., DANKOVÁ, S. Budete mi svedkami, s. 185. 
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Chcel robiť dobre, ale štátna moc mu to nedovoľovala. Dr. Milo ako lekár uvažoval 

o príčinách jeho choroby a usúdil, že okrem útrap z prenasledovania a väzenia mal podiel 

na infarkte aj neľudský prístup v stavebnom podniku, kde nastúpil po amnestii v roku 

1960116. Hoci v stavebnom podniku pracoval ako prevádzkový inžinier na stavbe nových, 

aj teraz stále používaných dvoch cestných viaduktov pod Strečnom, bol v zamestnaní 

deptaný a trápený ako politicky „nespoľahlivý“.117   

Dr. Anton Brieda118 sa začína vyjadrovať slovami: „Veľmi ťažko sa odhodlávam 

na to, aby som niečo povedal o Emilovi. O svätých len svätci by vedeli písať 

vyčerpávajúcim spôsobom. Len oni by vedeli vidieť tú jemnosť čŕt svätosti, ktorú 

profánny človek nevníma, lebo nemá tak citlivú schopnosť postrehu. Pre našu rodinu bol 

Emil mimoriadnou osobnosťou, odkedy sme ho bližšie poznali.“119  

A pokračoval: „Aký prínos hodnôt pre našu rodinu znamenalo toto duchovné 

príbuzenstvo, to sa ani neodvážim odhadovať. Už sám jeho zjav bol mnohovravný a až 

fascinujúci akousi pokornou tajuplnosťou. Ťažko to slovami vystihnúť. Keď by som si 

chcel predstaviť personifikáciu spokojnosti a vyrovnanosti, keby sa mohli inkorporovať 

dobromyseľnosť, srdečnosť, jemnosť, pokora, oduševnenosť za šľachetné veci, 

obetavosť, ochota pomáhať a iné ozdoby ducha – na všetky by mi vystačil Emilov zjav, 

výraz jeho tváre, pohľad jeho očí, už aj všetky jeho pohyby, vyjadrujúce grandióznu 

dôstojnosť. Spôsob jeho reči sám osebe, bez ohľadu na jej meritórny obsah, bol  

pozoruhodný, ale najmä pútavý. Hovoril pomaly, s miernou gestikuláciou, pozeral do 

tváre toho s kým hovoril, dôvodil s prísnou logikou, dôsledne, presvedčivo ako ten, ktorý 

je presvedčený o svojej pravde a túto chce komunikovať partnerovi dialógu. V rámci 

dialógu spokojne vypočul partnera, nechal ho dohovoriť aj keď s ním nesúhlasil a potom 

veľmi jemným oponovaním, ale presvedčivo, vyjadril svoje stanovisko. Debaty s ním 

boli cenné, lebo mal veľmi široký horizont vedomostí, najmä v duchovných vedách. Keď 

sa výnimočne stalo, že v určitom probléme nebol celkom doma, vrátil sa k nemu po čase 

                                                 
116 Udelil ju Antonín Novotný pri príležitosti premenovania republiky na Československú socialistickú 
republiku, lebo už „zvíťazil socializmus“. Vtedy sa 5601 nespravodlivo väznených dostalo na „slobodu“. 
Porov. KONFEDERÁK, Ľ. Štefan Krištín – život trpiteľa za vieru, s. 39. 
117 Porov. Rozhovor s Dr. Ladislavom Milom. In Osobný archív autora. 
118 Dr. Anton Brieda, hlavný súdny radca v Bratislave, sa s Emilom zoznámil pravdepodobne vo 
Svoradove, VŠ internáte v Bratislave. Na jar 1947 sa Emil stal birmovným otcom Briedovho syna Tonka. 
Dr. Brieda sa s Emilom poznal viac rokov osobne alebo cez korešpondenciu až do Emilovej smrti v roku 
1969. V práci sme využili list z roku 1972, ktorý bol napísaný Dr. Briedom, adresovaný istému Jánovi, 
v ktorom obsiahlo opisoval Emilov život a svoj vzťah a vzťah svojej rodiny s ním. Listový rukopis, ktorý 
sme pracovne nazvali Spomienky na Emila  má sedemnásť strán a je vzácnym svedectvom o Emilovom 
živote. Z listu vyžaruje úprimnosť a vecnosť. 
119 BRIEDA, A. Spomienky na Emila, s. 1. In Archív CM. Emil Schmidt. 
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po náležitom premyslení, preštudovaní a nezostal dlžný vyjadrenie svojho stanoviska. 

Avšak, nechcel mať za každú cenu pravdu, ako to robia tí, ktorým chýba pokora. Neviem 

si predstaviť, že pri takýchto praktikách by bol mohol prísť s niekým do konfliktu, ba 

vôbec, že by v jeho prítomnosti mohla vzniknúť nejaká hádka alebo vážnejšie 

nedorozumenie.“120 

Prof. Pullmann spomínal na Emilove citlivé prejavy priateľstva: „Keď sa vyskytli 

nejaké problémy, napríklad rodinné, aj v súvislosti s mojim bratom, sestrou a podobne, 

tak hlavne mama ho žiadala o modlitby. Môj brat pil a Emil sa spontánne ponúkol, že 

bude na neho myslieť. A dodal, aby som ja urobil čo je v mojich silách, ale aby som sa 

netrápil.“121 

Dr. Anton Brieda vo svojich spomienkach zaznačil, že po Emilovom doštudovaní 

na vysokej škole a odchode z internátu Svoradov122 „naše styky sa niesli už len občasnou 

návštevou a vzájomnou korešpondenciou. Jeho návštevy u nás znamenali vždy rodinný 

sviatok a jeho listy vždy priniesli do našej rodiny kus hrejivej srdečnosti. Vždy sa čítali s 

veľkou pozornosťou, lebo si to právom zaslúžili. To neboli listy so stereotypným bežným 

obsahom. Bol to materiál hodný na rozmýšľanie, na poučenie, praktické upotrebenie, a 

pritom nám umožnil aspoň čiastočne sledovať Emilove životné osudy až do predčasného 

ukončenia jeho šľachetného a čnostného života. Sú to listy ako cenná pamiatka po ňom, 

ku ktorým sa možno vracať, lebo nestrácajú na aktuálnosti ani po uplynutí dlhšieho času 

po napísaní. Už ich začiatky a zakončenia sú neobyčajné. Skoro v každom liste je po 

oslovení veta: «Milosť Pánova buď vždy s nami!» a pred oslovením skratky: 

«J.M.+J.V.» Ale takmer každý list má zakončenie: «Do lásky a ochrany Božej Vás 

porúčam a o modlitby prosím v Kristu najoddanejší – Emil.» alebo podobne. Väčšina 

listov bola písaná pre Tonka ako jeho birmovného syna. Ako sa vedel tešiť z jeho 

úspechov, tak dokázal s ním spolucítiť pri nezdaroch; radil mu, ale nie všeobecnými 

poučkami, lež prakticky. V každom konkrétnom prípade ukázal ako ďalej, ako napraviť 

chybu, ako sa jej v budúcnosti vyvarovať, ako napredovať v dobrom a premáhať zlo. 

                                                 
120 BRIEDA, A. Spomienky na Emila, s. 1-3. In Archív CM. Emil Schmidt. 
121 Prepis nahrávky rozhovoru s prof. Rudolfom Pullmannom zo dňa 3.5.2010. In Osobný archív autora. 
122 Svoradov bol VŠ internát pre katolíckych študentov, ktorý duchovne spravovali kňazi CM. Bol 
duchovným centrom Bratislavy a takmer celého Slovenska. Každý rok z neho vychádzali nové desiatky 
uvedomelej katolíckej inteligencie lekárov, právnikov, inžinierov. Tu sa Emil zoznámil s Misijnou 
spoločnosťou, keď prišiel do Bratislavy na inžinierske štúdium. Porov. Porov. SLANINKA, A., 
DANKOVÁ, S. Budete mi svedkami, s. 69. 

Emil dokončil inžinierske štúdium na VŠ obchodnej v akad. roku 1946/1947. Brieda poznamenal, 
že pre Emila bolo charakteristické napr. aj to, že diplom inžiniera si nevyzdvihol a ten zostal ležať na 
dekanáte celé roky. BRIEDA, A. Spomienky na Emila, s. 6. In Archív CM. Emil Schmidt. 
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Posmeľoval ho, potešoval, povzbudzoval, aby neklesal na mysli. Keď bolo treba, utrúsil 

aj slová pokarhania, ale aby neboleli, boli také jemné, že až tak z nich sálala láskavosť. 

Všetko toto sa vzťahovalo ako na duchovné veci, tak na veci všedného dňa, na 

povinnosti i na rozptýlenie. Bol skvelým vzorom toho akú náplň má mať hodnosť 

birmovného otca.“123 

  Ako názorný príklad tejto skutočnosti Brieda uviedol úryvok z ďalšieho 

Emilovho list124 adresovaný Tonkovi, v ktorom ho ako birmovný otec takto pobádal:  

„«Ktoré dôvody nás majú povzbudzovať k svedomitému štúdiu? 

1, Predovšetkým je to naša stavovská povinnosť. Veď každé stvorenie má od Boha 

určenú úlohu a táto pridelená úloha je človeku jeho stavovskou povinnosťou.  

2, Mohol by si odoprieť svojim milým rodičom radosť z podareného dieťaťa? 

3, Na tvoje učenie čaká tvoja duša a tvoj rozum. Iste chceš byť hodnotným človekom 

pred Bohom i pred ľuďmi. Teraz máš možnosť vybrať si a rozhodnúť sa: chcem! 

4, Na teba čaká aj ostatná rodina, cirkev, národ. A ak smiem aj ja niečo očakávať, tak 

tvoje svedomité učenie očakávam tiež aj ja.»  

Takto rozoberá v uvedenom liste pohnútky prečo sa treba učiť. Nato dáva podrobné 

pokyny ako to dosiahnuť: pripomína dôslednosť, vytrvalosť, radosť z možnosti štúdia a 

jeho obsahu, možnosť poradiť sa so staršími známymi svoradovskými študentmi a 

konečne spomína aj spôsob učenia. Svoje otcovské rady zakončuje: «Všetko v mene 

Božom – Bezo mňa nič nezmôžete. Treba prosiť o milosť Božiu, najradšej pri 

každodennej sv. omši.» Ešte podrobné pokyny pre každodenné pobožnosti a modlitby a 

končí prianím hojnosti Božieho požehnania.“125 

Silné dojmy zanechali aj nasledujúce, síce pokorne zdržanlivé, ale veľavravné 

pokusy o stvárnenie jeho osobnosti. Preukázali, že Emil bol nielen človek s hlbokým 

duchovným životom, ale aj svojimi skutkami svedčil o pevných hodnotách, pre ktoré bol 

iným ľuďom vzorom : „Emil teda znamenal prínos hodnôt už svojim zjavom a svojimi 

rečami. No to je len úvod do prínosu hodnôt, ktoré prinášal svojimi skutkami a svojim 

celkovým chovaním, teda svojim životom ako žiariaci vzor pre každého kto ho mal 

možnosť poznať v hociktorej jeho životnej situácii. A to je práve to, do vykresľovania 

čoho sa neodvažujem púšťať. Na to by bolo treba schopností majstra – umelca, ktorý by 

vedel vykresať alebo namaľovať jeho výstižný obraz. Mohlo by sa namietať, že o 

                                                 
123 BRIEDA, A. Spomienky na Emila, s. 6. In Archív CM. Emil Schmidt. 
124 Asi z jari 1949. 
125 BRIEDA, A. Spomienky na Emila, s. 7-8. In Archív CM. Emil Schmidt. 
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mŕtvom sa obyčajne pekne píše a hovorí, no ja sa nemusím pridržiavať tohto pravidla. A 

že ozaj nehovorím takto až o mŕtvom, tomu nasvedčuje tá skutočnosť, že pri viacerých 

príležitostiach, ale najmä pri vážnejších rodinných, napríklad keď Tonko v októbri 1956 

išiel na vojnu, alebo keď Marián rukoval alebo keď na dlhší čas odchádzal člen rodiny z 

domu – popri požehnaní krížikom – nevedel som im dať lepšie poučenie než tieto slová: 

«Nech je ti vzorom spomedzi mŕtvych naša nebohá Elenka a spomedzi živých 

Emilko.»“126  

Emil bol teda vzorom, avšak nevyvíjal cielené úsilie stať sa ním v očiach ľudí. 

Mohli sme to postrehnúť aj z jeho zošita, do ktorého si zapísal: „Keď sa ti bude zdať, že 

si niekoho presvedčil o svojej mienke, napríklad hlbokou myšlienkou, elegantným 

gestom, pádnym dôkazom, vtedy vedz, že si potešil svoju pýchu, teda nič nezískal. 

Keď sa ti bude zdať, že si zanechal zlý dojem pri rozlúčke, lebo si sa nevzdelane 

choval, alebo nevedel svoju mienku dokázať – vtedy si mnoho získal, lebo si zbadal 

svoju slabosť, a keď si múdry pros Boha a On všetko spraví. 

Nechci zanechať svojimi slovami, vystupovaním, argumentmi dojem, ktorý sa ti 

bude zdať, že je dobrý – a keď by sa ti to zdalo, spomeň si na výsmech, ktorý si inokedy 

utŕžil a pre svoje hriechy zahanbi sa pred Bohom – vtedy má on voľné ruky, aby doplnil.  

Maj sa na pozore pred útechou pri modlitbe – a keď ju máš, zahanbi sa pre svoje hriechy 

a Bohu povedz, že vieš ako veľmi si ju nezaslúžiš a pros, aby ťa radšej naučil trpieť než 

požívať útechy.“127 

V korešpondencii z januára 1950, kedy býval ako bohoslovec v Apoštolskej škole 

v Banskej Bystrici, sa Emil zdôveril o obavách z vývoja náboženských pomerov v štáte. 

Hoci spomínal niektoré smutné a bolestné javy, neklesol na mysli a povzbudzoval sa: 

„Treba sa duchovne odpútať od starostí tohto sveta a ponoriť sa do lásky Božského Srdca 

– to je ideál, za ktorý hodno žiť a boriť sa.“128 

Povzbudzoval sa teda umŕtvovaním, ktorým prejavil nutnosťou odpútať sa od 

sveta a súčasne výrazom „boriť sa“ vyjadril ochotu k horlivosti. 

Z Kostolnej pri Trenčíne, miesta prvého násilného odvlečenia štátnou mocou129, 

píše 6. mája 1950 list a vyjadruje v ňom pocity z budúcnosti: „Čakáme na budúci náš 

                                                 
126 BRIEDA, A. Spomienky na Emila, s. 3-4. In Archív CM. Emil Schmidt. 
127 SCHMIDT, E. Predsavzatia. Zošit z druhej strany. 
128 BRIEDA, A. Spomienky na Emila, s. 9. In Archív CM. Emil Schmidt.  
129 Likvidácia domov Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul prebiehala 3. mája, kedy boli vyvezení 
vincentíni z Ladiec a z Apoštolskej školy v Banskej Bystrici. V jednom z dvoch autobusov bol spolu s 
Jánom Dolákom, Jozefom Páleníkom, Jánom a Antonom Havlíkom, Ľudovítom Remišom, Štefanom 
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osud a s dôverou v Božiu ochranu prežívame svoj terajší stav. Porúčam sa do Vašich 

modlitieb a prosím Vás tešte sa so mnou, že môžem trochu pre Neho trpieť.“130 

Dr. Brieda zhrnul Emilovo prežívanie udalostí po barbarskej noci na základe jeho 

korešpondencie takto: „Ani pod ťarchou všetkých týchto útrap neklesol na mysli a 

nespustil nič zo svojho optimizmu a svojich nádejí. Nikdy neutrúsil slovko sťažnosti 

alebo nespokojnosti pre útrapy, hoci mu ich bolo hojne uštedrené. Je nepredstaviteľné u 

neho, že by bol prechovával hnev, zlé prianie, že by bol zanevrel alebo nejako neláskavo 

sa vyjadroval o tých čo mu tieto útrapy zapríčiňovali. Že prečo? Lebo mal bezmedznú 

odovzdanosť do Božej vôle a z každej zlej a bolestnej situácie vedel vybrať si čo len 

najmenšie zrnko kladného prínosu (...). V liste z októbra 1950 s uspokojením píše: «Boh 

mi doprial milosť zamilovať si Krásu obety.» A keď dva roky na to márne čaká na 

možnosť návratu domov, rozľútostí sa, ale neupadá do melanchólie. «... takáto neistota 

ide dosť na nervy, jediná útecha: Pohľad živej viery.»“131 

Emil po ťažkom čase väzenia132 upokojuje svojich príbuzných listom z 2.6.1960, 

v ktorom niet slov malomyseľnosti či zúfalstva: „Drahí naši! Prijmite srdečný pozdrav! 

Sľúbil som Ferkovi, že mu po nastúpení do práce napíšem ako sa mi vedie a ako sa cítim. 

Ďakovať Pánu Bohu, celkový dojem nie je najhorší. Pracujem pri Bytčici ako pomocný 

robotník na stavbe. Do partie som nebol zaradený, lebo ako sa mi zdá, i vedenie stavby 

predpokladá, že to nebude úplne trvalé zamestnanie. (...) Ale zatiaľ zostavujem armatúru 

pre kanálové dosky a vyplnené formy betónujem. V duchu si spievam a teším sa zo 

života. (...) “133 

V ďalšom svojom vyjadrení sa priam tešil, že môže trpieť za veľké myšlienky. 

Duchom bol obor v tejto disciplíne, ale telo nestačilo toto tempo. Vysilené po námahách 

v pracovnom útvare, dlhých útrapách väznenia, neprimeraných zamestnaniach, krajných 

vypätiach síl, a súčasne horlivo konanej duchovnej práci bola jeho telesná kondícia 

                                                                                                                                                 
Syseľom, Bohuslavom Pikalom, Vojtechom Krištínom, Vladimírom a Elom Slávikom, Vendelínom 
Kosnáčom aj Emil Schmidt. Porov. SLANINKA, A., DANKOVÁ, S. Budete mi svedkami, s. 105-106. 
130 BRIEDA, A. Spomienky na Emila, s. 9. In Archív CM. Emil Schmidt. 
131 BRIEDA, A. Spomienky na Emila, s. 10. In Archív CM. Emil Schmidt. 
132 Emil bol odsúdený 12. septembra 1958 k odňatiu slobody na päť rokov a prepadnutiu celého majetku. 
Rozsudok uvádza vtedy bežné ideologické formulácie k podpore štátnej moci: podvratná protištátna 
činnosť obnovovaním a riadením zrušeného rádu sv. Vincenta, pod rúškom náboženstva nabádanie 
príslušníkov tohto rádu k odporu voči štátnemu zriadeniu a pod. Vo väzení vo Valdiciach pracoval vo 
väzenskej dielni ako brúsič skla. Porov. Návrh na rehabilitáciu, s. 2. 1970. In Archív CM. Emil Schmidt. 
Tiež porov. GÁBOR, F. Emil Schmidt z Varína – kňaz Misijnej spoločnosti. In Archív CM. 

Keď sa na amnestiu v roku 1960 z väzenia vrátil, musel ťažko pracovať ako robotník pri stavbe, 
hoci jeho zdravie bolo už podlomené. Porov. SLANINKA, A., DANKOVÁ, S. Budete mi svedkami, s. 186. 
133 SCHMIDT, E. List našim. In Osobný archív autora. 
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veľmi oslabená, jeho utrpenie vrcholilo a na Veľkonočný pondelok 1963 Emil dostal 

komplikovaný infarkt. Prešiel do invalidného dôchodku, ale v každom liste sa chválil: 

„Mám sa chvála Bohu dobre.“134 

Keď mu to zdravotný stav začal dovoľovať začal v tichosti katechizovať deti 

z príbuzenstva a spolupracovníkov závodu, v ktorom predtým pracoval.135 

Prof. Rudolf Pullmann sa s Emilom zoznámil v Strážove136, kde bol vtedy kvôli 

nešťastiu privolaný ako obvodný lekár zo Žiliny: „V obci tam vtedy prišlo k smrteľnému 

úrazu elektrickým prúdom. Mal som službu a po ohlásení úrazu sme dorazili do 

Strážova. Emil bol ten, ktorý dával prvú lekársku pomoc. Hoci okolnosti nasvedčovali, 

že postihnutý je na mieste mŕtvy, on sa ešte stále pokúšal, držali mu jazyk a ja som vtedy 

priamo na neho veľmi vystúpil. Pýtal som sa ho či je tu zodpovedný. Odpovedal mi, že je 

inžinierom. Vravel som mu, že vy tu poskytujete prvú pomoc katastrofálnym spôsobom. 

A umelé dýchanie atď., to vás neučili? A vy dávate takýmto spôsobom prvú pomoc!? No 

on mi skromne odvetil, že nie je elektrotechnický inžinier, ale ekonomický. Potom som 

sa mu ospravedlnil, lebo som bol na neho zhurta,  ale treba povedať, že všetci ostatní 

zutekali, on tam jediný zostal. On bol jediný, čo sa pokúsil.“137 

  Na otázku, aký bol Emil, profesor pokračoval: Potom som sa dozvedel, že Emil 

bol po infarkte, ja som bol od roku 1964 na fakultnej klinike v Martine, tak P. Emil 

dochádzal pravidelne priamo ku mne na internú kliniku nie len z titulu svojho 

zdravotného stavu, ale chodieval aj veľmi často ku nám domov, nebývali sme ďaleko od 

stanice, väčšinou, keď šiel domov z roboty odpoludnia, tak sa raz za dva - tri týždne 

zastavil. Nehovoril o sebe, že je v zasvätenom živote, alebo že je kňazom, ale z rečí bolo 

možné v momente uhádnuť s kým má do činenia. Takže sme preberali rôzne otázky, 

ktoré boli vtedy aktuálne. Veľmi často to boli otázky, ktoré súviseli so zdravotnou vedou 

a samozrejme aj veci duchovného charakteru, veľmi často mariánskej úcty, ale hlavne 

fatimského posolstva.138 

Spýtali sme sa, aká bola jeho najnápadnejšia vlastnosť: „Bola to obrovská 

láskavosť a úžasne empatický prístup. V Drevine ho všetci poznali. Bol na pomerne 

vysokom poste. Avšak on tam vystupoval skutočne ako nie ktosi z ekonomického 

                                                 
134 Porov. BRIEDA, A. Spomienky na Emila, s. 9-11. In Archív CM. Emil Schmidt. 
135 Porov. SLANINKA, A., DANKOVÁ, S. Budete mi svedkami, s. 186. 
136 Tam bol Emil na návšteve u P. Ondreja Miháľa, CM. Bolo to asi v roku 1964, kedy po zotavení po 
infarkte znova pracoval v závode Drevina Turany.  
137 Prepis nahrávky rozhovoru s prof. Rudolfom Pullmannom zo dňa 3.5.2010. In Osobný archív autora. 
138 Porov. Prepis nahrávky rozhovoru s prof. Rudolfom Pullmannom zo dňa 3.5.2010. In Osobný archív 
autora. 
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vedenia, ale ako človek, na ktorého sa môžu obrátiť a na ktorého sa obracali aj s inými 

vecami než len ekonomickými. Ja som videl na úradníčkach, ktoré tam pracovali, že sú 

úžasne úctivé voči nemu. A som presvedčený, že mnohé museli vedieť a cítiť, že je kňaz. 

Aj moja mama usúdila len po pár jeho návštevách, že je kňaz. V momente to bolo  na 

ňom vidieť, cítiť. Totiž byť kňazom je jedna vec, ale potom žiť kňazstvo nie je až také 

samozrejmé. Ale on, myslím si, on bol kňazom v každom okamihu dňa. Lebo na niekom 

kňazstvo nevidíte. Keď ide na hokej alebo tak, tak taký kňaz sa tam stratí, ale Emil sa 

nikdy nestratil. Emil bol stále, bolo na ňom čosi vznešeného.“139 

Emil zostal veľmi dobre v pamäti aj po štyridsiatich siedmych rokoch: „Pamätám 

sa, že Emil vtedy dostával jeden liek. Bol to liek na mimoriadny dovoz, ktorý sa musel 

žiadať cez ministerstvo. Musela sa presne spisovať diagnóza a indikácia a následne dávať 

na podpis. A pýtal sa ma, či by som smel dať z toho lieku aj inému pacientovi. Emil si 

uvedomoval, že môže byť aj iný pacient, ktorý by potreboval rovnaký liek. Emilova 

otázka bola otázkou nesebeckou, bola otázkou dobrého človeka, pretože sa najskôr 

uisťoval, či by ten liek druhému poslúžil. Emilovo gesto je príkladné teraz, keď je doba 

prebytkov, lebo často sa dáva druhému to, čo už neslúži a dáva sa mu to zo zištných 

dôvodov. Pán Boh mu dal dobré srdce aj inteligenciu.“140 

Neskôr prijal ponuku znovu nastúpiť do zamestnania v Drevine Turany. No 

zakrátko s druhým infarktom musel byť hospitalizovaný v Martinskej nemocnici.141 

Ako Emil znášal bolesť telesného utrpenia nám bolo opísané takto: „I ako pacient, 

prepáčte, že to poviem, trpel s noblesou. My lekári vieme, že ak má človek pľúcny edém 

alebo má zlyhávanie ľavej komory a všetko sa to hromadí v pľúcach a ťažko sa dýcha, 

taký nemá čas sa nejako ovládať a je deliberovaný v mnohých ohľadoch, je podkôrový, 

ale on bol vždy človek, ktorý sa ovládol, ktorý to mal v sebe. Vedeli sme, že on musí 

mať strašné utrpenie, hlavne dusenie – to je strašný pocit, horší než bolesť, a on to znášal 

s úsmevom. Znova opakujem, dusiť sa pri infarkte, keď zlyháva ľavá komora je niečo 

hrozného, to je horšie než bolesť. A on sa napriek tomu maximálne ovládal a trpel skoro 

s úsmevom.“142 

Dr. Brieda zhŕňa Emilove aktivity počas doby vonkajšej neslobody slovami: 

„Emil bol človekom činu a majstrom dokonalého využitia času. Jeho húževnatosť bola 

                                                 
139 Prepis nahrávky rozhovoru s prof. Rudolfom Pullmannom zo dňa 3.5.2010. In Osobný archív autora. 
140 Prepis nahrávky rozhovoru s prof. Rudolfom Pullmannom zo dňa 3.5.2010. In Osobný archív autora. 
141 Porov. SLANINKA, A., DANKOVÁ, S. Budete mi svedkami, s. 186. 
142 Prepis nahrávky rozhovoru s prof. Rudolfom Pullmannom zo dňa 3.5.2010. In Osobný archív autora. 
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obdivuhodná. Nebola síce viditeľná sama o sebe, lebo on ju neprezrádzal, ale bola zjavná 

z jej výsledkov. Pri všetkých ťažkostiach a úskaliach – nasledujúcich po roku 1950 – 

vedel študovať, vynikať na pracoviskách, venovať sa všetkým, s ktorými mal niečo 

spoločné, vyvíjať nepovinnú nadprácu, napríklad spolupracovníkov systematicky 

vyučovať v cudzích jazykoch, a pritom súkromne a diskrétne vyštudovať teológiu. Vedel 

viesť a poskytovať praktické rady mladším aj starším. V liste z 9. apríla 1964, rok po 

infarkte, písal: «... práca ma takmer vôbec nevyčerpáva, a tak si môžem spokojne 

meditovať, čítať, prekladať, trochu študovať a najmä robiť výpisky z kníh. Denne si 

robím poznámky z rozjímania a dosť často si píšem rozsiahle úvahy o niektorých 

aktuálnych témach, ako napr. Úcta k prítomnej chvíli, alebo Tajomstvá sv. ruženca alebo 

najčastejšie o osobnom ideály (čiže poslaní). Dodáva mi to svetla, sily i potechy.»  

Nemohla to byť sebachvála, lebo to vylučovala jeho pokora, ktorou bol 

známy.“143  

Emil 15. júla 1968 komunikoval radosť a novú nádej: „... a teším sa už ako malý 

chlapec na návrat tam, kde nás tak násilne prepadli a odkiaľ nás odvliekli. Prosím Vás 

tiež o modlitby, aby sa tieto naše nádeje splnili...“ Hoci sa tieto nádeje nesplňovali, v liste 

z 15. júna 1969 sa uspokojil slovami: „V náručí Božom je naša istota.“ 144  

Necelé štyri mesiace po tom, čo Emil napísal tieto slová, dostal druhý infarkt po 

ktorom onedlho, 9. októbra 1969, zomiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 Porov. BRIEDA, A. Spomienky na Emila, s. 12-13. In Archív CM. Emil Schmidt. 
144 Porov. BRIEDA, A. Spomienky na Emila, s. 12. In Archív CM. Emil Schmidt. 
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Záver  

 
 
 

Témou práce sme si stanovili dva ciele: lepšie spoznať vincentské čnosti a 

pokúsiť sa nahliadnuť do života P. Emila Schmidta, CM vo vzťahu k týmto čnostiam. 

Vincent de Paul sa vo svojom živote usiloval priľnúť k najpravdivejšiemu 

nositeľovi čností – Ježišovi Kristovi. Kompetentnou cirkevnou autoritou bol vyhlásený 

za autentického Kristovho svedka.145 

Pre Vincenta boli predmetné čnosti predpokladom k dosiahnutiu cieľa Misijnej 

spoločnosti, ktorým sú: snaha o dokonalosť jej členov pripodobnením sa Kristovi, 

hlásanie evanjelia chudobným, najmä najopustenejším a napomáhanie iným k hlásaniu 

evanjelia. 

Na základe prvej kapitoly sme mohli porozumieť, že päť čností vyjadrených 

a zdôvodnených sv. Vincentom nie je uzavretý náukový systém bez života, ale naopak, 

schopnosťou duše Misijnej spoločnosti a pravdivým životným prejavom jej člena, 

misionára, ktorého práce majú byť oživované práve týmito piatimi čnosťami.  

Misionárom je každý kresťan, ako to vyplýva zo sviatosti krstu, ktorým sa človek 

včleňuje do Cirkvi.146 Zvláštnym spôsobom je ním však muž, čo prijme Boží dar 

osobitnej služby v Misijnej spoločnosti a skrze toto osobitné povolanie vydáva svedectvo 

o moci Ducha Svätého tomuto svetu a uskutočňuje Božie kráľovstvo ohlasovaním 

evanjelia Ježiša Krista chudobným.  

Emil Schmidt prijal ponúknutý dar nastúpiť na cestu nasledovania Krista 

v Misijnej spoločnosti, a tak aj nadobudol právo a povinnosť uskutočňovať päť 

vincentských čností vo svojom živote. V druhej kapitole sme zhromaždili písané 

dokumenty a osobné výpovede, aby sme mohli skúmať prejavy týchto čností v jeho 

činoch a slovách i myšlienkach. 

 

                                                 
145 13. augusta 1729 bol Vincent de Paul vyhlásený za blahoslaveného, 16. júna 1737 za svätého.   
146 „Je dôležité, aby Cirkev bola prítomná vo všetkých ľudských prostrediach prostredníctvom svojich 
synov a dcér, ktorí v nich žijú alebo sú tam vyslaní. Veď všetci veriaci v Krista, kdekoľvek žijú, sú povinní 
príkladom života a svedectvom slova ukázať nového človeka, ktorého si obliekli krstom, a moc Ducha 
Svätého, ktorý ich posilnil birmovaním, aby tak ostatní, vidiac ich dobré skutky, zvelebovali Otca a plnšie 
pochopili pravý zmysel ľudského života a všeobecné spojenie ľudského spoločenstva.“ Dekrét o misijnej 
činnosti Cirkvi Ad gentes, 11. 
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Záverom práce, na základe získaných svedectiev, poznatkov a úsudkov, môžeme 

konštatovať, že Emil Schmidt bol obdarovaný človek vzbudzujúci pozornosť. Nápadná 

prítomnosť piatich čností v jeho skutkoch, slovách či myšlienkach, nám dovoľuje 

pochopiť, že Emil vedome prijímal vincentské čnosti do svojho života, nechal sa nimi 

formovať a činne nimi oživoval svoje práce a vzťahy k druhým ľuďom.  

Práca ilustrovala kontinuitu hodnôt predkladaných svätým Vincentom v jeho 

duchovnom synovi, Emilovi. Mohli sme postrehnúť duchovný vzťah otec - syn, vzťah 

založený na tej skutočnosti, že človek je jedinečná bytosť – individuálna osoba, z ktorej 

sa postupne stáva osobnosť uskutočňovaním prevzatých trvalých hodnôt s úprimnom 

snahou zveľaďovať ich vo svojej osobe v premenlivých okolnostiach sveta. 

Téma je otvorená ako do minulosti, tak aj do budúcnosti. Do minulosti v zmysle 

hlbšieho spoznávania Emilovho života či ľudí predošlej generácie, ktorý zas vplývali na 

Emila; do budúcnosti v zmysle úprimnej snahy a odvážnej otvorenosti s pomocou Božej 

milosti osvojovať si päť čností a tak svedčiť ďalším generáciám misionárov o trvalých 

hodnotách Misijnej spoločnosti vyvierajúcich z dokonalého prameňa čností – Ježiša 

Krista. 

Vyjadrujeme veľkú vďačnosť všetkým, ktorí prispeli k uskutočneniu tohto 

bádania svojimi osobnými výpoveďami, zapožičaním či darovaním písaných 

dokumentov, ako sme menovali v úvode druhej kapitoly alebo akoukoľvek inou 

pomocou. 

Bohu vďaka za P. Emila Schmidta, CM, ktorý presvedčivým spôsobom vydal 

svedectvo vernosti Kristovmu evanjeliu, a vyslovujeme prianie, aby jeho život - krásny 

i trpký, ale pravdivý – povzbudzoval duchovných synov sv. Vincenta žijúcich v Misijnej 

spoločnosti i dnes. Tí sú pozvaní na záver každého dňa obnoviť si svoju vernosť 

prijatému záväzku a poslaniu touto modlitbou: „Bože, ktorý si na spásu chudobných a k 

výchove duchovenstva vo svätej Cirkvi novú rodinu skrze svätého Vincenta zhromaždil, 

daj prosíme, aby sme jeho duchom nadchnutí milovali čo on miloval a uskutočňovali 

čomu on učil. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.“ 
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Prílohy 

 

 

 
7. júl 1924 - Emil sa narodil ako tretie zo štyroch detí rodičom Emilovi 

Schmidtovi a Júlii r. Weberovej.  
Vek 

1943 
 
 

 
- Zmaturoval na Obchodnej akadémii v Martine. 
- Nastúpil na VŠ Obchodnú v Bratislave a býval v internáte 
Svoradov, ktorý duchovne spravovali kňazi Misijnej 
spoločnosti. Tu sa začala jeho vincentská formácia. 

19 

1947 
 

 
- Stal sa birmovným otcom Briedovho syna Tonka. 
- Promoval na komerčného inžiniera. 
- Vstúpil do Noviciátu Misijnej spoločnosti v Ladcoch. 
 

23 

1948  
  

 
- Začal si písať Predsavzatia. 
- Seminár – Apoštolská škola v Banskej Bystrici. 

24 

1950 
3. / 4. máj 

máj 
asi jún 

október 

 
- „Barbarská noc“. 
- Kostolná pri Trenčíne - miesto prvého násilného odvlečenia. 
- Narukovanie na vojenskú službu – PTP. 
- Púchov – Priehrada mládeže. 

26 

1953  
- V najväčšej tajnosti prijal kňazskú vysviacku udelenú 
biskupom Kajetánom Matouškom v Prahe. 

29 

1958 
september 

 
- Odsúdený Krajským súdom v Prahe na päť rokov, 
prepadnutím celého majetku a ďalšími trestami. 
V rámci väzenia pracoval vo Valdiciach ako brúsič skla. 

34 

1960 
 

 
- Amnestia. 
- Stavebný podnik. 
- Potom v závode Drevina Turany ako vedúci výpočtového 
strediska. 
 

36 

1963  
- Srdcový infarkt na Veľkonočný pondelok. 
- Po zotavení prijal pozvanie znova nastúpiť do Dreviny. 

39 

9. október 1969 † Martin 45 
 

Tab. 1. Stručná tabuľka životopisných údajov P. Emila Schmidta, CM 
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Obr. 1. Ukážka Emilovho rukopisu zo zošita Predsavzatí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Emil Schmidt – maturant 
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Obr. 3. Počas vojenčiny (PTP) v kruhu rodiny, asi marec 1951. Emil úplne vľavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Púchovská priehrada. Označení Janko Havlík a Emil Schmidt vpravo.  
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Obr. 5. Pri príležitosti prvého sv. prijímania Emilovej neteri Aničky.  
Úplne vpravo Emilova matka. 
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Obr. 6. Internát Svoradov. Tu sa Emil v roku 1943 zoznámil s kňazmi Misijnej 
spoločnosti, ktorí internát duchovne spravovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. Ústredný dom Misijnej spoločnosti v Ladcoch (do r. 1950) 
Emil od r. 1947 v noviciáte. 
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Obr. 8. V Banskej Bystrici 1949. Zľava: P. Hutyra, P. Mihina, biskup Andrej 

Škrábik, fráter Lorenc, Ing. Emil Schmidt, P. Häring, P. Púchovský, P. Bellan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9. Apoštolská škola v Banskej Bystrici 1950. 



 
58 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10. Po pohrebnej omši vo Varíne. Vychádzanie z kostola. 
Synovec Jozef s družičkami. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 11. Sprievod pred cintorínom. 
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Obr. 12. Blízka rodina zosnulého Emila. Zľava švagriná Mária Schmidtová  
a mama Júlia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 13. Pri hrobe. 


