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Deň založenia Misijnej spoločnosti 25.januára 2014 

Všetkým členom Misijnej spoločnosti 

Moji drahí spolubratia:  

Nech milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista naplnia vaše srdcia teraz i vždycky! 

 

V deň, keď univerzálna Cirkev slávi sviatok obrátenia sv. Pavla, my slávime výročie 

nášho založenia, ktoré sa udialo prostredníctvom konverzie iného Ježišovho učeníka:  

„Zišlo sa také množstvo ľudí, že som ich nemohol obslúžiť iba s jedným kňazom, ktorý mi 

pomáhal... Pán Portail, iný kňaz a ja sme začali bývať v Kolégiu Bons Enfants... Odtiaľ 

sme všetci traja vychádzali do okolitých dedín, kázali sme a dávali misie“ (XI, 327).  

V tento deň si s vďačnosťou pripomíname charizmu a spoločenstvo, ktoré nám zveril sv. 

Vincent. Dnes stojí pred nami výzva: Ako môžeme lepšie nasledovať Krista Evanjelizátora 

chudobných? 

Téma Generálneho zhromaždenia 2010 „Kreatívna vernosť pre misiu“ bola prijatá, aby 

viedla Misijnú spoločnosť v ďalších rokoch. Kúria načrtla strategický plán komunikácie, aby 

každý rok systematicky ponúkla podnety k cieľom vyznačeným v „Líniách činnosti“ pre život 

a pre aktivity rozvíjané v našich provinciách. Deň Založenia Spoločnosti je dobrou príležitosťou 

k revízii a zároveň obnoveniu nášho záväzku voči strategickému plánu.  

„Kreatívna vernosť je naša misia a naše služby v nasledovaní Ježiša Krista – 

Evanjelizátora chudobných“ usmerňuje počas piatich rokov tento plán s každoročnými cieľmi 

a špecifickými stratégiami pre vizitátorov, provincie a jednotlivých spolubratov. Kompletný plán 

je na našej webovej stránke www.cmglobal.org. Dnes by som chcel upriamiť vašu pozornosť na 

ciele a stratégie pre rok 2014: „Viesť dialóg s chudobnými“ a „Počiatočná a permanentná 

formácia“. V nasledujúcich riadkoch ponúkam krátke vysvetlenie hlavných bodov týchto tém.  

2012-16: VIESŤ DIALÓG S CHUDOBNÝMI: uschopniť spolubratov, aby počúvali hlas 

chudobných a prakticky a systematicky sa snažili mať účasť na ich životoch. Špecifické stratégie 

obsahujú:  

 Uprednostňovať diela, ktoré podporujú systémovú zmenu v spoločnosti; 

 Poskytovať zákonnú pomoc a tak brániť chudobných a podporovať spravodlivosť; 
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 Vytvárať programy, ktoré by zabraňovali obchodu s ľuďmi, podporovať všeobecnú 

dostupnosť zdravotníckej starostlivosti, pracovať na zlepšení životného prostredia, 

dôstojnosti žien a detí a práv emigrantov.  

2014: POČIATOČNÁ A PERMANENTNÁ FORMÁCIA: Povzbudzovať spolubratov, aby 

poznávali dostupné zdroje na regionálnej a provinciálnej úrovni s cieľom zlepšiť kvalitu 

počiatočnej a permanentnej formácie vo vincentínskej charizme Misijnej spoločnosti. V 

„Líniách činnosti“ je zaznačené nasledovné:  

 Študovať, šíriť a dotiahnuť Ratio Formationis;  

 Vytvárať formačné programy, ktoré by posilnili vernosť vincentínskemu povolaniu, 

a našu odpoveď na potreby XXI. storočia; 

 Pochopiť permanentnú formáciu ako každodenný záväzok, ktorý zahŕňa modlitbu, 

reflexiu nad našimi skúsenosťami z našej služby; 

 Podporovať záujem o príležitosti, ktoré nám ponúkajú nové jazyky a techniky 

digitálneho sveta vzhľadom k nášmu poslaniu; 

 Podporovať výmenu formačných skúseností na úrovni konferencií vizitátorov 

a medzi spolubratmi; 

 Uvažovať a podporovať povolanie brata – pomocníka v komunitách, provinciách 

a konferenciách vizitátorov.  

V tento deň Založenia 2014 žiadam vizitátorov, provinciálne rady, miestne komunity 

i jednotlivých spolubratov, aby venovali pozornosť dvojakému cieľu, ktorý máme na tento rok: 

Viesť dialóg s chudobnými a Počiatočná a permanentná formácia. Pouvažujte hlavne nad 

spôsobom ako ich aplikovať vo vašej miestnej komunite, v apoštoláte, v provincii, v regióne. 

Tento plán má slúžiť pre dobro Spoločnosti a ľahko sa dá prispôsobiť.  

Naše webové stránky „Famvin“ a „CMglobal“ ponúkajú zdroje pre permanentnú 

formáciu či už pre osobnú úvahu alebo vedecké bádanie a pre aktivity spolubratov. V sekcii 

„Vin-formación“ na www.famvin.org a v „Biblioteca Virtual“ na www.cmglobal.org nájdete 

množstvo materiálu na obohatenie vášho chápania našej charizmy a spirituality. Nájdete tam tiež 

pramene, ktoré vám pomôžu v kázňach a vyučovaní.  

V tento deň nášho vincentínskeho povolania ďakujme Bohu za život a príklad nášho 

svätého Zakladateľa. Na príhovor Panny Márie Zázračnej medaily buďme kreatívni vo vernosti 

nášmu poslaniu a službám v nasledovaní Krista - Evanjelizátora chudobných.  

Váš brat vo sv. Vincentovi, 

G. Gregory Gay, C.M.  

Generálny Superior 
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