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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE                                                                                     

CURIA GENERALIZIA                                                                 

Via dei Capasso, 30                                                     00164 Roma – Italia 

 

ADVENT 2012                                                                                                                                         

Cesta ku Kristovi i k našej charizme 

„Toto je spôsob evanjelizácie… pravda sa vo mne stane láskou a láska, 

ako oheň, zažne druhého. Iba v tomto zapálení druhého plameňom našej 

lásky naozaj vzrastá evanjelizácia, prítomnosť Evanjelia, ktoré už viac nie 

je iba slovom, ale žitou realitou.“ Pápež Benedikt XVI., Z vystúpenia pri 

otvorení Synody o novej evanjelizácii, 8. októbra 2012. 

Všetkým členom Vincentskej rodiny 

 

Drahí bratia a sestry! 

Pokoj a láska Ježiša Krista nech naplní vaše srdcia teraz a navždy ! 

Nedávno som sa ako delegát zúčastnil na Synode o novej evanjelizácii, 

počas ktorej bol zahájený „Rok viery“, pri príležitosti 50. výročia II. 

Vatikánskeho koncilu. Ako povedal Svätý Otec v hore uvedenom citáte - 

„prítomnosť Evanjelia“ je darom a výzvou pre všetkých, ktorí nasledujú 

Krista podľa vzoru sv. Vincenta de Paul. Tento dar nám dal Ježiš, Slovo, 

ktoré sa stalo telom. Má  v nás byť „žitou realitou“ v službe našim pánom 

a učiteľom, Božím chudobným. Adventný čas nám ponúka príležitosť rozjímať o kráse, tajomstve 

a obrovskej zodpovednosti vyplývajúcej z nášho povolania kresťanských učeníkov, ktorí žijú podľa 

vincentskej charizmy. Naša adventná cesta bude mať štyri rôzne fázy, ktoré charakterizujú toto 

liturgické obdobie i celý náš život učeníkov nasledujúcich Ježiša Krista. 

Obdobie strachu a neistoty  

Súčasný svet je plný strachu a neistoty každého druhu: ekonomického, geopolitického, etnického, 

sociálneho i osobného. Vojny, ozbrojené konflikty a prírodné katastrofy majú za následok chudobu, 

hlad, problém ľudí bez domova a rôzne ľudské strasti, ktoré ani nemožno všetky vymenovať. Nech je 

už situácia dnešného sveta akokoľvek znepokojujúca a zmätená, liturgické texty prvej adventnej nedele 

nám pripomínajú, že podobné situácie existovali aj kedysi: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na 

hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku... Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania 

toho, čo príde na svet.“ (Lk 21, 25-26) 
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Naši Zakladatelia, svätý Vincent  a svätá Lujza, museli počas svojho života čeliť žalostným výzvam, 

akými boli vojny, hlad, choroby, opovrhovanie chudobnými, nevedomosť a ľahostajnosť kléru a laikov 

v otázkach praktizovania katolíckej viery. Aká bola ich odpoveď na tieto skúšky a útrapy?    

Myslím, že aj túto odpoveď môžeme nájsť v Lukášovom evanjeliu prvej adventnej nedele: „Keď sa to 

začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie… Dajte si pozor, aby vaše 

srdcia neoťaželi […] preto bdejte celý čas a modlite sa.“ (Lk 21, 28, 34-36) 

Svätý Vincent a svätá Lujza stále viac spoznávali Ježiša rozjímaním nad Božím slovom a prijímaním 

ho v Eucharistii. Kristus sa stal centrom ich srdca i života. Ježiš utíšil ich nepokoje a nabádal ich 

k dynamickému a prorockému evanjeliovému spôsobu života.  

V tejto ich duchovnej ceste pokračujeme, keď uživotňujeme charizmu kresťanskej lásky, ktorú nám 

zanechali pred viac ako 350-timi rokmi. Nech je tohoročná adventná doba pre nás časom opätovného 

hľadania osoby Ježiša Krista v Božom slove a vo sviatostiach, s vierou v Boha, ktorý „bude v krajine 

prisluhovať právo a spravodlivosť.“ (Jer 23, 5) Emanuel, ktorého meno značí Boh s nami, bude tým 

hlavným základom, ktorý „zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým; … nech posilní vaše 

srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom.“ (1 Sol 3, 12-13) 

 

Obdobie poznávania a očakávania   

Uprostred životných neistôt nám Advent ponúka čas na stále intenzívnejšie poznávanie a očakávanie 

príchodu Boha medzi nás. Advent je obdobím začiatkov i koncov: začína nový liturgický rok a končí 

kalendárny rok. Ako kresťania si však uvedomujeme, že oproti tomuto časomeru, obdobiu koncov a 

začiatkov, nám Advent predstavuje tú pravú chvíľu kairosu, teda zvláštneho času, ktorý začal Vtelením 

a znamená, že Boh je vždy s nami. Prorok Baruch nám pripomína, že máme byť ľuďmi, ktorí „sa tešia, 

že Boh si na nich spomenul.“ (Bar 5, 5) Nech bol pre nás tento rok akýkoľvek, Boh nás skrze Ježiša 

pozýva k väčšej láske.  

Prorocký hlas Jána Krstiteľa prebúdza svedomie a nabáda ľud k očakávaniu príchodu Boha do Izraela. 

Ján ohlasoval „krst pokánia na odpustenie hriechov … hlas volajúceho na púšti: « Pripravte cestu 

Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. »“ (Lk 3, 2-3) Ján, prorok Božieho kráľovstva, hovoril o príchode 

Mesiáša svojim asketickým životom, úplne zameraným na Ježiša. Cez krásne texty Svätého písma, 

čítaní a hymnusov, ktoré nás otvárajú na Božie milosrdenstvo, nám Advent pomáha upriamiť zrak na 

jednorodeného Syna, zrodeného z Otca.  

Ovocím adventnej askézy je pohľad neustále namierený na Ježiša, ktorý je „Boh s nami“, tak ako tomu 

bolo v živote svätého Vincenta a svätej Lujzy. Ježiš bol pre nich „všetkým“. Vincent prízvukoval 

svojim nasledovníkom, aké dôležité je, aby „sme sa zvnútornili a dovolili Ježišovi Kristovi, aby v nás 

kraľoval … Hľadajme Božiu slávu, hľadajme kráľovstvo Ježiša Krista.” (Coste XII, ss. 131-32) Vincent 

a Lujza uskutočňovali Božie kráľovstvo na zemi službou Kristovi v chudobných. Advent nás 

pripravuje a uschopňuje konať podobne. 
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Výzva obrátiť sa, vrátiť sa ku Kristovi i k našej charizme  

Keďže Advent nám pomáha prekonať úzkosť a prejsť do fázy očakávania, náš život i naše srdce sa 

pozvoľna otvára na príchod Ježiša. Zároveň znovu objavíme tajomstvo obrátenia, keď nám Ježiš bude 

zľahka a postupne odkrývať nové spôsoby praktizovania evanjeliových právd. Povzbudivé slová sv. 

Pavla potom nadobudnú pre nás nový význam: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! 

Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.“ (Flp 4, 4-5) Táto blízkosť nám dá okúsiť, 

čo znamená obrátiť sa ku Kristovi. Vyzýva nás k rozhodnutiu: na koho a na čo upriamim svoje srdce?  

Evanjelium „radostnej“ nedele opisuje prvotný zápal tých, ktorí boli oslovení Jánom Krstiteľom tak 

silno, že sa obrátili. Lukáš poznamenáva, že aj keď zástupy tvorili rozliční ľudia, tak prostí ako aj 

vyberači daní či vojaci, všetci kládli tú istú otázku: „Čo teda máme robiť?“ (Lk 3, 10) Jánova odpoveď 

bola jednoduchá a priama : rozdeľte sa so všetkým, čo máte, s tými, ktorí to potrebujú; nevyberajte 

vyššie poplatky než je určené; nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom. 

(podľa Lk 3, 11-15) Jánova výzva k obráteniu sa neobmedzila len na ponorenie sa do rieky Jordán a na 

krátky dobrý pocit z pomoci druhému, ale viedla k Ježišovi a k novému, dynamickému vzťahu 

s Bohom a s blížnymi.    

Naši svätí Zakladatelia mali tiež svoj „moment obrátenia“. Pre svätú Lujzu to bola skúsenosť turíčnej 

nedele a pre svätého Vincenta stretnutia v Châtillone a vo Folleville. Obaja spoznali, že nasledovanie 

Krista nespočíva v tajuplných, vznešených duchovných cvičeniach, ani v abstraktných náboženských 

doktrínach, ale v službe iným ako samému Ježišovi Kristovi. Lujza napísala:  

„Moje rozjímanie bolo skôr nazeraním než rozumovým uvažovaním. Cítila som veľkú lásku k svätému 

človečenstvu Pána Ježiša. Túžila som mu prejaviť úctu a čo možno najviac ho nasledovať službou 

chudobným a všetkým blížnym.“ (Sv. Lujza, Duchovné spisy, A. 26, s. 809)  

Vincentská charizma, ktorá dnes podnecuje a vedie náš život, vzišla z obrátenia našich Zakladateľov 

a z ich túžby stavať svoj každodenný život na tejto viere. Advent nám dáva možnosť prehĺbiť sa 

v charizme prežívajúc ju ako „Kristovi vyslanci” (2 Kor 5, 20). Vincent pripomínal svojim prvým 

nasledovníkom: „Pamätajte na to, že ak chcete dobre začať a dobre aj skončiť, musíte konať v duchu 

nášho Pána, spájať svoje skutky s jeho skutkami a všetko robiť pre vznešený a božský cieľ, ktorým je 

jeho väčšia česť a sláva.“  (Sv. Vincent, Coste V, ss. 456-457) 

Obdobie vykupiteľskej činnosti 

Len čo dovolíme, aby nás Adventný čas obnovil v láske Pána Ježiša a v jeho milosrdenstve, budeme 

schopní celkom sa oddať vincentskej charizme. V predchádzajúcom liste adresovanom Vincentskej 

rodine som navrhol tému lepšej spolupráce: „Spoločne pracujme na ohlasovaní radostnej zvesti a na 

prinášaní života chudobným“ (jún 2012). Tak ako naša charizma, aj vincentská spiritualita je konkrétna 

a realizovateľná. Podstatou ducha Vincenta a Lujzy bolo: vidieť Krista v chudobných a chudobných 

v Kristovi. Musíme spoločne pracovať na šírení tejto charizmy kresťanskej lásky v našom súčasnom 

kontexte. 
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Avšak tak vincentská spiritualita ako aj Adventná doba nám pripomínajú, že to, čo sa usilujeme 

dosiahnuť pre seba a pre tých, ktorým slúžime, nie je len časná ľudská pomoc, ale spásonosná činnosť. 

Texty adventných čítaní vyzdvihujú prostých ľudí, ktorých Boh v dejinách spásy povolal 

k výnimočnému poslaniu: Jána Krstiteľa, Máriu, Alžbetu či Jozefa. Panna Mária svojou pripravenosťou 

na plnenie Božej vôle prijala úlohu Pánovej matky vo vykupiteľskom Božom diele, čím nám ukázala 

istú cestu k viere a k vernosti. Neprekvapuje nás teda to, čo Alžbeta povedala Márii pri jej návšteve: 

„Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho!... blahoslavená je tá, ktorá uverila, že 

sa splní, čo jej povedal Pán.“ (Lk 1, 42-45) Máriine svedectvo i ostatné adventné rozprávania nám 

pomôžu uvedomiť si veľkosť Božej milosti v nás, ak tieto príbehy spásy prijmeme za vlastné.  

Vincentskú rodinu tvoria hlboko veriaci členovia, ktorých poslaním je evanjelizovať chudobných. 

Všetci sú povolaní byť misionármi, ktorí žijú radostnou zvesťou. V lete som navštívil Filipíny, kde som 

sa zúčastnil na oslavách 150-teho výročia od príchodu Misijnej spoločnosti a Dcér kresťanskej lásky do 

tejto krajiny. Obrázok, ktorý zdobí prvú stranu tohto listu, je z divadelného predstavenia „Svätý 

Vincent: A Zarswel “, ktoré pre túto jedinečnú udalosť zrežírovali na Adamsonovej Univerzite. 

S potešením som sledoval úžasné stvárnenie našej histórie a misie na Filipínach a bol som plný 

vďačnosti za mnohé obety prvých misionárov lazaristov a dcéry kresťanskej lásky, ktorí prišli do tejto 

krajiny zo Španielska. Bolo mi jasné, že táto niekdajšia „misijná zem“ sa zveľadila, aby sa dnes stala 

spoločenstvom živej viery so svojimi vlastnými misiami.  

Advent nám pripomína, že Božie dielo sa zakaždým uskutočňuje novým spôsobom v každom jednom 

z nás, bez ohľadu na vek a životný stav. Nová evanjelizácia začína od každého z nás! Oddajme sa teda 

naplno tomuto času milosti, s otvoreným a disponovaným duchom i srdcom, a osloboďme sa od 

starostí a úzkostí života, aby sme žili v hlbšom spoločenstve s Kristom a nanovo sa angažovali vo 

vincentskej charizme kresťanskej lásky. V duchu Ježiša a našich svätých Zakladateľov vás opäť 

žiadam: „Spoločne pracujme na ohlasovaní radostnej zvesti a na prinášaní života chudobným.“ 

Prosím Pána Ježiša, aby vám dal hojné požehnanie počas celého adventného i vianočného obdobia !   

 

Váš brat vo sv. Vincentovi, 

 

G. Gregory Gay, CM 

Generálny predstavený 


