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List ku slávnosti sv. Vincenta de Paul

Všetkým členom vincentskej rodiny

Moji drahí bratia a sestry vo svätom Vincentovi, milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je vždy
s vami!

V roku 2018 slávime slávnosť sv. Vincenta po prvýkrát na začiatku piateho storočia
vincentskej charizmy. Opäť by som chcel navrhnúť ako prvé kroky na tejto ceste nasledujúce
dve iniciatívy:
a) Obnoviť a prehĺbiť vzťah ku svätým, blahoslaveným a Božím služobníkom vincentskej
rodiny celého svata ako k modelom vincentskej charizmy.
b) Obnoviť a prehĺbiť „Kultúru povolaní“.

Vincentská rodina je v súčasnosti aktívna v 156 krajinách po celom svete. Aby sme mohli
sláviť slávnosť sv. Vincenta de Paul v komunitách, farnostiach, školách, univerzitách a v iných
službách a projektoch, v ktorých sú zaangažované rôzne vetvy vincentskej rodiny na začiatku
piateho storočia vincentskej charizmy, povzbudzujem vás zamerať sa v tomto roku na
nasledujúci cieľ:

Prehĺbenie nášho vzťahu ku svätým, blahoslaveným a Božím služobníkom vincentskej rodiny.

Aby sme tak urobili, navrhujem, aby si každý z vyššie menovaných subjektov rôznych vetiev
vybral jedného zo svätých, blahoslavených alebo Božích služobníkov v rámci vincentskej
rodiny a urobil o ňom alebo o nej prezentáciu v rámci určitej skupiny. K tomu ešte
navrhujem vyvinúť určitý plán s cieľom prezentovať toho svätého, blahoslaveného alebo
Božieho služobníka, ktorého ste si vybrali, tým, ktorí sú vo vašom okolí, dedine, susedstve

alebo na inom mieste, ktoré si vyberiete mimo vašej komunity alebo skupiny. Predstavenie
člena vincentskej rodiny, ktorého život je modelom vtelenia charizmy v určitom dejinnom
mieste a čase, do ktorého ho Boh vsadil, aby splnil určitú misiu, bude nádherným spôsobom,
ako zdieľať dedičstvo, spiritualitu a charizmu svätého Vincenta de Paul.

Tu je niekoľko ďalších návrhov pre rozvoj tohto projektu:
1) Popremýšľať nad zoznamom všetkých svätých, blahoslavených a Božích služobníkov
vincentskej rodiny.
2) Vybrať si podľa vášho úsudku toho (svätého, blahoslaveného,...), ktorý vo vašom
prostredí alebo mieste služby najlepšie hovorí k osobám, ktorým jeho alebo ju budete
prezentovať.
3) Vytvoriť malú komisiu, ktorá bude zodpovedná za prípravu tohto projektu tým, že
-

pouvažuje nad najlepším spôsobom, akým odkomunikovať ľuďom život,
spiritualitu a charizmu toho jedného vybraného.

-

vyvinie prostriedky, akými by šlo odprezentovať tieto informácie prostredníctvom
PowerPointu, brožúr, internetu, sociálnych médií, YouTube-u, Instagramu a pod.

4) Povzbudiť určitým spôsobom mladých ľudí nasledovať ho v jeho/v jej šľapajach, tým,
že pouvažujú nad možnosťou povolania do zasväteného života ako sestra, brat alebo
kňaz (takýmto spôsobom prehĺbiť kultúru povolaní).
5) Ak nedokážete pripraviť alebo spustiť túto iniciatívu na slávnosť sv. Vincenta de Paul,
utvorte komisiu, ktorá bude zodpovedná za koordináciu, a ohláste to na túto slávnosť
spolu s plánom „ako“, „kde“ a „kedy“ vytvoríte projekt a urobíte rozličné prezentácie.
6) Povzbuďte ostatných, aby sa modlili na príhovor svätých, blahoslavených alebo
Božích služobníkov za rozličné potreby, a aby zverili jeho/jej príhovoru pred Bohom
otvorenosť pre milosti, zázraky, uzdravenia duše i tela a obrátenia. K tomuto vytvorte
modlitbu na príhovor toho svätého, blahoslaveného alebo Božieho služobníka spolu s
vytvorením mailovej adresy, na ktorú môžu ľudia písať o milostiach, ktoré dostali.
Toto tiež napomôže dotiahnuť procesy s našimi blahoslavenými a Božími služobníkmi
k záveru. Mnohí z nich stále potrebujú zázrak, ktorý by bol predstavený Kongregácii
pre kauzy svätých, aby boli oficiálne uznaní Cirkvou ako svätí.
7) Pošlite nám informácie, krátke články s obrázkami na famvin.org alebo cmglobal.org,
s cieľom podeliť sa s celou vincentskou rodinou o vašu iniciatívu.

Svätý Vincent sám vyjadril svoje myšlienky k modlitbám ku svätým, keď hovoril
spolubratom:

Povedal, že sa Spoločnosť musí v tento svätý deň Všetkých svätých pozdvihnúť k Bohu
a prosiť milosti a potreby pre každého osobitne a pre Spoločnosť vo všeobecnosti. Pozrite
sa, povedal, náš Pán obyčajne v tento deň hojne vylieva svoje milosti na veriacich, ktorí
ho o to náležite prosia, a to na orodovanie všetkých svätých. Lebo keď viac orodovníkov
prosí za nás u Boha, bezpochyby milosti, ktoré v tento deň rozlieva na veriacich, budú
hojnejšie, ako počas sviatkov jednotlivých svätých.

Teda, otcovia a bratia moji, to čo máme teraz robiť je ďakovať jeho Božskej Velebnosti za
všetky dary a milosti, ktoré láskavo udelil všetkým svätým, ktorí sú už v nebi a každému
osobitne. Ďakujme mu, že svätí dobre využili tie milosti a vytrvali v konaní dobrých
skutkov až do konca svojho života. Ďakujme Bohu za to všetko a tiež za to, že tak dokonale
uskutočňovali prvú náuku, ktorú dal náš Pán im aj nám: „Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5, 3).1

Váš brat vo svätom Vincentovi
Tomaž Mavrič, CM
Generálny superior

1

CCD XI, 382; Konferencia 175, Opakovanie rozjímania, 1 November 1657. ... (V slovenskom preklade
konferencií je toto Opakovanie rozjímania uvedené v 11. zväzku pod číslom 98. - pozn. prekl.)

