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LIST NA PÔST 

Všetkým členom Misijnej spoločnosti 

Moji drahí bratia,  

Milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista nech je vždy s nami! 

V úvode tohto listu by som rád využil príležitosť a každému z vás sa zo srdca 

poďakoval za hojné vianočné a novoročné priania, ktoré som dostal poštou, mailom alebo 

prostredníctvom iných sociálnych médií. Obdivujem vaše svedectvo a hrdinskú službu v 

ťažkých situáciách a v odľahlých oblastiach sveta. Moje srdce je s vami, denne na vás 

myslím a sprevádzam vás svojimi modlitbami.  

Pôstna doba je už blízko!  

Vo svojom prvom liste ako Generálneho superiora pri príležitosti slávnosti nášho 

Zakladateľa 27. septembra som začal uvažovaním nad našimi základnými prameňmi 

inšpirácie, ktorými sú okrem Svätého písma aj naše Všeobecné pravidlá a Konštitúcie. List na 

advent bol jeho pokračovaním. V liste na pôst v tomto roku by som rád pokračoval v tom 
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istom nasmerovaní a uvažoval nad Všeobecnými pravidlami a Konštitúciami. Všeobecné 

pravidlá a Konštitúcie budú základom a prameňom pre všetky listy na advent a pôst, ako aj 

pre list pri príležitosti slávnosti nášho Zakladateľa počas najbližších šiestich rokov a privedú 

nás k ďalšiemu generálnemu zhromaždeniu v roku 2022. 

V oboch predchádzajúcich listoch som vyjadril túžbu svojho srdca, povzbudzoval 

a prosil každého člena našej „Malej spoločnosti“, aby prijal naše Všeobecné pravidlá 

a Konštitúcie ako neoddeliteľný nástroj pre rozvoj nášho povolania, našej cesty k svätosti 

a poslania, ktoré nám zveril Ježiš – Evanjelizátor chudobných.  

Od prvého listu uplynulo už päť mesiacov.  

Sám Vincent na konci Všeobecných pravidiel prosí každého z nás, aby sme ich čítali 

každé tri mesiace. My teraz máme naše Konštitúcie, ako aj Všeobecné pravidlá. Ako som to 

urobil už v predchádzajúcich dvoch listoch, tak by som aj teraz v tomto liste na pôst rád 

položil každému jednému z nás nasledujúce otázky:  

1) Nosím so sebou Všeobecné pravidlá a Konštitúcie spolu s Bibliou a Breviárom? 

2) Tak ako to robím so svojou bibliou a breviárom, čítam a modlím sa každý deň 

krátky úryvok zo Všeobecných pravidiel a Konštitúcií? 

3) Bol som schopný od slávnosti sv. Vincenta pred šiestimi mesiacmi začať čítať 

a modliť sa Všeobecné pravidlá alebo Konštitúcie a ukončiť to počas troch 

mesiacov? 

Drahí misionári, z celého svojho srdca povzbudzujem každého jedného z nás, aby sme 

si pomáhali vytrvať v kráčaní po tomto chodníku alebo znova naň vykročiť. Ako som to 

urobil v liste na advent, rád by som povzbudil všetkých vizitátorov ako aj miestnych 

superiorov, aby boli zdrojom inšpirácie, podnetov a príkladom pre misionárov na miestnej 

i provinciálnej úrovni.  

Ak sú odpovede na predchádzajúce otázky negatívne, môžem sa sám seba opýtať, 

prečo som ešte nezačal so spomínanými úlohami? Prečo som nevzal do rúk naše základné 

pramene inšpirácie, aby som nasledoval charizmu a spiritualitu sv. Vincenta? 

Keďže identita misionára, člena Misijnej spoločnosti je tak podstatná pre našu misiu, 

dúfam a prosím, aby v celej Spoločnosti nebol taký misionár, ktorý by nečítal a nemeditoval 

každý deň nad krátkym úryvkom zo Všeobecných pravidiel alebo Konštitúcií či už 

individuálne alebo v komunite. 

V liste na Advent som uvažoval o „Vtelení“, ako o jednom z hlavných tajomstiev 

spirituality sv. Vincenta de Paul. V liste k tohtoročnému Pôstu by som chcel s vami 

pouvažovať o tajomstve „Najsvätejšej Trojice“, ako o ďalšom z podstatných tajomstiev 

Vincentovej spirituality.  

Vo Všeobecných pravidlách Misijnej spoločnosti svätý Vincent píše:  
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Podľa Buly o zriadení našej Spoločnosti si máme celkom osobitne uctievať nevýslovné 

tajomstvá Najsvätejšej Trojice a Vtelenia. Vynasnažíme sa to plniť čo najvernejšie a každým 

možným spôsobom, no predovšetkým praktizovaním týchto troch vecí: 1. často si vzbudzovať 

vrúcne úkony viery a nábožnosti zamerané na tieto tajomstvá; 2. každý deň obetovať na ich 

oslavu nejaké modlitby a dobré skutky, a hlavne sláviť ich sviatky s tou najväčšou možnou 

dôstojnosťou a úctou; 3. starostlivo sa snažiť o to, aby sme poučovaním alebo svojím 

príkladom umožnili ľuďom spoznať ich, ctiť si a oslavovať. (Všeobecné pravidlá X, 2)  

V Konštitúciách Misijnej spoločnosti môžeme čítať:  

Ako svedkovia a ohlasovatelia Božej lásky máme prejavovať vrúcnu nábožnosť a úctu k 

tajomstvám Najsvätejšej Trojice a Vtelenia. (Konštitúcie IV, 48)  

Čo hovorí posolstvo o Najsvätejšej Trojici mne osobne, komunite, v ktorej žijem a do 

ktorej patrím, ľuďom, ktorým ma Ježiš posiela slúžiť?  

Ježiš Kristus nám pomáha pochopiť Najsvätejšiu Trojicu – jej identitu, poslanie a 

úmysel Otca, Syna a Ducha Svätého. Pomáha nám porozumieť, aký je vzťah medzi tromi 

Osobami, aké úzke puto ich spája a aký vplyv má Najsvätejšia Trojica na každého človeka 

jednotlivo i na celú spoločnosť.  

Postupne ako s Božou milosťou budeme odkrývať a viac spoznávať nerozlučiteľné 

spojenie medzi Trojicou a každým človekom, medzi Trojicou a komunitou, medzi Trojicou a 

ľudstvom, budeme sa stále viac približovať k dokonalému modelu „vzťahov“, ktoré sú 

základnými zložkami nášho života. Neboli sme stvorení ako nejaké ostrovy, oddelení jedni 

od druhých, ale ako spoločenské bytosti, ako rodina, a to takým spôsobom, že v hĺbke nášho 

bytia sme jedno s Bohom, čiže s Najsvätejšou Trojicou i medzi sebou.  

Trojica ostáva pre nás tajomstvom. Od Ježiša vieme niečo o Otcovi, Synovi a Duchu 

Svätom. Najsvätejšiu Trojicu nám predstavil ako dokonalý model „vzťahov“.  

Pri uvažovaní o Trojici je potrebné zaangažovať aj vôľu a snahu inkarnovať tento 

dokonalý model „vzťahov“ do konkrétnej životnej situácie, v ktorej sa práve nachádzam, do 

komunity, v ktorej žijem a do ktorej patrím, s ľuďmi, ktorým ma Ježiš posiela slúžiť.  

Najsvätejšia Trojica je dokonalým vzorom „vzťahov“! Ježiš nám ukazuje ideál.  

Vzájomný vzťah medzi Otcom a Synom.  

Vzájomný vzťah medzi Otcom a Duchom Svätým.  

Vzájomný vzťah medzi Synom a Duchom Svätým.  

Vzájomný vzťah Otca, Syna a Ducha Svätého.  

 

Čo môžeme vidieť na týchto „vzťahoch“?  

1) Môžeme vidieť, že pozornosť je zameraná vždy na druhú osobu a nie na seba.  

2) Môžeme vidieť, že na prvé miesto je postavená vždy tá druhá osoba a nie ona sama.  
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3) Môžeme vidieť, že chvála, vďačnosť a obdiv sú vždy venované tej druhej osobe a 

nie sebe samej.  

4) Môžeme vidieť, že každá z troch osôb Najsvätejšej Trojice sa vždy vyslovuje, že pre 

splnenie svojho poslania potrebuje spoluprácu s tou druhou.  

5) Môžeme vidieť, že každá z troch Božských osôb hovorí vždy jasne, že by bolo 

nedostatočné a neúčinné, keby každá z nich konala samostatne.  

 

Čo znamená model vzťahov v živote Najsvätejšej Trojice pre môj osobný život:  

a) môj vzťah s Bohom,  

b) môj vzťah s komunitou,  

c) môj vzťah s tými, ktorým ma Ježiš posiela slúžiť?  

 

Keďže nie sme ostrovmi, ale patríme do ľudskej rodiny, „vzťahy“ sú neoddeliteľnou 

súčasťou nášho poslania. Ideálny vzor Najsvätejšej Trojice, ktorý nám Ježiš zanechal, je 

modelom, ktorý máme nasledovať. 

Svätý Vincent de Paul urobil z dokonalého vzoru Najsvätejšej Trojice jeden zo 

základných kameňov svojej spirituality. V tomto Pôstnom období sme pozvaní viac sa 

priblížiť k dokonalému modelu „vzťahov“, ktorý nám dáva Ježiš.  

Ak dá každý z nás prvé miesto tomu druhému a uprednostní ho pred svojimi vlastnými 

túžbami, záujmami, osobnými želaniami a ak si každý bude všímať druhého, venuje mu čas, 

podelí sa s ním o svoje myšlienky, skúsenosti, ťažkosti, pochybnosti, trápenia, radosti, atď., 

podľa dokonalého vzoru „vzťahov Trojice“, potom niekto urobí to isté voči každému 

jednému z nás. Takto vznikne nádherné a úžasné zoskupenie vzťahov, v ktorom budeme tým 

najlepším a najefektívnejším spôsobom spoločne realizovať poslanie, ktoré nám zveril Ježiš.  

Ako pomôcky na meditovanie o tomto dokonalom vzore „vzťahov“ nám môžu poslúžiť 

dva ďalšie texty svätého Vincenta o Najsvätejšej Trojici i krátke zamyslenie pátra Getúlia 

Mota Grossi, CM:  

Pestujme v sebe tohto ducha, ak chceme mať v sebe obraz Božskej Trojice a ak chceme 

mať posvätný vzťah s Otcom, Synom a Duchom Svätým. Čo je základom jednoty a dôverného 

spojenia v Bohu, ak nie rovnosť a rozdielnosť troch osôb? A čo plodí lásku, ak nie ich 

podobnosť? A keby medzi nimi nebola láska, čo by tam bolo príjemné? – pýta sa blažený 

biskup zo Ženevy. V Najsvätejšej Trojici je teda rovnakosť: čo chce Otec, to chce aj Syn; čo 

robí Duch Svätý, to robí Otec i Syn. Počínajú si rovnako, majú tú istú moc a robia to isté. 

Hľa, počiatok dokonalosti a náš vzor! Buďme jednotní! Aj keď nás bude niekoľko, budeme 

ako jeden a vytvoríme svätú jednotu v mnohosti. Ak 4 jej už trochu máme, nie však dostatok, 

prosme Boha o to, čo nám chýba. Všimnime si, v čom sa od seba navzájom líšime, aby sme sa 

všetci usilovali viac sa vzájomne podobať a byť si rovnými, pretože podobnosť a rovnosť 

plodia lásku a láska vedie k jednote. Všetci sa teda snažme mať rovnaký záujem a rovnakú 
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radosť z toho, čo sa realizuje, či už naším pričinením, alebo bez nás. (Konferencia 206 z 23. 

mája 1659 O rovnakosti, SVP XII, 256-257)  

Žite spolu, akoby ste mali iba jedno srdce a jednu dušu (porov. Sk 4,32), aby ste touto 

jednotou ducha boli skutočným obrazom jednoty Boha, veď svojím počtom predstavujete tri 

osoby Najsvätejšej Trojice. Preto prosím Ducha Svätého, ktorý je spojivom Otca a Syna, aby 

podobne spájal aj vás. Nech vám dá hlboký pokoj v protirečeniach a ťažkostiach, ktoré sa pri 

chudobných tak často vyskytujú. Ale nezabúdajte ani na to, že v tom je váš kríž, ktorým vás 

náš Spasiteľ priťahuje k sebe, do svojho odpočinku. Všetci si vážia vašu prácu a ľudia s 

vyšším postavením nepoznajú úctyhodnejšiu a svätejšiu službu na zemi, keď sa vykonáva 

oddane. (List z 30. júla 1651 sestre Anne Hardemont, v Hennebont, SVP IV, 235-236)  

Úcta svätého Vincenta k Najsvätejšej Trojici nevychádzala z rozumu, ale pramenila z 

jeho vnímavého srdca. Priviedla ho, a privádza aj nás ako Spoločnosť, ktorá žije charizmu 

Zakladateľa v dnešnej dobe, k dvojakej skúsenosti: 

 a) Napodobňovať vzťahy medzi tromi Osobami. V Cirkvi, a tak ako to robí Cirkev, 

Spoločnosť nachádza v Najsvätejšej Trojici svoj najvyšší princíp života a činnosti 

(Konštitúcie II, 20). Sme povolaní byť obrazom Najsvätejšej Trojice, Boha milosrdnej a 

súcitnej lásky (porov. Konferencia 152 zo 6. augusta [1656] O duchu súcitu a milosrdenstva, 

SVP XI, 340), Boha chudobných, malých, najslabších, na ktorých nás upriamuje naša 

charizma. To platí pre nás, pre dcéry kresťanskej lásky i pre celú vincentskú rodinu.  

Keďže sme povolaní žiť zjednotenie v láske, jednotnosť v mnohosti, spoločenstvo 

života, jednotu v rozmanitosti darov – pod vedením Ducha Svätého a poslaní ako Ježiš k 

misionárskej a evanjelizujúcej láske chudobných vďaka charizme, ktorú Duch Svätý vnukol 

svätému Vincentovi a dal Spoločnosti, ktorej sme dedičmi – sme pozvaní k tvorivej vernosti 

charizme v šľapajach Ježiša Krista, evanjelizátora chudobných.  

b) Preto sa má naša úcta k Najsvätejšej Trojici, podobne ako úcta svätého Vincenta, 

spájať s misiou (porov. Konferencia 118 z 23. mája 1655, opakovanie myšlienok z 

rozjímania, SVP XI, 180-182), s ohlasovaním tajomstva Božej lásky voči chudobným a pre 

ich spásu (porov. tamže, 181). Slovo, ktoré sa stalo telom z lásky, bolo poslané Otcom 

(porov. Jn 3,16), počaté Duchom Svätým v lone Panny Márie (porov. Lk 1,35) a pomazané 

tým istým Duchom, aby prinieslo Radostnú zvesť chudobným. Vo vtelenom Slove 

prítomnom v chudobných videl svätý Vincent ten najdokonalejší dôkaz Božej lásky (porov. 

Jn 3,16 ; 14,9), prednostnej lásky Trojjediného Boha k malým tohto sveta (P. Getúlio Mota 

Grossi, CM).  

Slávime 400. výročie charizmy svätého Vincenta de Paul. Nech nám tento jubilejný rok 

prinesie bohaté plody! S absolútnou dôverou v Božiu prozreteľnosť a s príhovorom Panny 

Márie zázračnej medaily, svätého Vincenta de Paul a všetkých svätých i blahoslavených 

vincentskej rodiny, pokračujme na duchovnej ceste smerom do svojho vnútra i na vonkajšej 

ceste smerom k našim komunitám a ľuďom, ku ktorým nás Ježiš posiela slúžiť, k tým, ktorí 

možno ešte nepoznajú túto charizmu, alebo na tie miesta, kde charizma zatiaľ nezapustila 

korene.  
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Mám nádej a modlím sa, aby nám tohtoročné slávenie Veľkého týždňa, Veľkej noci a 

Veľkonočného obdobia prinieslo viac radosti a pochopenia pre nás i pre našu misiu, aj vďaka 

uvažovaniu o Najsvätejšej Trojici a snahe približovať sa k dokonalému modelu „vzťahov“.  

Naďalej sa navzájom modlime jeden za druhého!  

Váš brat vo svätom Vincentovi, 

 

Tomaž Mavrič, CM 

Generálny predstavený 

 


