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ÚVOD  

 

 Otázky po smyslu života, jeho naplnění a cíli doprovází lidstvo celými jeho 

dějinami. Člověk od stvoření v sobě nese zárodek Božího života, ukazující na jeho 

vznešené povolání, být synem v Synu. Aby objevil toto své poslání a dosáhl pravého štěstí, 

vstoupil Bůh do dějin stvoření a zjevil se v Kristu. Hle, neuchopitelné, úžas budící 

tajemství, radostná zvěst spásy. Najednou v člověku vyvstává otázka, proč ztrácí tolik času 

a sil v honbě za přeludem štěstí, když to pravé je tak blízko a nabízí mu svou dlaň. 

Tajemství lásky naráží na tajemství hříchu, kdy si člověk chce sám uchvátit štěstí pro sebe, 

a právě proto ho nenalézá. Lásku si nelze vzít, láskou je možné nechat se obdarovat. 

 Vincenc de Paul byl jedním z těch, kteří se v touze po štěstí neváhali vrhnout do 

jakéhokoli dobrodružství, aby dosáhli cíle. Po dlouhém hledání však přece svého štěstí 

dosáhl. Bylo to ale cestou, kterou by si sám nikdy nezvolil. Cestou mnoha překážek a po-

koření objevil Boha, který se daruje člověku. Od té chvíle kráčel za ním a s horlivostí, 

vlastní člověku, který se nechal uchvátit láskou, ukazoval cestu všem. Hlásání radostné 

zvěsti přijal za své poslání. 

 Tato práce si klade za úkol najít ve spiritualitě svatého Vincence de Paul inspiraci 

pro dnešní evangelizaci. Východiskem, kterým se zabývá první kapitola, je evangelizace 

na základě Písma a apoštolské tradice. Podobně jako apoštolové vyslaní Kristem a vyzbro-

jení mocí z výsosti se vydali na cestu hlásání radostné zvěsti, tak i všichni křesťané jsou 

povolání odevzdávat to, čeho se jim dostalo bez vlastních zásluh. 

 Evangelizační hodnotu vincentské spirituality bude možné objevit ve druhé kapitole 

analýzou spisů zakladatelů Společnosti dcer křesťanské lásky – svatého Vincence de Paul 

a svatou Luisou de Marillac. Skutečnost, že jejich spiritualita je dodnes živá a aktuální, 

dokládá to, že jejím jediným pramenem je evangelium, Kristus, který se vydal Otci, aby 

nám vrátil život a žije navěky, abychom i my povstali k životu s ním. 

 Vincentská spiritualita se dnes projevuje hlavně ve službě chudým, kterou konají 

vincentýni – členové vincentské rodiny. Ve třetí kapitole bude krátce pojednáno o vzniku 

provincie dcer křesťanské lásky na území bývalého Československa. První sestry sem 

přišly na základě volání chudých. Oni mají ve vincentské spiritualitě přednostní postavení. 

V globalizovaném světě se chudoba projevuje také dnes, a to v nových formách. Na 

základě sociologických studií můžeme zjistit některé statistické údaje o míře chudoby 

a jejím dopadu na obyvatelstvo u nás. Empirické údaje však nepostihnou celou skutečnost. 

Chudoba vztahovosti lidí a duchovní bída jednotlivců je nepostižitelná číselnými 
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hodnotami. Uvědomění si i této tváře chudoby však může vzbudit touhu po aktualizaci 

spirituality služby jazykem současné doby. 

 V poslední čtvrté kapitole se pokusím popsat výzvy současné doby, aplikovat je na 

základní prvky vincentské spirituality, popsat je v uskutečňovaných dílech Společnosti 

dcer křesťanské lásky a  představit v konkrétních v úkolech, které jsou před námi. 

 Vincentská spiritualita je svojí podstatou hlásáním radostné zvěsti chudým. 

Abychom i my, dcery křesťanské lásky, splnily toto poslání, byly jsme vybaveny darem 

víry ve křtu. Kéž najdeme v životě a díle Vincence de Paul a Luisy de Marillac inspiraci 

a odvahu pro uskutečňování tak vznešeného poslání a stáváme se radostnými svědky 

evangelia v dnešním světě. 
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1 POTŘEBA EVANGELIZACE 

 

Potřeba evangelizace dnešního světa vychází ze samé podstaty křesťanské zvěsti 

o stvoření. Člověk, stvořený k obrazu Božímu, je Bohem Stvořitelem povolán k účasti na 

věčném dědictví, k účasti na slávě Božích dětí v nebeském království. To je smysl i cíl 

jeho existence. „Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.“1 

Touha člověka dojít této slávy je mu vložena do srdce. Jeho štěstí a neštěstí spočívá v tom, 

zda nakonec, podle svatého Augustina, „spočine v Bohu“2. „(…) člověk je stvořen Bohem 

a pro Boha; Bůh nepřestává člověka přitahovat k sobě a jen v Bohu člověk nalezne pravdu 

a štěstí, jež neustále hledá.“3 Evangelizace začíná právě v tomto prostoru lidské touhy 

a opravdového hledání. Uskutečňuje se v životě jednotlivce, a to jeho proměnou v nové 

stvoření pomocí evangelní radostné zvěsti. 

 

1.1 Evangelizace 

 

 Evangelizace je událostí, ne objevem. Je to událost, která má být interpretována ve 

světle Písma, tradice a života svatých. Ježíš na začátku svého veřejného života zjevuje sebe 

jako toho, kdo je poslán hlásat radostnou zvěst chudým. Tím předznamenává i poslání 

člověka, který přijal víru v Krista, a cíl jeho veškerého životního úsilí. Co ve skutečnosti 

evangelizace je a kde je její podstata,  se můžeme dovědět z jejího zdroje, z evangelia. 

 

1.1.1 Pojem 

 

P. Bernard Kadlec ve své knize Pravdivé a chybné pojetí evangelizace píše, že toto 

slovo bylo přejato od evangelických křesťanů. Poprvé ho použil Druhý vatikánský koncil. 

V katolických kruzích jsme hovořili o apoštolátu anebo Katolické akci.4 Nový akademický 

                                                 
1 Řím 8, 19. 

2 Srov. AURELIUS Augustin: Vyznání. Praha: Rozmach, 1926, 10. 

3 Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001, čl. 27. 

4 Srov. KADLEC Bernard, P: Pravdivé a chybné pojetí evangelizace, www.pastorace.cz/index.php, 

(19. dubna 2010). 
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slovník cizích slov uvádí evangelizaci jako úsilí o zlepšení života podle evangelia, či šíření 

evangelia.5  Vysvětlení je pravdivé, nevystihuje však plný obsah výrazu. Evangelizace, 

kromě toho, že je činností spojenou s přiblížením obsahu evangelia lidem, kteří ho neznají 

a po poznání touží, znamená také proměnu života člověka silou evangelia. Jde tedy o něco 

mnohem hlubšího a širšího, než jsme schopni zahrnout do vyčerpávající definice, co 

zásadně zasahuje do všech dimenzí života jak křesťana, jehož povinností je evangelizovat, 

tak i toho, kdo je evangelizován. Papež Pavel VI. napsal: „Žádná dílčí a neúplná definice 

však nemůže v sobě zahrnout tak bohatou a dynamickou skutečnost, jako je evangelizace, 

aniž by se vystavovala nebezpečí, že pojem evangelizace ochudí či dokonce zkreslí.“6  

V tomto kontextu chci vzpomenout i na „novou evangelizaci“, pojem, který má 

svůj počátek v učení Druhého vatikánského koncilu. Poprvé ho použil papež Jan Pavel II. 

při setkání biskupů Latinské Ameriky v Port-au-Prince na Haiti 9. března 1983. Nová 

evangelizace byla tehdy výzvou k přípravě na oslavu pětistého jubilea objevení 

a evangelizace Latinské Ameriky. Posléze se stala programem pro celý svět v přípravě na 

třetí tisíciletí křesťanství. Je samozřejmé, že novou evangelizací není myšleno hlásání 

nového evangelia. Evangelium je jedno, tak jako Kristus je jeden a tentýž včera i dnes i na-

věky.7 Jan Pavel II. členům biskupské konference na Haiti řekl, že nová evangelizace musí 

být novou v horlivosti, v používání metod a v projevu. K těmto rysům patří i to, že 

evangelium je hlásáno novým chudým. V dalších projevech se Jan Pavel II. zabýval novou 

evangelizací a to zvláště výzvami, nadějemi i požadavky z ní plynoucími.8 

Joseph Ratzinger v souvislosti s novou evangelizací mluví o Boží metodě, kterou je 

podobenství o hořčičném zrnku. Píše: „Nová evangelizace znamená: Nespokojujme se se 

skutečností, že z hořčičného semínka vyrostl velký strom univerzální církve. Nemysleme si, 

že stačí to, že v jeho větvích mohou najít své místo nejrůznější ptáci – ale mějme odvahu 

začínat znovu s pokorou malého zrnka a nechme na Bohu, kdy a jak poroste. Velké věci 

začínají vždy z malého zrnka a masová hnutí jsou vždy pomíjivá.“9 Tato metoda, jak to 

dokládá i lidská zkušenost, je a zůstane aktuální v každé době. Podobně jako celé kulturní 

                                                 
5 Srov. KRAUS Jiří a kolektiv autorů: Nový akademický slovník cizích slov, Praha: Academia, 2006, 222. 

6 PAVEL VI.: Apoštolská exhortace Evangelii nuntiandi, Praha: Zvon, 1990, čl. 17. 

7 Srov. Žid 13, 8. 

8 Srov. REMONATO Therezinha: Evanjelizácia a službal, in: Ozveny Spoločnosti 2 (1992), 18. 

9 RATZINGER Joseph: Nová evangelizace, in: Communio 3 (2009), 234. 
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dědictví v hmotné, či nehmotné podobě je výsledkem mravenčí práce našich předků, tak 

i budování Božího království na zemi je plodem denní namáhavé služby dělníků na vinici 

Boží. 

Pro úplnější vyjádření samotného pojmu evangelizace bude dobré popsat ještě 

několik prvků, jež mají evangelizační činnost doprovázet. 

 

1.1.2 Charakteristické prvky evangelizace 

 

 V první řadě je to Duch Svatý, síla a dynamismus evangelizace. Když Ježíš 

připravoval učedníky na svůj odchod k Otci a zval je k vydávání svědectví, řekl: „Až přijde 

Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně 

vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.“ 10  Po 

zmrtvýchvstání na ně dechl a řekl: „Přijměte Ducha Svatého.“11 Bez Ducha Svatého se 

evangelizace neuskuteční. Slavnost letnic a následující události podle Skutků apoštolů nám 

budou vždy dostatečným svědectvím toho, jaká proměna se udála s apoštoly. Ustrašeni, za 

zavřenými dveřmi večeřadla, kde byli shromážděni, se po seslání Ducha Svatého 

s odvahou vydávají na apoštolské cesty. Přiznávají se ke Kristu, neohroženě hlásají, že byl 

vzkříšen, usvědčují lid ze hříchu, křtí, ve jménu Ježíše činí mocné divy a nakonec vydávají 

i svůj život až na smrt. Takové odvahy není člověk sám ze sebe schopen. Druhý vatikánský 

koncil o nezbytné přítomnosti Ducha Svatého v díle evangelizace říká: „Duch Svatý po 

všechny časy celou církev sjednocuje ve společenství a ve službě, vybavuje ji různými 

hierarchickými a charizmatickými dary, oživuje církevní instituce jako jejich duše a vě-

řícím vlévá do srdce stejného ducha poslání, jaký pobízel samého Krista.“12  

Evangelizace si dále žádá především znát a stále více pronikat do tajemství 

vtěleného Slova. Bůh se v něm zjevil a dal světu poznat, kdo je. V Ježíši Kristu vstoupil do 

lidských dějin, aby „usmířil svět se sebou“13. Spása tedy přichází jedině od Ježíše Krista. 

                                                 
10 Jan 15, 26-27. 

11 Jan 20, 22. 

12 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o misijní činnosti církve Ad gentes (ze dne 7. prosince 1965), 

in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 469, čl. 4. 

13 2 Kor 5, 19. 
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On byl poslaný na svět, aby „spasil, co zahynulo“14. Učinil to obětí vlastního života, 

zmařením sebe sama. Pravdivost jeho svědectví byla završena zmrtvýchvstáním. Ono je 

zdrojem naděje pro všechna pokolení a nejvyšším důvodem šíření radostné zvěsti o spáse. 

„Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus 

vzkříšen, je vaše víra marná. (…) Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme 

nejubožejší ze všech lidí! Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.“15 

Apoštol Pavel si tuto pravdu nenechává pro sebe, ví, že je určena všem, a proto si klade za 

povinnost jí také hlásat: „A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, 

nepoddáváme se skleslosti. Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě 

ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu zjevnou…“16  

Privilegovaným místem hlásání spásy je církev jako společenství, jehož hlavou je 

Kristus. Druhý vatikánský koncil učí: „(…) tato putující církev je nutná ke spáse. Neboť 

jedině Kristus je prostředníkem a cestou ke spáse a on se pro nás stává přítomným ve svém 

těle, církvi. On sám výslovným zdůrazněním nutnosti víry a křtu potvrdil i nutnost 

církve.“17 Apoštolové přijali Ducha Svatého v prvním společenství církve, kde „se svorně 

a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry“18. A toto 

společenství bylo místem, odkud byli posláni hlásat evangelium všem národům. Dnes 

církev, pod vedením sboru biskupů ve spojení s Petrem, bdí nad pravostí víry, a celému 

Božímu lidu má záležet na tom, aby svědčil o Kristu před pohanskými národy.19 Zde se 

plně projevuje hierarchický a charizmatický prvek církve. Praxe dosvědčuje, že oba tyto 

prvky jsou nutné a nelze je oddělit. „Každá církevní 'instituce' je totiž nevyhnutelně 

vybavena i charizmatickým prvkem, bez něhož by byla nepoužitelná, a na druhé straně 

jednoduché 'charizma' bez ukotvení v životě je nepoužitelné.“20 

                                                 
14 Lk 19, 10. 

15 1 Kor 15, 16-17; 19-20. 

16 2 Kor 4, 1-2. 

17 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium (ze dne 18. listopadu 

1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, čl. 14. 

18 Sk 1, 14. 

19 Srov. Ad gentes, čl. 37-38. 

20 PLENÁRNÍ SNĚM KATOLICKÉ CÍRKVE: Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě, Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2007, čl. 327. 
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Dalším prvkem je svědectví v nejširším smyslu slova. „Dnešní člověk raději 

naslouchá svědkům, kteří něco dokazují činy, než učitelům, kteří to vykládají slovy, a uči-

telům naslouchá jen tehdy, jsou-li zároveň i svědky.“21 Evangelium má moc proměnit své 

učedníky zevnitř. Vyvádí člověka ze zajetí hříchu a sobectví a uvádí ho na cestu spásy 

nasloucháním Božímu slovu a následováním Ježíšova života. Pravý hlasatel evangelia se 

nechává proměňovat, zříká se sebe sama a kráčí cestou Krista. Jeho svědectví je výrazem 

lásky ke všem lidem, ke kterým byl poslán. Svatý Pavel to vyjádřil slovy: „Těm, kdo jsou 

slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň 

některé. Všecko dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl.“22 Jan Pavel II. píše, že 

znakem pravého misionáře a dnes nejlépe přijímaným svědectvím je radost. „Misionář je 

člověkem blahoslavenství. (…) Podstatným znakem každého pravého misionářského 

života je vnitřní radost pramenící z víry. Ve světě ustrašeném a plném úzkosti, na který 

doléhají četné problémy, které vedou k pesimismu, musí být hlasatel 'radostné zvěsti' 

člověkem, který našel v Kristu naději.“23 

K osobnímu svědectví evangelizátora přistupuje dialog. Jeho život z evangelia 

navozuje zvědavost a otázku: Proč takto jedná? Odkud vzal odvahu k takovým postojům? 

Poté následuje vzájemný rozhovor. Je důležité, aby probíhal vždy v ovzduší vzájemné úcty 

a svobody. „Svým posláním osvěcovat celý svět poselstvím evangelia a sjednocovat 

všechny lidi jakékoli národnosti, rasy nebo kultury v jednom Duchu, se církev stává 

znamením bratrství, které umožňuje a posiluje upřímný dialog.“24 Takový dialog, veden 

upřímnou láskou k pravdě a uznáním toho druhého, může být cestou k přijetí Krista a jeho 

církve.  

Dále bych ráda zmínila důležitý aspekt evangelizace, kterým je přednostní právo 

chudých. Svůj základ má v evangeliu. Sám Ježíš odpovídá Janu Křtiteli na otázku, zda je 

ten, který má přijít: „Jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli: Slepí vidí, chromí 

chodí, malomocní jsou očišťování, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje 

                                                 
21 PAVEL VI.: op. cit., čl. 41. 

22 1 Kor 9, 22-23. 

23 JAN PAVEL II.: Encyklika Redemptoris misssio, Praha: Zvon, 1994, čl. 91. 

24 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes (ze 

dne 7. prosince 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2002, čl. 92. 
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evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“25 Upřednostnění chudých má svou 

biblickou i církevní tradici. Ježíš se ujímal chudých právě proto, že byli na okraji 

společnosti. Radostná zvěst patří všem, tedy i těm, kdo jsou vyloučeni. Církev podle vzoru 

svého Mistra a Pána přebírá jeho zvláštní lásku k chudým a můžeme říci, že je to 

charakteristický rys křesťanské spirituality. 

Nakonec je zde ještě kultura, do které se člověk rodí a ve které se jeho život odvíjí. 

Protože je dílem člověka poznamenaného dědičnou vinou, jako taková bude sama v sobě 

nutně sdílením dobra i zla.26 Vnášet evangelium do kultury znamená vést dialog mezi 

kulturou a vírou. V této souvislosti hovoříme o vtělení, začlenění evangelia do určitého 

kulturního prostoru. V padesátých letech minulého století se začalo v teologii mluvit o in-

kulturaci. Tento výraz mnohem lépe postihuje celý proces začleňování evangelních hodnot 

do národních kultur beze ztráty vlastní identity. „Inkulturace znamená vtělení křesťanského 

poselství a způsobu života do určité kulturní oblasti, a to takovým způsobem, že tato 

křesťanská zkušenost se nejen dokáže vyjadřovat prostřednictvím prvků, které jsou dané 

kultuře vlastní, ale zároveň se stává inspirativním, normativním a sjednocujícím principem, 

který proměňuje a znovu tvoří tuto kulturu, a tak se odehrává podivuhodné nové stvo-

ření.“27 

 

1.2 Důvody k evangelizaci 

1.2.1 Religiozita v České republice 

 

Posuzovat religiozitu, její současný stav a vývoj, je velmi složité téma. Religiozita 

je totiž proces. Nebude tedy dost dobře možné objektivně zhodnotit to, co se neustále děje. 

Navíc existuje mnoho úhlů pohledu více či méně tendenčních.  

Česká společnost v oblasti religiozity byla významně ovlivněna dějinnými 

událostmi, počínaje husitstvím v 15. století, přes pobělohorskou reformaci a rekatolizaci, 

toleranční patent Josefa II. a jeho „očistu“ katolické církve, až k masivní sekularizaci v 19. 

                                                 
25 Lk 7, 22-23. 

26 Srov. POSPÍŠIL Ctirad Václav: Hermeneutika mystéria. Praha – Kostelní Vydří: Krystal OP – 

Karmelitánské nakladatelství, 2005, 149. 

27 POSPÍŠIL Ctirad Václav: op. cit., 150. 
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století. V tomto období se výrazná část českého národa mentálně oddělila od katolicismu 

a nepřilnula k žádné institucionální církvi, která by omezovala jejich individualitu v nábo-

ženské oblasti. Následný komunistický režim jen podpořil proticírkevní tendence. Na 

základě historického kontextu jsou Češi zaměřeni proticírkevně a antiklerikálně, nelze však 

konstatovat, že jsou ateisté.28  

Soudobé výzkumy představují dnes Českou republiku jako nejateističtější zemi 

světa.29 Toto tvrzení je problematické nejméně ze dvou důvodů. Statistické výzkumy se při 

zjišťování religiozity omezují na identifikaci s nějakou tradiční církevní formou. Dále 

údaje o národnosti a religiozitě obyvatelstva nejsou povinné. Při sčítáních v roce 1991 

a 2001 se zvýšil počet osob, které se k těmto otázkám nevyjádřily. Je možné, že jsou mezi 

nimi i osoby věřící. Další důvody můžeme hledat v různých sociologických analýzách. 

Podíváme-li se na výsledky sčítání v roce 2001 a srovnáme je s výsledky sčítání 

v roce 1991, zjistíme určitý pokles obyvatel hlásících se k nějakému vyznání. Zatímco 

v roce 1991 se k víře přihlásilo 43,9 % obyvatel, v roce 2001 jich bylo 32,1 %. Naproti 

tomu lidí bez vyznání v roce 1991 bylo 39,8 % a v roce 2001 zaznamenal tento údaj nárůst 

na 59,0 %. Lidí, kteří se k těmto otázkám nevyjádřili, v roce 1991 bylo 16,2 %, v roce 

2001 procento kleslo na 8,8 %. Je pravda, že se tento údaj snížil, avšak procento je stále 

značné. Tyto výsledky vypovídají o tom, že počet lidí hlásících se k nějaké církvi sice 

klesá, ale přesto nemůžeme tvrdit, že jsou zároveň dokladem poklesu religiozity ve 

společnosti.30 Zdeněk R. Nešpor ve své studii Vývojové trendy současné české religiozity 

píše: „… antireligiozita české populace neznamenala vytrácení či absenci náboženských 

nebo kvazi-náboženských osobních duchovních potřeb a projevů. (…) Současné výzkumy 

přitom ukazují, že dokonce i v období tzv. normalizace řada lidí hledala (a nalézala) jakési 

náhradní náboženství, zástupná symbolická univerza, například v písních protestujících 

folkových zpěváků. Podobně jiný pozorovatel soudí, že v českém případě se jedná o 'nábo-

ženský skepticismus' (…) nelze mluvit přímo o ateismu; ten předpokládá popření 
                                                 
28 O tématu vývoje české religiozity podrobně pojednává studie Zdeňka R. Nešpora „Ústřední vývojové 

trendy současné české religiozity“. Srov. NEŠPOR Zdeněk R.: Ústřední vývojové trendy současné české 

religiozity, in: NEŠPOR Zdeněk R. (ed.). Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu 

kvalitativní sociologie náboženství. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004, 26-30. 

29  Srov. DUKA Dominik, BADAL Milan: Bílá kniha církve s černou kapitolou. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2009, 37. 

30  Srov. Náboženské vyznání obyvatelstva (kód 4110-03). Obyvatelstvo hlásící se k jednotlivým církví 

a náboženským společnostem. Praha 2003. www.cszo.cz, (12. 3. 2010). 
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čehokoliv, co přesahuje běžné smyslové vnímání. Toho je inteligentnější Čech vzdálen, 

nechávaje si dost prostoru pro zahloubání se do nadsmyslna. Ale to, co mu ze zahloubání 

vyplyne, nebývá ochoten včleňovat do církevního rámce, podřídit vyšší autoritě.“31 

Současná společnost se nachází v období hlubokých sociálních a kulturních proměn. 

Mluvíme o institucionální a hodnotové krizi. Jejím důsledkem je, že jistoty, které instituce 

poskytovaly, nejsou nahrazeny jinými jistotami a v hodnotovém žebříčku zaznamenáváme 

značný relativismus. V poslední době se společnost ocitla také v krizi ekonomické a mo-

rální. A to je výzva jednak pro člověka, aby hledal cestu v osobním růstu, jednak pro nás, 

křesťany, abychom více přilnuli k evangeliu, a tak ho mohli nabídnout jako bezpečnou 

cestu z krize a ztracenou jistotu. Současný papež nás k tomu zve slovy: „Hlubokou touhou 

křesťana je, aby celá lidská rodina mohla vzývat Boha: 'Otče náš!' Kéž se ve spojení 

s jednorozeným Synem všichni lidé mohou učit modlit se k Otci a prosí ho slovy, která nás 

naučil sám Ježíš.“ 32  Důvod a aktuálnost evangelizace se neustále potvrzují. Musíme 

vynaložit úsilí k tomu, aby slovo evangelia, slovo pravdy, slyšeli všichni lidé. 

 

1.2.2 Biblické důvody pro evangelizaci 

 

 Evangelizace souvisí primárně s hlásáním Boží radostné zvěsti – evangelia. Její 

základní výpovědí je Slovo, které bylo na počátku, které bylo u Boha a které bylo Bůh.33 

Bůh, který se zjevil v Ježíši Kristu, přišel na tento svět, aby přinesl lidem spásu. 

Evangelizace v pravém smyslu slova je tedy hlásáním Krista. Její základ najdeme 

především v knihách Nového zákona. Příslib spásy však nacházíme již v knize Genesis, 

kdy Hospodin mluví k hadovi: „Mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi símě tvé 

a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ 34  Komentáře označují tuto 

výpověď Bible za „první zásvit spásy“, „protoevangelium“, kde vítězství nad pokolením 

                                                 
31 NEŠPOR Zdeněk R.: Ústřední vývojové trendy současné české religiozity in: NEŠPOR Zdeněk R. (ed.). 

Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Praha: 

Sociologický ústav AV ČR, 2004, 28. 

32 BENEDIKT XVI.: Encyklika Caritas in veritate, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladateství, 2009, čl. 79. 

33 Srov. Jan 1, 1. 

34 Gn 3, 15. 
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hada připisují jednomu ze synů ženy.35 Samotnou radostnou zvěst ohlašuje anděl pastýřům: 

„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám 

narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“36 Dějinná událost, kdy Boží Syn, Ježíš 

Kristus se stává člověkem, aby zachránil člověka. Na začátku svého veřejného působení 

sám naznačuje, že on je tím, kdo má být zvěstovaný i se svým poselstvím, když na sebe 

vztahuje slova proroka Izaiáše: „Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, 

abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění 

a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti 

Hospodinovy.“37 Své poslání začal Ježíš uskutečňovat v Galileji. Zde ohlašuje příchod 

Božího království a vybízí posluchače k obrácení: „Naplnil se čas a přiblížilo se království 

Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ 38  Hlásání evangelia bylo doprovázeno mnoha 

znameními a zázraky. Ježíš proměnil vodu ve víno39, utišil bouři na moři40, rozmnožil 

chleby41, kráčel po moři42, uzdravoval nemocné, posedlé osvobozoval od moci ducha zla43 

a mrtvým navracel život44. Zástupy žasly, když viděly tyto činy. Bylo to „nové učení plné 

moci“45. Součástí Ježíšova poselství je zjevení Boha jako Otce. Svým učedníkům říká: 

„Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. 

Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli.“46 A když se Filip dožaduje, aby jim Otce ukázal, 

Ježíš odpovídá: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. 

                                                 
35 Srov. Jeruzalémská Bible, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, 45. 

36 Lk 2, 10-11. 

37 Lk 4, 18-19. 

38 Mk 1, 15. 

39 Srov. Jan 2, 1-11. 

40 Srov. Mk 4, 35-41; Mt 8, 23-27; Lk 8, 22-25. 

41 Srov. Mk 6, 31-44; Mt 14, 13-21; Lk 9, 10-17; Jan 6, 1-13. 

42 Srov. Mk 6, 45-52; Mt 14, 23-33; Jan 6, 16-21. 

43 Srov. Mt 8, 1-17; 9, 1-8; 9, 18-34; 12, 9-14; 15, 21-31; 17, 14-21; Mk 7, 31-37; 8, 22-26; Lk 13, 10-17; 

14, 1-6; Jan 5, 1-18; 9, 1-14. 
44 Srov. Mk 5, 35-43; Lk 7, 11-17; Jan 11, 1-44. 

45 Mk 1, 27. 

46 Jan 14, 6-7. 
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(…) Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně?“47 Svého Otce nám zjevuje jako toho, který 

nás miluje. „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v ně-

ho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět 

soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.“48 

 Během svého pozemského života Ježíš získává učedníky a posílá je hlásat Boží 

království. „Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které 

nazval apoštoly.“49 „Těchto Dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: (…) 'Jděte a kažte, že se 

přiblížilo království nebeské.'“50 „… dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit 

nemoci. Vydali se na cestu, chodili od vesnice k vesnici, přinášeli všude radostnou zvěst 

a uzdravovali.“51 „Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou 

do každého města i místa, kam měl sám jít.“52 Poslání jít a hlásat Boží království svěřil 

Ježíš apoštolům a učedníkům, které povolal do svého společenství. Mezi dvanácti se 

dostává prvenství Šimonovi, zvanému Petr.53 Poté, co vyznal víru „Ty jsi Mesiáš, Syn 

živého Boha“54, mu Ježíš řekl: „… ty jsi Petr, a na této skále zbuduji svou církev a brány 

pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude 

odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“55 Toto výsadní postavení 

Petra mezi apoštoly zdůrazňují i Skutky apoštolů: „Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti…“56  

Ježíšovou smrtí a zmrtvýchvstáním se dílo evangelizace prohlubuje. Ježíš se po 

zmrtvýchvstání zjevuje svým učedníkům nejen proto, aby uvěřili, že je to on a že je živ, ale 

také proto, aby jim připomenul, že Přímluvce, Duch Svatý přijde, a že ve svém poslání 

budou spoléhat na něho a jednat v jeho moci. Evangelista Lukáš to vyjadřuje slovy: „Hle, 

sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí 

                                                 
47 Jan 14, 9-10. 

48 Jan 3, 16-17. 

49 Lk 6, 13. 

50 Mt 10, 5.7. 

51 Lk 9, 1.6. 

52 Lk 10, 1. 

53 Srov. Mt 10, 2; Mk 3, 14-19; Lk 6, 12-16. 

54 Mt 16, 16. 

55 Mt 16, 18-19. 

56 Sk 2, 14. 
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z výsosti.“57 Matouš zvýrazňuje moc zmrtvýchvstalého Ježíše, ve které budou učedníci 

plnit své poslání: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům 

a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby 

zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do 

skonání tohoto věku.“58Až intenzivní zkušenost letnic je přesvědčila. V první kapitole 

Skutků apoštolských vzpomíná Lukáš na Ježíšova slova adresovaná učedníkům: „… 

dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě 

a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“59 A Marek končí své evangelium 

těmito slovy: „Oni pak vyšli, všude kázali a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval 

znameními.“60  

U evangelisty Jana nacházíme důraz na poslání učedníků především v Ježíšově 

velekněžské modlitbě těsně před jeho utrpením. Ježíš se modlí k Otci: „Oslav svého Syna, 

aby Syn oslavil tebe; stejně jako jsi učinil, když jsi mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, 

co jsi mu svěřil, dal jim: život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného 

pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“61 V těchto slovech tkví význam 

hlásání evangelia. Mít věčný život znamená mít účast na společenství Otce se Synem. 

Proto se Ježíš přimlouvá za jednotu: „Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich 

slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli 

v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“62 Svědectví lásky v jednotě je něčím novým, 

co svět nezná a co je přitažlivé. Společenství je důležitým evangelizačním prvkem právě 

pro schopnost prožívání křesťanské lásky, otevřenosti a prostoru pro ty, kteří jsou na okraji, 

opuštěni a strádající. Vlastní poslání učedníků zaznívá v Ježíšově velekněžské modlitbě 

prosbou o jejich posvěcení: „Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne 

poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.“63 

                                                 
57 Lk 24, 49. 

58 Mt 28, 18-20. 

59 Sk 1, 8. 

60 Mk 16, 20. 

61 Jan 17, 1-3. 

62 Jan 17, 20-21. 

63 Jan 17, 17-18. 
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Duch Svatý se tedy stává hybnou silou evangelizace. On učinil z učedníků a z ma-

lého společenství mužů a žen v Jeruzalémě svědky a proroky. Skutky apoštolů nám o ži-

votě tohoto společenství podávají nádherné svědectví: „Každého dne pobývali svorně 

v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. 

Chválili Boha a byli všemu lidu mílí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které 

povolával.“64 Jestliže se k nim přidávali další a další, muselo být jejich svědectví života 

velmi výmluvné. Žili také ve vzájemné jednotě: „Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli 

a jednoho srdce…“65  

Apoštolové šířili radostnou zvěst také hlásáním slova. Nemohli nemluvit o tom, co 

viděli a slyšeli, i když jim bylo výslovně zakázáno rozhlašovat Ježíšovo jméno.66 Nemohla 

je zastavit ani závist saduceů, kteří je nechali vsadit do městského žaláře. Zde zasahuje 

přímo Boží moc, jen aby se Slovo šířilo: „Anděl Páně však v noci otevřel dveře vězení, 

vyvedl apoštoly ven a řekl: 'Jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života.' Oni 

poslechli, vešli na úsvitě do chrámu a učili.“67 První kapitoly Skutků apoštolů na mnoha 

místech svědčí o tom, jak počet učedníků rostl: „A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří 

uvěřili Pánu.“68 „Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také 

mnoho kněží přijalo víru.“69  

Po mučednické smrti jáhna Štěpána došlo v Jeruzalémě ke krutému pronásledování 

a ve Skutcích apoštolů se píše, že všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a Sa-

mařsku.70 Avšak ani tam je nic neodradilo: „Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali 

kázat evangelium všude, kam přišli.“ 71  „… dostali se až do Fénicie, na Kypr a do 

Antiochie…“72 Zde se již mluví o hlásání jak Židům, tak pohanům. Radostná zvěst má 

univerzální charakter. „… slovo evangelia však zvěstovali jenom Židům. Ale někteří z nich, 

                                                 
64 Sk 2, 46-47. 

65 Sk 4, 32. 

66 Srov. Sk, 4, 18.20. 

67 Sk 5, 19-21. 

68 Sk 5, 14. 

69 Sk 6, 7. 

70 Srov. Sk 8, 1. 

71 Sk 8, 4. 

72 Sk 11, 19. 
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původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše 

také pohanům. Moc Boží byla s nimi a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu.“73 

A text pokračuje, že se zpráva o této misii dostala až k sluchu církve v Jeruzalémě. Bratři 

poslali do Antiochie Barnabáše. Byl dobrým mužem a plný Ducha Svatého, a tak mnoho 

lidí uvěřilo. Barnabáš vyhledal v Tarsu Saula (Pavla), a vzal ho s sebou do Antiochie. Tam 

vyučovali po celý rok a právě tam byli učedníci poprvé nazváni křesťany.74  Hlavním 

protagonistou hlásání evangelia pohanům se nyní stává Pavel, Apoštol národů. O svém 

vyvolení říká: „Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, 

rozhodl se zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům.“75 

Římanům píše: „Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený ke 

zvěstování Božího evangelia (…) evangelia o jeho Synu, (…) evangelia o Ježíši Kristu, 

našem Pánu. Skrze něho jsme přijali milost apoštolského poslání, aby ke cti jeho jména 

uposlechly a uvěřily všecky národy…“76 

Zakládání nových církevních společenství v Malé Asii, Řecku, Makedonii i v Římě 

si žádalo ustanovení místní hierarchické struktury: „V každé té církvi ustanovili starší 

a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého uvěřili.“ 77  Evangelizace je 

povinností všech pokřtěných, ale zodpovědnost za ni byla svěřena apoštolům a jejich 

nástupcům. „Tak byli apoštolové zárodky nového Izraele a zároveň počátkem posvátné 

hierarchie.“78 

Obraz evangelizace, jaký nám podává biblická zvěst, je a zůstane pro každou 

dějinnou dobu inspirací. Z ní čerpaly všechny generace křesťanů. Z ní čerpal Druhý 

vatikánský koncil a všechny pokoncilní dokumenty. Je to jakýsi návrat k pramenům, kde 

se opravdoví služebníci evangelia občerství a s novou vitalitou předávají Slovo života 

v konkrétním kulturním kontextu tak, jak mu mohou rozumět konkrétní posluchači. 

 

                                                 
73 Sk 11, 19-21. 

74 Srov. Sk 11, 22-26. 

75 Gal 1, 15-16. 

76 Řím 1, 1.3-5. 

77 Sk 14, 23. 

78 Ad gentes, čl. 5. 
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1.2.3 Výzvy k evangelizaci v církevních dokumentech 

 

 Církev, založena naším Pánem Ježíšem Kristem na skále, Petrovi, prochází od časů 

apoštolských, různými dějinnými údobími, aby žila v tomto světě jako nevěsta a svědkyně 

svého zakladatele Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného a aby byla hlasatelkou naděje 

Božího království pro všechny generace a národy. Hlásání evangelia bylo svěřeno 

apoštolům a církev dnes je tou, která toto poslání převzala a pokračuje v něm. „Když bylo 

dokončeno dílo, které dal Otec Synovi na zemi vykonat, byl v den letnic seslán Duch Svatý, 

aby stále posvěcoval církev a věřící, aby tak měli skrze Krista v jednom Duchu přístup 

k Otci.“ 79  „Aby se však v církvi stále zachovalo evangelium celé a živé, zanechali 

apoštolové jako své nástupce biskupy a postoupili jim své učitelské místo.“80 

 Učitelský úřad církve se ve svých dokumentech vrací k základům naší víry, k evan-

geliu. Dokumenty nám nepřináší nové učení, ale nově objevují Ježíše Krista a jeho 

poselství, aby v nás obnovily nadšení a povzbudily k hlásání radostné zvěsti s novým 

ohněm v této době. Povšimneme si nyní zvláště důrazů, kterých si všímají koncilní Otcové 

a papežové druhé poloviny 20. století. Je to především výzva k aktualizaci evangelia v da-

né kultuře srozumitelným jazykem. 

 Pastorální konstituce Gaudium et spes vyjadřuje těsné spojení církve s celou 

lidskou rodinou: „Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, 

kteří nějak trpí, je radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic 

opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu.“81 Hledá proto důsledně odpověď, 

jak hlásat evangelium v současném světe. Všímá si vztahu církve ke světu, k problémům 

jednotlivce a hledá cesty k jejich řešení. 

 Této konstituci předchází konstituce Lumen gentium. Církev totiž potřebuje znát 

dobře sebe sama, svoji podstatu a univerzální poslání.82 

 Konstituce Sacrosanctum concilium pojednává o harmonii hlásání evangelia 

slovem a svátostmi, ve kterých se dílo spásy uskutečňuje. „… liturgie je vrchol, k němuž 

                                                 
79 Lumen gentium, čl. 4. 

80 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o Božím zjevení Dei verbum (ze dne 

18. listopadu 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

2002, čl. 4. 

81 Gaudium et spes, čl. 1. 

82 Srov. Lumen gentium, čl. 1. 
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směřuje činnost a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla. Vždyť apoštolská práce 

je zaměřena k tomu, aby se všichni, kdo se vírou a křtem stali Božími dětmi, shromáždili 

v jedno a uprostřed církve chválili Boha, účastnili se oběti a jedli ze stolu Páně.“83 

 Cílem a touhou konstituce Dei verbum je: „Tak tedy čtením a studiem posvátných 

knih ať se šíří slovo Páně a ať je přijímáno s úctou a poklad zjevení církvi svěřený ať stále 

více naplňuje lidská srdce.“84 

 Druhý vatikánský koncil se zabýval misijní činností církve jako prvním a nej-

důležitějším úkolem všech pokřtěných. V dekretu Ad gentes najdeme výzvy k misionářské 

činnosti. První směřuje ke křesťanským obcím, aby rozšířily prostor své lásky až do končin 

země, aby se modlily a pracovaly a zachovávaly spojení s misionáři, kteří vyšli z té které 

obce.85 Biskupy povzbuzuje, aby plnili příkaz Kristův hlásat evangelium všemu tvorstvu, 

aby podporovali a řídili misijní dílo a hledali ve všech vrstvách křesťanů ochotné 

spolupracovníky na tomto díle, ať modlitbou, obětí, či konkrétní činností.86 Kněze vybízí, 

aby byli ochotnými spolupracovníky biskupů a aby mezi věřícími probouzeli a udržovali 

horlivost pro evangelizaci světa. Profesoři v seminářích mají poučovat mladé lidi o reálné 

situaci světa a církve a poukazovat na potřebu evangelizace z toho plynoucí, aby se v bu-

doucích kněžích utvářelo misionářské uvědomění.87 

 Dále se obrací na řeholní instituty, kontemplativní i činné, aby i dále neúnavně 

pokračovaly v započatém díle lásky. Povzbuzuje členy činných společností k otázce, zda 

by nebyly schopny rozšířit svou činnost ve prospěch šíření Božího království mezi 

pohanskými národy, samozřejmě v duchu zakladatele.88 

 Laici mají působit v evangelizačním díle zvláště ve svých rodinách, v katolických 

spolcích i ve školách, a to jak pěstováním poznání o misiích a láskou k nim, tak také 

vzbuzováním povolání. Laici mají ochotně spolupracovat i na poli hospodářsko-sociálním 

                                                 
83  DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o církvi Sacrosanctum concilium (ze dne 

4. prosince 1963), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

2002, čl. 10. 

84 Dei verbum, čl. 26. 

85 Srov. Ad gentes, čl. 37. 

86 Srov. tamtéž, čl. 38. 

87 Srov. tamtéž, čl. 39. 

88 Srov. tamtéž, čl. 40. 
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ve prospěch rozvoje národů, připravovat zvláště na univerzitách dialog s nekřesťany tím, 

že rozšiřují své poznatky vědeckým výzkumem a dbají na svou vlastní formaci.89 

 Dekret Inter mirifica věnuje svou pozornost hromadným sdělovacím prostředkům, 

které vyvinul lidský důmysl a které mají být jedním z prostředků hlásání evangelia. 

„Katolická církev byla založena Kristem Pánem k tomu, aby přinášela spásu všem lidem, 

a proto pociťuje naléhavou nutnost hlásat evangelium. Pokládá tedy za povinnost, spjatou 

s jejím úkolem, kázat poselství o spáse i pomocí hromadných sdělovacích prostředků 

a poučovat lidi o jejich správném používání. Církev má tedy přirozené právo používat 

a vlastnit všechny druhy těchto prostředků, pokud jsou nutné nebo užitečné ke křesťanské 

výchově a k veškeré její práci pro spásu duší.“90 

 Základní směrnice k evangelizaci na půdě školství a výchovy obsahuje deklarace 

Gravissimum educationis. Kromě jiného v závěru vybízí pedagogy, aby: „… v převzatém 

úkolu velkodušně vytrvali a snažili se vyniknout v uvádění žáků do Kristova ducha, 

v pedagogickém umění a ve vědecké práci tak, aby nejen podporovali vnitřní obnovu 

církve, ale i udržovali a posilovali její blahodárnou přítomnost v dnešním světě, zvláště 

mezi vzdělanci.“91 

 Deset let po zakončení Druhého vatikánského koncilu papež Pavel VI. vydává 

apoštolskou exhortaci Evangelii nuntiandi. Píše, že chce především „… povzbudit své 

bratry v poslání hlasatelů evangelia, aby je totiž plnili v těchto nejistých a neuspořádaných 

dobách se stále větší láskou, horlivostí a radostí.“92 Exhortace, které předcházela biskupská 

synoda v roce 1973, chce odpovědět na otázku, zda se církev cítí schopna hlásat 

evangelium a vkládat je do lidských srdcí.93 Znovu však opakuje potřebu evangelizace 

vycházející z vlastního poslání církve: „Církev se zrodila z hlásání evangelia a tento úkol 

též sama od Krista dostala. Zůstala ve světě, zatímco Ježíš se ve slávě vrátil k svému Otci. 

                                                 
89 Srov. Ad gentes, čl. 41. 

90 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o hromadných sdělovacích prostředcích Inter mirifica (ze dne 

4. prosince 1963), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

2002, čl. 3. 

91 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Deklarace o křesťanské výchově Gravissimum educationis (ze dne 28. 

října 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 

543. 

92 PAVEL VI.: op. cit., čl. 1. 

93 Srov. tamtéž, čl. 4. 
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Zůstává zde jako zamlžené a současně i zářivé znamení nové Kristovy přítomnosti, neboť 

on, ačkoliv odešel, přesto stále zůstává mezi námi. Toto dílo církev prodlužuje a pokračuje 

v něm. Církev je povolána právě k tomu, aby pokračovala ve svém poslání hlásat 

evangelium.“94 Výzva k evangelizaci a k tomu, abychom se v ní angažovali, vychází i ze 

světa. „Je zajímavé, že svět, který tolika způsoby dává najevo, že Boha odmítá, ho zároveň 

i hledá, a to cestami, které bychom neočekávali, a bolestně pociťuje, jak ho potřebuje.“95 

 Silný důraz na povinnost evangelizace dává papež Jan Pavel II. v encyklice 

Redemptoris missio. „Křesťanští mučedníci víry všech časů – i naší doby – dávali a dávají 

v sázku život, aby tuto víru vyznali před lidmi, z přesvědčení, že každý člověk potřebuje 

Ježíše Krista, který zvítězil nad hříchem a nad smrtí a smířil lidstvo s Bohem.“96 A dále 

píše: „Na otázku Proč misie? Odpovídáme s vírou a zkušeností církve: Otevřít se Kristově 

lásce znamená pravé osvobození. (…) My (…) víme, že Ježíš přišel, aby přinesl úplnou 

spásu; spásu, která chce vykoupit celého člověka a všechno lidstvo, a otevírá mu úžasné 

horizonty Božího synovství. (…) Ve skutečnosti je také všichni hledají, i když mnohdy jen 

jako v mlze, a mají právo poznat i obdržet tento dar. Církev a v ní každý křesťan nemůže 

tento nový život a jeho bohatství ukrýt nebo podržet sama pro sebe; toto všechno jsme 

obdrželi z Boží dobroty proto, abychom se rozdělili se všemi lidmi. Mimo výslovný příkaz 

Pána mluví ve prospěch misií také hluboká potřeba Božího života v nás. Ti, kteří jsou 

včleněni do katolické církve, mohou se cítit privilegováni, avšak právě proto jsou ještě více 

povinni svědčit o víře a o křesťanském životě jako o službě bratřím a jako o odpovědi, 

kterou jsou dlužni Bohu; (…) jestliže jejich myšlení, mluva a jednání neodpovídá této 

milosti, čeká je místo spásy přísný soud.“97 

 Jan Pavel II. klade velký důraz na povinnost církve a všech pokřtěných 

evangelizovat. Tuto povinnost již nelze lehkomyslně opomíjet. Musí být záležitostí 

denního zpytování svědomí každého křesťana. 

                                                 
94 PAVEL VI.: op. cit., čl. 15. 

95 Tamtéž, čl. 76. 

96 JAN PAVEL II.: Encyklika Redemptoris misssio, op. cit., čl. 11. 

97 Tamtéž, čl. 11. 
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1.3 Shrnutí 

 

 V první části jsem se pokusila proniknout alespoň částečně do problematiky 

evangelizace. Je dějinnou záležitostí, protože církev od svého počátku nikdy evangelizovat 

nepřestala. Jestliže se ptáme po jejích důvodech, musíme si nejprve ujasnit samotný pojem. 

Jak již bylo řečeno, je nemožné uzavřít ji do definice, protože evangelizace je neustálým 

procesem, který bude završen až na konci časů. Přece však bylo potřebné načrtnout v zá-

kladních obrysech tento, mohli bychom říci, projekt. 

 Předpokladů k evangelizační činnosti je řada. Patří mezi ně nepochybně znalost 

místní kultury a religiozity obyvatelstva. Ta je samozřejmě statisticky zjistitelná, zůstává 

ale otázkou, zda je možné uzavřít do matematických dat to, co se vyvíjí a k čemu nemáme 

ani dostatek otázek, či výrazových prostředků. Nicméně i tato data mohou mít určitou 

vypovídací hodnotu pro evangelizační činnost církve a pro lepší stanovení její metody. 

Nejvýznamnějším důvodem k evangelizaci je zřejmě evangelium samotné. Je jím 

Ježíš Kristus, který je „cesta, pravda a život“98. V něm najdeme odpověď na základní 

otázku člověka, jak žít a jak dosáhnout štěstí. Na otázku, jak žít, poukazuje evangelium 

životem Ježíše Krista, člověka v dějinné době. Od něho se učíme životu, abychom se stali 

novým stvořením, proměněným k jeho obrazu a podobě. Dosáhnout štěstí znamená dojít 

svého naplnění v Božím království. A toto království je určeno všem. 

 Konečně zde máme dokumenty Magisteria. Ty však svou inspiraci nacházejí v tex-

tech evangelia. K vlastní evangelizaci dodávají slova povzbuzení a podněcují k novému 

nadšení. 

                                                 
98 Jan 14, 6. 
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2 VINCENTSKÁ SPIRITUALITA 

 

 V této části nejprve v krátkosti vymezíme pojem spiritualita a charizma. Dále 

naznačíme náboženský kontext Francie 17. století, do kterého se Vincenc de Paul a Luisa 

de Marillac narodili a který ovlivnil jejich myšlení a dílo. Poté se zaměříme na některá 

životopisná data a osobnosti, jež předznamenali dráhu těchto charizmatických lidí, 

zakladatelů Společnosti dcer křesťanské lásky. Z díla, které pokračuje v jejich 

následovnících, je možné vyčíst spiritualitu. Ta již tři a půl století žije, mnozí z ní čerpají 

inspiraci, a tak se šíří dílo evangelizace pomocí křesťanské lásky projevované tělesnou 

a duchovní službou chudým. 

 

2.1 Vymezení pojmů 

2.1.1 Spiritualita 

 

Pro vysvětlení pojmu spiritualita, ve smyslu daru Ducha Svatého prožívaného 

určitou skupinou v rámci katolické církve, postačí definice z pohledu teologie. 

Spiritualitou z pohledu teologie rozumíme konkrétní realizaci charizmatu jako zvláštního 

daru Ducha Svatého. Tento dar odpovídá aktuálním potřebám církevního společenství.99 

V katolickém pojetí je tedy spiritualita spojená s působením Ducha Svatého a znamená 

specifický rys evangelia žitého v církvi jednotlivcem nebo skupinou. „Spiritualita je 

syntéza celého Kristova tajemství, vytvořena pod vlivem Ducha Svatého tak, že 

uspořádává jeho jednotlivé prvky kolem konkrétního stavebního principu, jenž pak 

charakterizuje jeho celkový projev.“100 

 

2.1.2 Charizma 

 

 V novém akademickém slovníku cizích slov je slovo „charizma“ ve smyslu 

náboženském definováno jako: „zvláštní schopnost nadpřirozeného původu, tzv. dar Boží 
                                                 
99 Srov. KOHUT Vojtěch: Spiritualita, in: DE FIORES Stefano, TULLO Gofi (ed.): Slovník spirituality. 

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, 904-906. 

100 Tamtéž, 906. 
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milosti“101 . Sociologická definice říká, že je to „zvláštní nadání určité osoby (vůdce, 

kazatele aj.) nebo instituce, symbolu mimořádnými vlastnostmi v očích stoupenců“.102 

 Slovník spirituality uvádí titul „charizmatikové“ a v jeho obsáhlém pojednání 

najdeme i pojem „charizma“. „Služby v církvi jsou oživovány odpovídajícími charizmaty, 

které ty, kdo je přijímají, uschopňují k evangelizaci a posvěcení.“103 Dále slovník rozebírá 

učení Druhého vatikánského koncilu, který nachází inspiraci zvláště u svatého Pavla 

v novozákonním pojetí tohoto slova: „Slovo 'charizma' v Novém zákoně obecně označuje 

dar daný zdarma (charis = milost) spočívající v působení Ducha Svatého ve věřícím, které 

slouží k budování „těla Kristova“, tj. církve.“ 104  A jak se má k tomuto daru stavět 

jednotlivý věřící? „Každý křesťan, který v sobě vnímá přítomnost Ducha Svatého, je volán 

k tomu, aby se ptal, jakými dary (často založenými na jeho přirozených schopnostech) je 

obohacen k službě bližním. Má je rozlišovat a uznávat jejich původ od Dárce každého 

dobra a zapojovat je do budování církve – společenství spásy.“105 

 

2.2 Církev ve Francii 17. století 

 

Zrod vincentské spirituality je zasazen do kontextu Francie 17. století. Toto období 

je obdobím mnoha změn, jakýmsi novým obdobím v dějinách této země. Francouzské 

království bude těmito proměnami procházet až do Francouzské revoluce. A protože církev 

je neoddělitelnou součástí tehdejšího království, je těmito změnami nutně konfrontována 

a nemůže zůstat vůči nim imunní. 

Evropu v 16. století ovládají dvě katolické mocnosti. Na jedné straně jsou to 

Habsburkové vládnoucí v Rakousku a ve Španělsku a na straně druhé je to Francie. Obě 

tyto mocnosti usilují o nadvládu. Francouzské království, mnohem menší rozlohou, bylo ve 

výhodě, protože bylo národně uvědomělé a mělo dostatečnou politickou a náboženskou 

jednotu.  

                                                 
101 KRAUS Jiří a kolektiv autorů: Charizma, in: Nový akademický slovník cizích slov, Praha: Academia, 

2006, 326. 

102 Tamtéž, 326. 

103 KOHUT: Charizmatikové, op. cit., 325. 

104 Tamtéž, 326. 

105 Tamtéž, 326. 
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Rozsáhlá císařská říše106, tvořena různými národy mluvícími odlišnými jazyky se 

svou vlastní kulturou, byla roztříštěna na základě vlastních ekonomických, politických 

i národnostních zájmů.107 

Francouzští králové 16. století ve své rozpínavosti vedli války proti španělským 

Habsburkům, aby oslabili jejich vliv a moc. Často se, i přes strach z náboženských 

rozbrojů v zemi, v tomto boji opírali o skandální dohody se spojenými provinciemi 

Nizozemí, s německými malými státy a se Švédskem, což byly protestantské enklávy. Tak 

se ve Francii začal šířit kalvinismus a dostal národnostní charakter. Tato politika měla za 

následek vnitřní oslabení monarchie, znehodnocení peněz a nespokojenost obyvatelstva. 

Nespokojenost přerůstala ve vnitřní konflikty, jejichž následky nesli hlavně chudí. 

Třicetiletá válka, která vypukla v roce 1618, byla vyvrcholením a ukončením této krize. 

Svou příčinu měla v nepřátelství mezi katolíky a protestanty zvláště v německé říši. Pro 

Německo skončila v roce 1648 Vestfálským mírem. Konflikt mezi Francií a Španělskem 

však trval až do roku 1659.108 

Oficiálním náboženstvím Francie zůstal katolicismus. Církev však potřebovala 

reformu, která z politických důvodů velmi zaostávala. Dekrety Tridentského sněmu109 byly 

přijaty až v roce 1615 a uveřejněny ještě později. Reforma episkopátu a duchovenstva se 

uskutečňovala pomalu a postupně, a to více jednotlivci než institucionálně. 

Duchovenstvo ve Francii 16. a 17. století bylo základním problémem katolické 

reformy. Volání po obnově vyšlo již od Martina Luthera a jeho stoupenců. Stalo se však 

i předmětem tridentského projektu reformy. Vincenc de Paul píše: „Církev na mnoha 

místech upadá následkem nepořádného života kněží. Oni ji ruinují a ničí. Je až příliš zjevné, 

že zkaženost kněží je hlavní příčinou úpadku církve.“110 

                                                 
106  Do císařské říše patřilo Španělsko, část Svaté říše římské, Nizozemí, Franche-Comté, Milánsko, 

Neapolské království a Sardinie. Srov. FERRO Marc: Dějiny Francie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 

2006, 96-97. 

107 Srov. ROUX Marie-Geneviève: La France du 16 au 17 ième siécle. Une vue importante, in: La session 

internationale vincencienne, Paris: Filles de la Charité, 140, rue du Bac, 1999, 3.  

108 Srov. tamtéž, 4. 

109  Tridentský koncil (1545–1563), ekumenický sněm, svolaný papežem Pavlem III. Srov. Trente, in: 

MÉVEL Jean-Pierre: Dictionnaire Hachette Encyclopédique illustré, Paris, Hachette Livre, 1994, 1902. 

110 SAINT VINCENT DE PAUL: Correspondence. Entretiens. Documents. Paris: P. Coste, sv. XI, 1920–

1925, 308. 
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 Život mnoha kněží byl pohoršlivý. Oddávali se hazardním hrám, opilství, žili 

v konkubinátu. Jejich nejčastějšími negativními vlastnostmi byla lakota, nedostatek soucitu 

s chudými často mnohem větší než u laiků, nedostatek péče o pořádek a čistotu kostelů. 

K tomu se přidružovala obecná neznalost liturgických obřadů a vůbec základních pravd 

víry. Zanedbanost lidu byla výsledkem nedostatku kvalifikace kněží. Svědectví o úpadku 

byla velmi početná. Jistý kanovník popsal stav duchovních takto: „V diecézi žijí církevní 

osoby bez disciplíny. Lid je bez Boží bázně a kněží bez zbožnosti a vzájemné lásky. 

Kazatelny zůstávají bez kazatelů. Vědu nikdo nectí a není nikdo, kdo by káral hřích.“111 

Pramenem tohoto neblahého stavu byl systém udělování beneficií. Jejich udílení 

bylo výsadou světských patronů, a to krále, parlamentu anebo feudálů. Dále takzvaná 

komenda. Ta dovolovala propůjčit světským osobám i dětem důchody opatství, převorství 

a dokonce i biskupství. Dalším nešvarem byl nedostatek středisek k formaci kněží, jako 

i nerespektování předpisů o svěcení. Udělování hodností biskupů, opatů a kanovníků lidem, 

kteří neměli povolání anebo u kterých jediným projevem povolání bylo rodinné právo na 

určité beneficium, bylo častým jevem. Existoval velký počet diecézí, kde pastýři 

nedodržovali povinnost rezidence. 

 Na odstranění tohoto neutěšeného stavu doporučil Tridentský koncil zřídit ve všech 

diecézích semináře na výchovu kněží, aby se kandidáti již od dětství formovali ve všem, co 

je nutné ke konání služby posvátného stavu. 

 Začátek rozhodného řešení této otázky je spojen s okruhem reformátorů 

soustředěných okolo Beaucousina, Canfielda, Duvala, madam Acarie, Bérulla a Marillaca. 

V této skupině se ocitl i Vincenc de Paul.112 

 

2.3 Vincenc de Paul a jeho spiritualita 

 

 Jak již bylo zmíněno, Vincenc de Paul se narodil v době, kdy se celá Evropa 

zmítala v krizi. Na druhé straně jen v samotné Francii vzniklo mnoho reformních proudů, 

                                                 
111 SAINT VINCENT DE PAUL: op. cit., I, 285. 

112 Srov. tamtéž, XI, 308-310. 
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hnutí a řeholí. Protože bylo o nich pojednáno podrobně v bakalářské práci z roku 2008113, 

v této práci se objeví jen v souvislosti s duchovním zráním osobnosti Vincence de Paul. 

 Pan Vincenc, jak ho mnozí současníci nazývali, je považován za obnovitele 

kněžstva, a tím i církve ve Francii. Mnozí v něm viděli svědomí francouzského království. 

Jeho životní linií byla svatost činem. 

 

2.3.1 Životní cesta a duchovní zrání Vincence de Paul 

 

 Narodil se 24. dubna 1581 v osadě Ranquines u Pouy, nedaleko Daxu. Vyrůstal 

v rodině skromných a pracovitých sedláků jako třetí ze šesti dětí. Vesnice Pouy se roz-

prostírala uprostřed močálových vřesovišť Land v kraji Gascogne nedaleko Pyrenejí. 

Charakteristický ráz rodného kraje ho ovlivnily na celý život. Byl rozhodný, dynamický, 

měl přirozený smysl pro realitu, moudrost a humor sedláka. Život rolníků na vsi byl velmi 

tvrdý. Byli závislí na klimatických podmínkách, a proto každý rok hrozil hlad. 114  

 O zbožnosti rodiny de Paul soudíme zase jen ze vzpomínek Vincence, který 

představuje zbožnost vesničanů takto: „Viděli jste někdy lidi více důvěřující Bohu, než 

jsou šlechetní vesničané? Sejí a doufají, že Bůh jim dá dobrou úrodu. A jestliže Bůh 

dopustí, že není dobrá, nepřestávají důvěřovat, že budou mít od něho živobytí na celý rok. 

Mnohdy zakouší i ztrátu, ale protože milují chudobu a jsou vůči Bohu poslušní, řeknou: 

Bůh dal, Bůh vzal. Budiž jméno Páně pochváleno. A když mají někdy jen na přežití, ba i to 

jim často chybí, nestrachují se o budoucnost.“115 Můžeme soudit, že víra vesničanů, tedy 

i víra rodiny de Paul, byla silná a spjata s obyčejným všedním životem natolik, že zajistila 

životnost a budoucnost křesťanských společenství. Nebude přehnané tvrdit, že Vincenc, 

vychován v atmosféře žité víry, podle svědků často cestou ze mlýna rozvazoval uzlík a po 

hrstech rozdával mouku chudým, za což ho otec nikdy nekáral.116 

Ve čtrnácti letech ho posílá otec na studia do Dax. Pravděpodobně strávil i několik 

měsíců na univerzitě v Zaragoze. Dne 23. září 1600 byl Vincenc vysvěcen na kněze 

                                                 
113 Srov. MAJERČÍKOVÁ Jana: Inkulturace evangelia vincentské spirituality do prostředí Francie 17. století 

(bakalářská práce obhájená na KTF UK) Praha 2008. 

114 Srov. SCHINDLER Eugen, CM: Vincent de Paul – otec chudobných. Bratislava: Charis s.r.o., 2000, 4. 

115 SAINT VINCENT DE PAUL: op. cit., IX, 88-89. 

116 Srov. ROMÁN José Maria: Svätý Vincent de Paul. Bratislava: Charis spol. s.r.o., 2002, 50-51. 
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v Château l´Eveque. Přijetím kněžského svěcení se Vincenc definitivně rozloučil se svým 

dětstvím a dospíváním. Stál na prahu mládí, období získávání vědomostí, hledání a život-

ních plánů. 

 V roce 1601 se rozhodl odjet do Říma. Můžeme se domnívat, jaký důvod měla tato 

cesta. Po návratu pokračoval Vincenc ve studiu v Toulouse. V roce 1604, když mu bylo 

dvacet čtyři let, ukončil univerzitní kariéru trojím titulem. Bylo to vysvědčení o sedmi 

letech studia, diplom bakaláře teologie a oprávnění komentovat druhou knihu Sentencí 

Petra Lombardského. 

 V letech 1604 až 1608 uniká veškerým historickým pramenům. V té době Vincenc 

nebyl žádným světcem a jeho pohnutky stát se knězem se nelišily od pohnutek mnoha 

dalších kněží – získat dobrou faru a finančně zajistit svoji rodinu. Je jisté, že v době 

kněžského svěcení neměl předepsaný kanonický věk. I z toho důvodu bylo náročné získat 

nějaké beneficium, či dobrou faru. Ale jistá stará paní z Castres mu odkázala v závěti 

pozemek a majetek v hodnotě čtyři sta dukátů. Zdá se, že na cestě za dlužníkem do 

Marseille byl zajat a zmizel v otroctví v Tunisku a Turecku.117 

Do Paříže přichází v roce 1608. Zde se seznámil s jednou z nejvýznamnějších 

osobností francouzské církve, Petrem de Bérulle. Tomu se dostalo humanistického 

a duchovního vzdělání v jezuitských kolegiích. Již v mládí se vyznačoval horlivostí a čis-

totou života. Díky rodinným svazkům a následně v důsledku náboženských nepokojů se 

dostal do reformních proudů církve. Byl mimo jiné zakladatelem „francouzské duchovní 

školy“, jejímž prvořadým programem byla reforma francouzského kléru. Společně se 

svými následovníky Janem Jakubem Olier a Janem Eudes zřizuje kněžské semináře podle 

nařízení Tridentského sněmu, v duchu kristocentrické spirituality. Napsal rozsáhlé 

teologické a mystické úvahy o Vtěleném Slově a o úloze Matky Boží Panny Marie. V ob-

dobí velké náboženské nevědomosti a šíření pověrčivé lidové zbožnosti, zaměřil pohled 

víry na tajemství Božího Syna.118 

Petr de Bérulle byl prvním ze tří Vincencových duchovních učitelů. Jeho vliv však 

nebyl ani úplný, ani trvalý. Duchovní škola, kterou založil, podávala učení církve 

teologicky správně, avšak příliš nadneseně. Otec Morin napsal: „Pro lepší představu by 

bylo vhodné přečíst si studii Petra de Bérulle 'Povznesení mysli k Ježíši na základě jeho 

stavů a tajemství'. Zjistili bychom slovy autora, že tato 'povznesení' jsou opravdu 

                                                 
117 Srov. ROMÁN: op. cit., 69-80. 

118 Srov. SAINT VINCENT DE PAUL: op. cit., XI, 308-309. 
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nadnesená!“119 A Vincenc by poznamenal: „… zatímco ubohý chudý lid umírá hlady a je 

vystaven zatracení.“120 Přesto Vincenc vděčí této duchovní škole za prohloubení své víry, 

kterou však dále rozvíjí ve svou vlastní duchovní cestu. „Milujme Boha prací svých rukou 

a v potu tváře, neboť mnohé úkony lásky k Bohu, ochoty a shovívavosti se stávají 

podezřelými, neprojeví-li se činnou láskou.“121  Takto dostává kristocentrické učení ve 

škole Petra de Bérulle konkrétní podobu. Chudí jsou posly a proroky Ježíše Krista. Dcerám 

křesťanské lásky říká: „Obraťte medaili a ve světle víry zjistíte, že tito chudí nám 

zpřítomňují Božího Syna, který se stal chudým. Hledíme-li však na ně tělesným zrakem, 

v duchu světa, budou se nám jevit opovrženíhodnými.“122 

Dalším duchovním učitelem Vincence de Paul byl doktor Ondřej Duval. Je 

pravděpodobné, že určitou dobu byl pod vlivem obou mužů. Co se týkalo profesionálních 

zájmů a činností, byl nakloněn Petrovi de Bérulle, ve věcech svědomí však podléhal svému 

zpovědníkovi Ondřeji Duval. Říkal o něm: „Byl to veliký doktor Sorbonny a byl ještě větší 

svatostí svého života. Dobrý pan Duval…“123 

Koncem roku 1618 navštívil Paříž ženevský biskup František Saleský. Byl 

člověkem s velkým smyslem pro pastýřskou zodpovědnost. On začal s radikální obnovou 

episkopátu, který nedodržoval povinnost rezidence. Svědčí o tom odpověď daná králi 

Ludvíku XIII.: „Má diecéze je částí Pánovy vinice, která mi byla svěřena, abych ji 

obdělával. Nemohu se proto vzdálit z ní bez nebezpečí věčného zatracení. Zasvětili jsme se 

službě církvi, ne abychom hledali bohatství, ale abychom se věnovali práci, kterou nás 

pověřil Hospodář.“124 Program jeho duchovní obnovy měl tři základní pilíře: křesťanské 

dokonalosti mohou dosáhnout i prostí laici, tělesné a duchovní tvoří jednotu a modlitba je 

kvasem života.125 

                                                 
119 Srov. MORIN Jean, CM: La foi de saint Vincent., in: Carnets Vincentiens 3(1991), 10. 

120 SAINT VINCENT DE PAUL: op. cit., I, 115. 

121 SAINT VINCENT DE PAUL: op. cit., XI, 40-41. 

122 Tamtéž, XI, 32. 

123 Tamtéž, XI, 100, 154, 376. 

124 L´ARCO A[…]: Priekopník modernej duchovnosti. Rím: SÚSCM, 1985, 139-140. 

125 Srov. tamtéž, 57. 
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František Saleský se setkal i s Vincencem de Paul a porozuměli si. Biskup vytušil 

kvality tehdejšího kaplana rodiny de Gondi. Svěřil mu proto duchovní vedení pařížského 

kláštera Navštívení a požádal ho, aby se stal zpovědníkem Jany Františky de Chantal. 

Prostřednictvím Petra de Bérulle se Vincenc dostal do kontaktu s jedním z nej-

nespokojenějších a nejvlivnějších myslitelů doby, který ve francouzské církvi 17. století 

vyvolal nejvážnější krizi. Byl jim slavný a kontroverzní opat Saint Cyran, Jan Duvergier de 

Hauranne. K jejich osobnímu setkání došlo podle Vincence kolem roku 1624.126 Vincenc 

byl tehdy kaplanem rodiny de Gondi a věnoval se hlavně misiím na jejich rozlehlých 

majetcích. Byl již přesvědčen o svém poslání hlásat radostnou zvěst chudým a ve všech 

vesnicích, které navštívil, založil charitativní bratrstva. Touto činností si získal široký 

okruh přátel a otvíraly se před ním dveře domovů nejvlivnějších osobností. Setkání se 

Saint Cyranem mělo praktický charakter. Tomuto opatovi uvěznili ve Španělsku synovce, 

který se zapletl do aféry falšování peněz. Petr de Bérulle věděl, že by Vincenc mohl 

pomoci osvobodit vězně prostřednictvím paní de Gondi, švagrové francouzského 

velvyslance v Madridě. Setkání tedy zorganizoval za tímto účelem. Protože oběma byla 

společná snaha o obnovu církve, setkání mělo pokračování v dobrém přátelství. Byly však 

mezi nimi i velké rozdíly. Vincenc, úzce spojený s Duvalem, se v té době od Bérulla 

postupně vzdaloval, zatímco Saint Cyran se k němu více přibližoval. Stal se jeho horlivým 

stoupencem a kardinál ho pověřoval svými administrativními a literárními povinnostmi. 

V náboženských otázkách se Saint Cyran čím dál výrazněji klonil k pesimistickému 

rigorismu a rozvíjel až do krajních důsledků bérulliánskou nauku o konsubstanciální nicotě 

stvoření. Vincenc de Paul se čím dál více svěřoval soucitné lásce Krista, který přišel pro 

spásu všech lidí a jeho mesiášským znamením bylo hlásání evangelia chudým. 

V pozdějších letech vážné názorové neshody oddělily tyto dva lidi od sebe. Saint 

Cyran byl příznivcem jansenismu, náboženského hnutí, které se začalo šířit ve Francii 

v první polovině 17. století a bylo jistým druhem katolické reformy. Vincenc de Paul 

později řekl: „Jsem zvláště zavázán chválit Boha a děkovat mu za to, že mě nikdo 

nepřesvědčil o této nauce, i když někteří byli mými přáteli a důvěrně jsem je znal. Postavil 

jsem proti nim autoritu Tridentského sněmu. A když jsem viděl, že nadále trvají na svém, 

místo odpovědi jsem potichu odříkal 'Credo'. Takto jsem zůstal pevný v katolické víře.“127 

                                                 
126 SAINT VINCENT DE PAUL: op. cit., XIII, 87. 
127 Tamtéž, III, 7. 
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Vincenc de Paul byl synem své doby se všemi klady i zápory. Avšak jeho intuice, 

smysl pro realitu a nakonec otevřené srdce i oči ho vedly postupně cestou těžkostí a ztrát 

k Bohu. Přehodnocoval nejprve motivy a posléze životní postoje směrem k ryzímu 

uskutečňování evangelní zvěsti o spáse člověka. Svět se pro něho stával zjevením Boha, 

otevřenou knihou, ve které četl potřeby doby i jednotlivce. Celou svoji bytost propůjčil 

k uskutečnění Božího plánu lásky a milosrdenství na konkrétních lidech. Byl mužem 

bezvýhradné důvěry v Boží prozřetelnost. Miloval církev a její jednota mu nebyla 

lhostejná. Budoucnost viděl jedině v ní, protože hlavou církve je Kristus a vede ji Duch 

Svatý. 

 Vincenc de Paul byl také mužem rozvahy a malých kroků. Jeho velké dílo svědčí 

o tom, že byl citlivý vůči Božímu volání. Ptal se po Boží vůli, a když ji poznal, důsledně ji 

uskutečňoval. Stal se tak velkou postavou vnitřní obnovy církve 17. století, reformátorem 

kněžstva, iniciátorem lidových misií, zkušeným pastýřem duší, zakladatelem laických 

charitativních sdružení i dvou Společností apoštolského života. Rodem rozvážný 

gaskoňský sedlák, se pohyboval pokorně po boku mocných tehdejšího světa. Byl 

almužníkem královny Markéty de Valois, rádcem královny Anny d´Autriche a členem 

francouzské královské rady. Nad to nade vše byl Vincenc de Paul apoštolem milosrdné 

lásky a stal se patronem všech charitativních děl. 

Vincenc de Paul zemřel 27. září 1660. 

 

2.3.2 Spiritualita Vincence de Paul 

 

 Na pozadí náboženského kontextu a kultury 17. století, jako i vlivem prostředí, ve 

kterém se svatý Vincenc narodil a dospíval, se vyvíjí jeho spiritualita. 

 Od doby své zkušenosti s Bohem v chudých venkovských lidech čte Vincenc 

evangelium. Četba Písma v 17. století nebyla běžnou záležitostí. Při ní objevuje Krista, 

jako vrchol naděje chudých Izraele. Největší inspiraci čerpal z evangelia svatého Lukáše, 

který poukazuje na Boha jako princip milosrdné lásky vůči chudým Izraele. „Poslal mě, 

(…) abych přinesl chudým radostnou zvěst“128. A Vincenc říká: „V našem povolání se 

ztotožňujeme s naším Pánem Ježíšem Kristem. Hlavním důvodem jeho příchodu na svět je 

                                                 
128 Lk 4, 18. 
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starost o chudé. A kdybychom se ho zeptali, proč přišel na svět, odpověděl by: ´Poslal mě 

hlásat evangelium chudým´…“129 

 Spiritualita Vincence de Paul je výlučně kristocentrická. Z osobní zkušenosti i ze 

čtení a rozjímání Písma svatého Krista poznával ve třech rovinách. A to jako „adorátora 

Otce, služebníka jeho úmyslu lásky a evangelizátora chudých“130.  

 Aby mohl následovník Ježíše Krista hlásat evangelium chudým, musí sám ve svém 

nitru najít původce radostné zvěsti. A když ho poznává tak, jak ho zjevuje Písmo, učí se od 

něho uctívat Otce. „…snažme se vytvořit si vnitřní život, pečovat o to, aby v nás vládl 

Ježíš Kristus. Snažme se a nezůstávejme ve stavu ochablosti. (…) Modleme se, abychom 

se odpoutali od pozemských dober a hledali dobro nejvyšší. Hledejme tedy, (…) a co 

máme hledat? Hledejme Boží slávu, hledejme království Ježíše Krista.“131 

Jeho první starostí je snaha o dokonalost. „Ve snaze o dokonalost si musíme obléci 

ducha Ježíše Krista. Je třeba, abychom se jím naplnili a jím byli oživováni. (…) A co 

znamená mít ducha našeho Pána? Je to duch dokonalé lásky, proniknutý úctou k Bohu 

a velikou touhou věrně ho uctívat, obdivovat a bez ustání chválit.“132 

Vincenc de Paul byl mužem činu jak v modlitbě, tak ve službě. Nikdy tyto dvě věci 

od sebe neodděloval, ale důsledně hájil apoštolát jako prodloužení Boží lásky směrem 

k bližnímu. Kontemplace a činnost se v jeho pojetí prolínají a doplňují. Ve službě odhalil 

tvář Krista-služebníka: „Církev se přirovnává k veliké sklizni, k níž je třeba dělníků, 

ovšem dělníků, kteří také něco dělají. Nic neodpovídá lépe evangeliu než sebrat všechno 

světlo a sílu své duše v modlitbě, v četbě a v samotě, a pak vyjít a poskytnout lidem účast 

na tomto duchovním pokrmu. To je potom to, co dělal náš Pán a po něm jeho apoštolé; to 

znamená spojit službu Marty i Marie. Podobá se to činnosti holubice, jež spolkne polovinu 

potravy, kterou sesbírala, a zbytek vloží svým zobákem do zobáčků mláďat, aby je 

nakrmila. To tedy musíme konat, a tak musíme svým dílem Bohu dokazovat, že ho 

milujeme. Celé naše dílo spočívá v činnosti.“133 

                                                 
129 SAINT VINCENT DE PAUL: op. cit., XI, 108. 

130  K. 8, in: Konštitúcie a štatúty dcér kresťanskej lásky. Nitra: Spoločnosť dcér kresťanskej lásky 

sv. Vincenta de Paul, 2005, 30. 

131 SAINT VINCENT DE PAUL: op. cit., XII, 130-131. 

132 Tamtéž, XII, 107-108. 

133 Tamtéž, XI, 41. 
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Vincenc často překvapuje novou hierarchií hodnot. Služba nemocným a chudým 

není jediným výlučným požadavkem lásky. Je však prvořadá. „Jsou určité situace v životě, 

kdy není možné zachovat denní řád. Přijde ku příkladu někdo právě v čase vašeho 

rozjímání a chce, aby sestra šla k nemocnému, který nutně potřebuje pomoc. Co udělá? 

Dobře udělá, když opustí svoji modlitbu a půjde. Bude v ní jen pokračovat, protože tak si 

to přeje Bůh. Vždyť láska je nade všechna pravidla a je třeba, aby se jí všechno podřídilo. 

Ano, ona je velká dáma. Máte konat tak, jak to ona žádá. V tomto případě to znamená 

opustit Boha pro Boha. Bůh nás volá k modlitbě, ale současně nás volá k chudým. A tomu 

se říká opustit Boha pro Boha.“134 

A do třetice, Vincenc nikdy neodděluje službu chudým od evangelizace. Obě 

činnosti totiž úzce souvisí. Ježíš, jako evangelizátor chudých, kromě uzdravování 

nemocných, léčil i zraněná srdce. Sdílel život nejubožejších tohoto světa, navracel jim 

naději a lidskou důstojnost. Vincenc říká: „Je důležité pečovat o chudé v oblasti tělesné. Je 

však i pravdou, že nebylo v plánu našeho Pána, aby vaše Společnost pečovala jen o jejich 

tělo, protože k této službě nebudou chybět lidé. Záměrem našeho Pána byla vaše péče 

o duše chudých nemocných (…). I muslim i pohan mohou pomoci tělu (…). Tak se zrodilo 

rozhodnutí přidat pomoc duším ve službě, kterou poskytujete tělu.“135 

Spiritualita svatého Vincence je spiritualitou milosrdné lásky „citové i činné“, která 

se nejlépe projevuje konkrétní službou. Za znetvořenou tváří chudého poznával Vincenc 

tvář Boží. V množství činností vedl zápas o povznesení lidské důstojnosti. V době, kdy se 

s člověkem zacházelo jako se zbožím, pro Vincence stále zůstává neopakovatelným 

obrazem Boha, jedinečným uměleckým dílem. „… hlavní starostí kromě lásky k Pánu 

Bohu a snahy zalíbit se jeho božské velebnosti má být služba chudým, kterou mají konat 

velmi laskavě, srdečně, mají se dělit s jejich bolestí, vyslechnout jejich nářky, jak to dělá 

dobrá matka, vždyť oni vidí ve vás své duchovní matky, své pěstounky, osoby od 

samotného Pána Boha poslané k jejich službě. Jste tedy určené představit jeho dobrotu 

těmto ubohým nemocným. Tato Boží dobrota se projevuje vůči sužovaným jemností 

a laskavostí…“136 

                                                 
134 SAINT VINCENT DE PAUL: op. cit., X, 595. 

135 Tamtéž, X, 333-334. 

136 Tamtéž, XI, 686. 
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Máme-li dnes uchovat vincentskou spiritualitu živou a účinnou, je nutné vrátit se ke 

kořenům, s otevřeností zkoumat znamení doby a její výzvy a s novou odhodlaností a hor-

livostí nezištně sloužit. 

 

2.4 Luisa de Marillac 

 

  Krátce před smrtí hraběnky de Gondi137 navštívila Vincence de Paul Luisa le Gras, 

rozená de Marillac a požádala ho o duchovní vedení. Bylo to zřejmě před rokem 1624 

a Vincenci bylo čtyřicet tři let. Již šest let konal Vincenc se svými spolupracovníky misie 

na venkově a zakládal charitativní bratrstva. Díky hraběnce de Gondi se pomalu utvářela 

Misijní společnost. A tak ve chvíli, kdy Mons. Jan Petr Le Camus představil Vincenci 

Luisu, viděl v ní břemeno a překážku, která ho brzdila v realizaci svého záměru věnovat se 

zakládání Misijní společnosti. Hleděl na ni jako na druhou Markétu de Silly. To ještě 

netušil, že hraběnka brzy opustí tento svět, a že v Luise nalezne nástroj apoštolské činnosti, 

která zrealizuje přinejmenším polovinu jeho charitativních projektů. 

 

2.4.1 Duchovní cesta Luisy de Marillac 

 

 Luisa de Marillac se narodila roku 1591 jako nemanželské dítě. V domě de Marillac 

se jí nedostalo tepla lásky. Její otec byl nestálé povahy, a protože se Luisa narodila v ob-

dobí mezi jeho dvěma manželstvími, nikdy nebyla uznaná za jeho legitimní dítě. I přes to 

se jí dostalo výborné výchovy. Dětství strávila v královském klášteře dominikánek 

v Poissy, jehož převorka pocházela z rodu de Gondi. Mezi řeholnicemi byla její sestřenice, 

velmi vzdělaná humanistka, znalkyně latiny a řečtiny, autorka mnoha zbožných děl a pře-

kladatelka do čisté klasické francouzštiny. V ní měla Luisa nejlepší učitelku. Osvojila si 

                                                 
137 Hraběnka de Gondi, vlastním jménem Františka Markéta de Silly, paní z Folleville. Manželka Filipa 

Emmanuela de Gondi, generála galejí, markýze Zlatých ostrovů, hraběte de Joigny a barona de Montmirail, 

Dampierre a Villepreux. Vincenc de Paul ji považoval za zakladatelku Misijní společnosti. Právě ve 

Folleville se uskutečnily první misie, kde Vincenc poznal své povolání a poslání sloužit chudému 

vesnickému lidu, a to jak duševně, tak tělesně. Hraběnka zemřela náhle 23. června 1625 poté, co byla 

podepsaná zakládací listina Misijní společnosti. Nejenže se tomuto společenství postarala o kapitál, ale byla 

i jeho inspirátorkou. Srov. SCHINDLER: op. cit., 12-18. 
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latinu, filosofii a rozvíjela malířské vlohy. Když v roce 1604 její otec zemřel, byla 

umístěna do penzionu jisté slečny, kde musela pracovat. Bylo to východisko z nouze. Zde 

se však Luisa naučila pracím, které byly ženám vlastní. 

 Postupně dospěla do věku velkých rozhodnutí. Požádala o přijetí do kláštera 

kapucínek. Zřejmě pro svůj nejasný původ jí nebylo vyhověno. Provdala se tedy za 

Antonína le Gras. V prvním roce manželství se jim narodil syn Michal.138 

 Luisa si až příliš svědomitě plnila povinnosti matky a manželky. Od dětství bez 

mateřské lásky s nálepkou pochybného původu měla sklon k sebepozorování a skrupulím. 

Opakovaně prožívala vnitřní krize, které ani nejlepší duchovní vůdcové, jakými byli 

František Saleský a biskup Mons. Le Camus, nebyli schopni zmírnit. Když pak přišla těžká 

dlouhá nemoc jejího manžela, která trvala čtyři nebo pět let a způsobila, že byl Antonín 

velmi podrážděný a nepříjemný, viděla v tom Boží trest za to, že nedodržela slib 

a nevstoupila do kláštera kapucínek. Nakonec došla až k přesvědčení, že musí manžela 

a syna opustit. Tato myšlenka se stala skutečnou posedlostí, až její utrpení vyvrcholilo 

velmi bolestnou krizí. Roku 1623 o svátku Nanebevstoupení Páně, několik dní poté, co 

udělala slib, že zůstane vdovou v případě manželovy smrti, ponořila se do temné noci. 

Začaly ji trápit pochybnosti o ní samotné, o nesmrtelnosti duše, o Boží existenci. V těchto 

dnech jakoby se soustředily všechny úzkosti, smutky a bolesti jejího nešťastného dětství, 

dospívání i dospělosti a vedly ji k zoufalství. Jak sama píše, „byly to strašné dny“. 139 

 O slavnosti Seslání Ducha Svatého při mši svaté v kostele Saint-Nicolas-des-

Champs nastal u Luisy náhlý obrat. Temná noc se najednou proměnila v jasný den. Sama 

to popisuje takto: „V den letnic, během mše svaté anebo rozjímání v kostele, byl můj duch 

najednou zbaven všech pochybností. Bylo mi dáno na vědomí, že mám zůstat se svým 

manželem, a že přijde čas, kdy budu moci složit sliby chudoby, čistoty a poslušnosti, a že 

budu žít v malé komunitě, ve které několik dalších osob učiní podobně. Porozuměla jsem 

tedy, že budu na určitém místě, abych sloužila bližnímu, ale nemohla jsem pochopit, jak se 

to stane, neboť se to dělo za stálého přicházení a odcházení. Byla jsem dále ujištěna, že 

mám zůstat klidná ohledně svého duchovního vůdce, a že mi Bůh dá jiného, kterého, jak se 

mi zdá, jsem viděla, a cítila jsem odpor k tomu, abych ho přijala, přece jsem však 

souhlasila. Zdá se mi, že to bylo proto, že jsem ještě nemusela udělat tuto výměnu. I třetí 

                                                 
138 Srov. CHARPY Elizabeth: Contre vents et marées, Louise de Marillac. Paris: Compagnie des Filles de la 

Charité, 1988, 1-26. 

139 Srov. CALVET Jean: Luise de Marillac par elle-même. Paris: Téqui, 1988, 39-47. 
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starost mi byla odňata ujištěním, které jsem vnímala, že Bůh sám mě učí, a mám-li jeho, 

nemám se bát ničeho dalšího.“140 

 Po této zkušenosti se Luisa začíná pomalu uzdravovat. Ve chvílích nejistoty se 

bude vracet k „letničnímu světlu“, jak sama nazvala svůj hluboký prožitek. Byla zbavena 

pochybností, ne však své úzkostlivosti. Z ní ji postupně vyvede nový duchovní vůdce. 

Dobré rady a povzbuzení předešlých duchovních vůdců zabíraly málo. Jediným účinným 

lékem se stane charitativní činnost, ke které bude Luisu vybízet Vincenc de Paul.141 

 Luisina péče o manžela a její obětavost ho postupně proměnily. V dlouhé nemoci 

došel křesťanské dokonalosti. Zemřel 21. prosince 1625. V dopise P. Hilarionu Rebours 

Luisa napsala: „Antonín již delší dobu nebyl vázán k ničemu, co by mohlo člověka navádět 

ke hříchu, a měl velikou touhu žít zbožně.“142 

V době, kdy se Luisa poprvé setkala s Vincencem de Paul, byl tento diecézním 

knězem a již věděl, co je jeho posláním. Byl plně zaměstnán organizováním misií. Když 

Luisa vstoupila do jeho pracovny, dal jí jasně najevo, že má vyměřený čas. Neměl velký 

zájem duchovně doprovázet pařížské dámy. Luisa byla také zklamaná. Stál před ní muž 

malé postavy, chatrně oblečený, s nepříliš jemným společenským vystupováním. Luisa v té 

chvíli dokázala odhlédnout od všech předsudků a upřímně mu vylíčila svoji situaci. 

Vincenc zareagoval mnohem srdečněji, než se dalo čekat. Tehdy pochopila, že právě 

tohoto člověka nyní potřebuje. V krátkém čase následovala další setkání a mezi Vincencem 

a Luisou se utvořily hluboké, upřímné vztahy. 

 Po smrti Antonína Le Gras se situace v rodině Luisy de Marillac úplně změnila. 

Dosud zabezpečoval příjmy její manžel. Luisa musí opustit dům u kostela Saint-Nicolas-

des-Champs a pronajímá si byt na ulici Saint-Victor, nedaleko od Kolegia dobrých dětí, 

kde bydlí Vincenc de Paul, její nový duchovní vůdce. 

 Služba Luisy de Marillac ve spolcích křesťanské lásky, charitativní organizaci, 

kterou roku 1617 založil Vincenc v Châtillone-les-Dombes, ji vede k tomu, aby se 

věnovala bližním, a tak vyšla ze sebe sama. Pan Vincenc objevuje bohatství její osobnosti. 

Je výborná organizátorka, velkorysá a příjemná žena – křesťanka. Lehce navazuje vztahy 

a má schopnost odevzdávat víru. Díky své jemné intuici vycítí potřeby druhých, ať jsou to 

                                                 
140 CALVET, op. cit., 48. 

141 Srov. tamtéž, 48. 

142 Tamtéž, 49. 
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Dámy křesťanské lásky, chudí, nemocní anebo prosté venkovské dívky. Tak ji Vincenc 

přijímá za svoji spolupracovnici.143 

 Luisa de Marillac umírá 15. března 1660, jen o několik měsíců dříve, než Vincenc 

de Paul. 

 

2.4.2 Počátky Společnosti dcer křesťanské lásky 

 

V roce 1630 začaly postupně přicházet do Paříže první venkovské dívky na 

výpomoc Dámám křesťanské lásky 144  v podřadných a pro šlechtičny nepřiměřených 

pracích, jaké vyžadovala péče o nemocné. První z nich byla Markéta Naseau z vesničky 

Suresnes. Jako chudé děvče musela pást krávy, neuměla číst ani psát. Měla při tom 

dostatek času k přemýšlení, koupila si tedy slabikář a denně za pomoci kolemjdoucích se 

naučila čtyři písmena. Tak se naučila číst i psát natolik, že byla schopna učit i druhé. Od 

Vincence se dověděla, že v Paříži je mnoho chudých, kteří potřebují péči. Přihlásila se do 

této služby. Při ošetřování nemocné ženy, kterou ubytovala ve svém pokoji, se nakazila 

morem a krátce na to zemřela. 

 Markéta Naseau byla prototypem dcery křesťanské lásky. Podle jejího příkladu se 

přihlásilo více vesnických dívek, které chtěly zasvětit svůj život službě chudým. Vincenc 

je shromáždil a svěřil Luise de Marillac, která je uváděla jak do duchovního života, tak do 

služby ošetřovatelek. Měly pečovat o děti, staré lidi, duševně nemocné, galejní otroky, 

raněné na bojištích a o všechny jakkoli trpící a opuštěné. Zde se projevily její pedagogické 

schopnosti. Tato děvčata, byť plná ochoty, dobré vůle a velkorysosti, byla mnohdy 

negramotná, neohrabaná a hrubá. Luisa je citlivě vychovává, učí a uvádí do duchovního 

života. Takto se postupně rodila Společnost dcer křesťanské lásky.  

V listopadu 1633 konala Luisa pod vedením Vincence de Paul duchovní cvičení. 

Dne 29. listopadu 1633 přijala do svého bytu pět děvčat. Tento den vešel do dějin 

                                                 
143 Srov. CHARPY: op. cit., 1-26. 

144 Skupina zámožných žen, které tvořily charitativní bratrstva, tzv. spolky křesťanské lásky pod vedením 

Vincence de Paul. Zakládal je na majetcích Gondiových všude tam, kde konal misie. Srov. ROMÁN: op. 

cit., 126-128. 
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Společnosti jako památný den jejího založení. Po osmi měsících, 31. července 1634, 

odevzdal Vincenc de Paul prvním dcerám křesťanské lásky provizorní pravidla.145 

 

2.4.3 Spiritualita Luisy de Marillac 

 

 Spiritualita Luisy de Marillac se v různých životních obdobích mění a nabývá vždy 

jiného odstínu. 

 Ve svých zápiscích kolem roku 1620 se obrací na neosobního, všemohoucího Boha. 

S vědomím svých chyb a hříchů se obává jeho spravedlnosti, chce odvrátit Boží hněv, 

a proto znásobuje modlitby a umrtvování. Myslí si, že utrpení, které ji zastihlo, jako i ta, 

která si sama ukládá, jí zajistí Boží shovívavost. „Bůh mě obdařil mnoha milostmi tím, že 

mi dal pochopit, že jeho svatou vůlí je jít k němu cestou kříže. Jeho dobrota mi ho také 

dopřála od narození a nenechala mě v žádném věku bez příležitosti trpět.“146 

 Kolem roku 1630 přichází důležitý obrat. Luisa se ve své modlitbě obrací na Ježíše 

Krista, Božího Syna, který se stal člověkem. „Náš Pán, který se narodil v chudobě 

a opuštěnosti, mě učí nezištné lásce. Proto se mám učit zůstávat ukrytou v Bohu, v touze 

sloužit mu a nehledat uznání a odměnu u lidí.“147 Tato změna nastala v době, kdy na radu 

svého nového duchovního vůdce přijala nabídku spolupráce při charitativních aktivitách 

bratrstev křesťanské lásky. Již se neuzavírá do svých vlastních problémů. Vychází ze sebe, 

aby se věnovala bližním. Množství chudých, které navštěvuje, jí odhaluje lidské utrpení 

a bídu. 

 Luisa rozjímá o posvátnosti lidské přirozenosti Ježíše Krista. Její první pohled 

směřuje k Panně Marii, pokorné ženě, která odpověděla na Boží vyvolení tím, že dala 

Božímu Synovi lidskou přirozenost. V modlitbě obdivuje Ježíšův veřejný život, pozoruje 

jeho lidské vztahy s bližními. Rozjímá nad jeho řečí i způsoby jednání a objevuje jeho 

základní lidské ctnosti, nezištnou lásku, pozornost vůči druhým a úctu. Tato kontemplace 

lásky Ježíše Krista, žijícího uprostřed lidí, se stává zdrojem a oporou ve službě chudým. 

Stále v ní zaznívá hlas evangelia: „Cokoli jste učinili jednomu z mých bratří, mně jste 

                                                 
145 Srov. ROMÁN: op. cit., 437-464. 

146 LOUISE DE MARILLAC: Écrits spirituels. Paris: Compagnie des Filles de la charité, 1983, 707. 

147 Tamtéž, 714. 
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učinili.“148  Ježíš tím, že prohlašuje dobrý skutek prokázaný chudému za službu jemu 

samému, uznává důstojnost chudých. Poukazuje i na to, že ulehčovat utrpení nejubožejších, 

je důležité. „Naše povolání služebnic chudých nám připomíná (…), že máme respektovat 

a ctít všechny chudé, neboť jsou údy Ježíše Krista a naši páni.“149 

 Tajemství eucharistie ji přímo fascinuje. Aby mohl Ježíš být se syny lidskými, 

zvolil si pokorně chléb a víno. Je to nesmírný projev Boží lásky a přízně. „Boží Syn se 

nespokojil s tím, že přijal lidské tělo v čase a přebýval mezi lidmi. Chtěl zajistit 

nerozlučnou jednotu božské a lidské přirozenosti, když nám po svém vtělení zanechal 

podivuhodný dar Nejsvětější svátosti oltářní, v níž přebývá v plnosti Božství jako druhá 

osoba Nejsvětější Trojice.“150 

 Od roku 1652 nastává u Luisy další vývoj. Občanská válka, zvaná „Fronda“151, 

působí ve všech regionech Francie velké utrpení. Šíří se hlad, nemoci a další neštěstí. Když 

Luisa uvažuje o účinné pomoci chudým v těžké situaci, objevuje hloubku Božího 

milosrdenství vůči všem lidem. Postupně ji proniká důvěra a pokoj, jež nespočívá v nezna-

losti toho, co se děje, či v zahalování problémů. Je výsledkem víry a hořícího ohně lásky 

Ducha Svatého v ní. „Pokorně prosím našeho Pána, aby uschopnil vaše duše k přijetí 

Ducha Svatého, abyste se nechaly strávit ohněm jeho svaté lásky, a tak měly účast na její 

dokonalosti, která vám umožní milovat přesvatou vůli Boží.“152 

 

2.5 Evangelizační hodnota spirituality služby 

 

Životní příběh Vincence de Paul je velmi dramatický a zajímavý. Jako mladý 

ambiciózní kněz touží zlepšit své společenské postavení, a tím i postavení své rodiny. Po 

mnoha nezdarech a prohrách odhaluje pomalu Boží plán. Nejprve to byla francouzská 

škola, která ho formovala duchovně. Vincenc byl však velmi vnímavý. Postupně dozrál 

k poznání, že ho Bůh volá k zasvěcení. Pozorným čtením a rozjímáním evangelia objevil 

                                                 
148 Mt 25, 40. 

149 LOUISE DE MARILLAC: op. cit., 466. 

150 Tamtéž, 776. 
151 Fronda, hračka pro děti. Ve skutečnosti to bylo odbojné hnutí francouzské šlechty a buržoazie, revolta bez 

skutečného cíle, přitom velmi vražedná občanská válka. Srov. FERRO: op. cit., 118. 

152 LOUISE DE MARILLAC: op. cit., 351. 
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Krista, který přišel zjevit Otcovu milosrdnou lásku ke všem lidem. Ve své solidaritě 

s trpícím se sám stal člověkem. Ztotožnil se s hladovým, žíznivým, nemocným, ale hlavně 

hříchem od Boha vzdáleným člověkem, aby tento znovu našel svou ztracenou důstojnost 

Božího dítěte a došel spásy. Takto nahlížeje fascinující tajemství vtělení, rozhodl se 

Vincenc pokračovat v Kristově poslání na zemi. Pro svůj život si zvolil chudé, které viděl 

v Kristu, a Krista viděl v nich. Zde objevuje jednotu svého života. Jestliže svůj život 

zasvětil Bohu ve službě člověku, již neodděluje Krista od chudého, kontemplaci od 

činnosti, či modlitbu od služby. Všechny tyto aspekty vnímá jako jednotu v Kristu. 

Nejvýraznějším znakem spirituality služby je dobrota a soucit. Vincenc na ně 

poukazuje jako na podstatnou formu lásky. Jedině láska dokáže mít účast na radosti 

i bolesti druhého. Sestrám řekl: „Kéž je (chudé) získáváte laskavostí a soucitem. Pamatujte 

na politováníhodný stav jejich duše i těla, v jakém se nacházejí.“ 153  A k soucitu 

poznamenal: „Nemít soucit s chudými, netrpět s nimi, nebýt znepokojen jejich neštěstím, 

to je horší než být jako zvěř.“ 154  Nelze se však u soucitu zastavit. Láska projevená 

pouhými city je podle Vincence přeludem. Taková láska více škodí, než prospívá, protože 

není zjevením Boží lásky k lidem. Kristova láska byla jak afektivní, tak efektivní. Když 

mu Židé vytýkali, že v sobotu uzdravil ochrnutého, řekl jim: „Můj Otec pracuje bez 

přestání, proto i já pracuji.“155 Láska, která je pokračováním Ježíšovy lásky, se vydává, a to 

v potu tváře a námahou ramen. Proto také láska podle Vincence de Paul musí mít konkrétní 

podobu, a tou je služba. 

 

2.6 Evangelizační hodnota spirituality dcery křesťanské lásky 

 

Spiritualita dcery křesťanské lásky je obdivuhodným spojením dvou naprosto 

odlišných duchovních zkušeností. Vincenc na své cestě potřeboval díky nezdarům a krizím 

objevit, že on sám potřebuje Boha. Luisa, která již od dětství na své bolestné cestě bez 

lidské lásky věděla, že Boha potřebuje, musela poznat, že Bůh ke svému dílu lásky 

potřebuje ji. Takto společně našli své povolání, být obětován Bohu pro službu bližnímu. 

A toto je základním rysem identity dcery křesťanské lásky.  

                                                 
153 SAINT VINCENT DE PAUL: op. cit., X, 125. 

154 Tamtéž, XII, 271. 

155 Jan 5, 17. 
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Pravidla dcer křesťanské lásky uvádí: „Hlavním cílem, pro který Bůh povolal 

a shromáždil dcery křesťanské lásky, je, aby ctily našeho Pána Ježíše Krista jako pramen 

a vzor každé lásky, sloužíce mu tělesně a duchovně v osobě chudých, ať jsou to nemocní 

nebo děti nebo vězni nebo jiní, kteří se stydí za své potřeby.“ 156  Aby mohla dcera 

křesťanské lásky ctít Krista službou, musí poznat základní rysy činné Boží lásky, musí 

hledět na Krista a pozorovat, jak miloval on. Ježíšova láska spočívala v poslušnosti Otci 

a vydanosti lidem. Jeho pohledu neunikl žádný lidský problém. Těšil zarmoucené, 

uzdravoval nemocné a všem zvěstoval naději, že dojdou svého naplnění v Bohu. Dcera 

křesťanské lásky je ztělesněním a pokračováním této Boží lásky. V kontemplaci i v čin-

nosti zároveň se má stávat stále věrnějším obrazem Krista a důkazem, že Bůh i dnes miluje 

svět a chudé. V ní se pak může sám Bůh sklánět k chudému, navracet mu život a vlévat 

naději. 

Když se v domě Luisy poprvé shromáždily dívky a vdovy, které se nabídly do 

služby nejubožejším, nezamýšlel Vincenc utvořit novou řeholní společnost. V 17. století, 

kromě klášterů s přísnou klauzurou, neexistovala žádná jiná forma zasvěceného života. 

Všechny pokusy utvořit společenství žen s možností vycházet k potřebným a sloužit tehdy 

ztroskotaly. Vincenc, jako muž velké rozvahy a důvěřující v Boží prozřetelnost, byl citlivý 

na Boží volání a znamení času. Pověřil Luisu, aby formovala sestry pro všechny naléhavé 

potřeby. Měly pečovat o děti, staré lidi, choromyslné, trestance a chudé všeho druhu. Toto 

dílo vzniká v době, kdy se vyžaduje, aby každý vedl život v souladu se společenskými 

normami. Všechny okrajové existence se stávají podezřelými a společností jsou neúprosně 

odmítány a uzavírány do ghett, jakým byl kupříkladu Všeobecný útulek v Paříži157. 

Proto Vincenc potřeboval dívky, které žijí ve světě, aby sloužily chudým doma. 

Neustále jim opakoval, že nejsou řeholnice. Takový stav by nevyhovoval povinnostem 

a úkolům jejich povolání. Protože jsou však více vystavené vnějšímu vlivu než řeholnice 

v klauzuře, mají mít tolik, ba ještě více ctností, než kdyby složily sliby v řeholi.158 Můžeme 

říci, že odmítl právní formu klášterního života. Přece se jí však nechal inspirovat. Prvky 

                                                 
156 R. 1, in: Règles des Filles de la Charité Servantes des Pauvres malades. Paris: Hallépée, 1975, 7. 

157 Tento útulek zřídila v Paříži v roce 1656 vláda, a již předem, bez Vincencova svolení, určila dcery kře-

sťanské lásky za ošetřovatelky. Vincenc odmítl převzít toto dílo. Srov. SAINT VINCENT DE PAUL: 

op. cit., VI, 245. 

 
158 Srov. R. 2, in: Règles des Filles de la Charité Servantes des Pauvres malades: op. cit., 8. 
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klauzurního způsobu života převedl do skutečností tohoto světa, a definoval takzvanou 

„Chartu Společnosti“159. Dcery křesťanské lásky mají žít prostým stylem života, aby se 

přiblížily k chudým, a tak poukázaly na evangelní zvěst. Podobně jako Ježíš Kristus, který 

neměl místo, „kde by hlavu složil“160, ani ony nebudou žít v prostředí, které skýtá životní 

jistoty. „… mají za klášter domy nemocných a dům, kde bydlí představená, za celu najatý 

pokoj, za kapli farní kostel, za klášterní chodby ulice města, za klauzuru poslušnost, neboť 

mají chodit jen k nemocným a tam, kde to vyžaduje služba, za klášterní mříže bázeň Boží, 

za závoj svatou skromnost...“161. Takový způsob zasvěceného života znamenal radikální 

novost pro dobu Vincence a Luisy. Viděno však z pohledu evangelia, je to způsob života 

z něho vycházející. Ježíš ve velekněžské modlitbě prosí Otce za učedníky: „Neprosím, 

abys je vzal ze světa, (…) Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do 

světa.“162 Tomuto prvku říkáme „sekularita Společnosti“, protože zde sestry „vycházejí 

a přicházejí“163, podobně jako lidé ve světě. 

„Vidíte, moje dcery, toto byl začátek vaší Společnosti; nebyla takovou hned od 

počátku, jakou je nyní, a věřím, že ani nyní není takovou, jakou má být až splní úmysly, 

které má Bůh s ní.“164 

V tomto roce slaví vincentská rodina tři sta padesát let od smrti Vincence a Luisy, 

těchto dvou velikánů křesťanské lásky. Je na nás, abychom se obnovily v prvotní horlivosti, 

nechaly se proměnit a zapálit ohněm Boží lásky a tento oheň, který zahřívá a přináší světlo, 

nesly celému světu. 

 

                                                 
159 „Charta Společnosti“ je způsob života, jaký mají vést dcery křesťanské lásky, a zároveň i prostředek, 

pomocí kterého lze uskutečnit toto povolání na základě výzev doby. 

160 Srov. Lk 9, 58. 

161  K. 12, in: Konštitúcie a štatúty dcér kresťanskej lásky. Nitra: Spoločnosť dcér kresťanskej lásky 

sv. Vincenta de Paul, 2005, 33-34. 

162 Jan 17, 16.18. 

163 SAINT VINCENT DE PAUL: op. cit., VIII, 237. 

164 Tamtéž, IX, 166. 
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2.7 Shrnutí 

 

Záměrem druhé části diplomové práce bylo nastínit celkovou situaci ve Francii v 17. 

století. Toto století se nevyznačuje jen velkými politickými a kulturními proměnami, ale 

také velkými osobnostmi. Patřili mezi ně i Vincenc de Paul a Luisa de Marillac, horliví 

svědkové Boží lásky a milosrdenství k tomuto světu. 

 Život těchto dvou lidí se odvíjel ve stejné době, ale za úplně odlišných okolností. 

Oba dva se na cestě k duchovní zralosti setkali s řadou osobností, které je ovlivnili v jejich 

zrání. Nakonec se setkávají spolu, aby každý sám za sebe dal svůj život k dispozici Bohu. 

A celé jejich dílo nese stopy úplné vydanosti Pánu světa a všeho stvoření. To, co společně 

vytvořili a společně po sobě zanechali, je zářivým znamením Boží lásky k člověku. 
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3 VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ PROVINCIE A CHUDOBA V ČESKÉ 

REPUBLICE 

 

 Ve druhé polovině 19. století začala Společnost dcer křesťanské lásky působit i na 

našem území, na území tehdejšího Rakouska-Uherska. Na začátku padesátých let 

devatenáctého století se brněnské paní Spolku svatého Josefa inspirovaly činností jisté 

kongregace ze Štrasburku ve prospěch chudých, osiřelých a mravně ohrožených dívek. 

Tehdejší brněnský biskup Antonín Ernest Schafgotsch požádal o personální pomoc sestry 

Společnosti dcer křesťanské lásky svatého Vincence de Paul ve Štýrském Hradci. 

 Dne 23. Listopadu 1853 přišly první čtyři dcery křesťanské lásky do Brna. Spolu 

s členkami Spolku svatého Josefa založily sirotčinec v Zábrdovicích, který se v roce 1899 

přestěhoval do nově postaveného domu v Jundrově. Sestry pracovaly v sirotčinci jako 

ošetřovatelky, učitelky a zároveň byly pověřené návštěvou chudých a nemocných 

v domácnostech. 165  V roce 1854 další sestry převzaly službu vězňům ve Valašském 

Meziříčí a v roce 1858 začaly působit v Boskovicích v dívčí škole. Na začátku 20. století 

již působily v Liberci, ve Frýdlantu a ve Svitávce. Všechny tyto sestry přicházely z pro-

vincie Graz, kde tehdy absolvovaly formaci i kandidátky ze Slovenska, Moravy a Čech. 

V roce 1861 vznikla první komunita na Slovensku v Nitře. Postupně přišly sestry i do 

Banské Bystrice, Žiliny, Trenčína, Trnavy, Malaciek a dalších měst a obcí. V roce 1906 

bylo na našem území Československa dvacet šest komunit.166 

 

3.1 Vznik samostatné Československé provincie 

 

Po státním převratu v roce 1918 se poměry v Evropě změnily. Na území bývalé 

rakousko-uherské monarchie vzniklo několik samostatných států, mezi nimi i Česko-

slovenská republika.167 

                                                 
165 Srov. Kronika komunity dcer křesťanské lásky v Brně (bez autora), Archiv komunity, Brno, Tyršova 39. 

Nebublikováno. 

166 Srov. JUDÁK Viliam P., DANKOVÁ Stella, dkl.: Exodus, Nitra: Kňazský seminář sv. Gorazda, 1996, 14. 

167  Srov. KADLEC Jaroslav: Dějiny katolické církve III. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého 

v Olomouci, 1993, 462. 
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Nové poměry vyžadovaly i změny v organizaci Společnosti dcer křesťanské lásky 

v Československu. Tak vznikla dne 30. ledna 1922 samostatná Československá provincie 

Společnosti dcer křesťanské lásky. V té době bylo na našem území třicet tři komunit 

a v nich se dvě stě padesát sester věnovalo službě. Byla to především ošetřovatelská služba 

a pedagogická činnost. 

Počet sester vzrůstal natolik, že v roce 1947 bylo v provincii tisíc dvě stě sester 

působících v padesáti zařízeních. Kromě škol s internáty to byly sirotčince, chudobince 

a jiná apoštolská díla. Velká část sester vykonávala ošetřovatelskou službu v nemocnicích 

a psychiatrických léčebnách.168  

 

3.2 Komunitní život a služba v období totalitního režimu 

 

Padesátá léta, související s nástupem komunismu, znamenala krutý zásah do života 

církve a náboženských společností v Československu. Rozpoutal se boj proti Bohu a nábo-

ženství, ve kterých tehdejší vláda viděla největšího nepřítele. Byl vydán zákon č. 231 na 

ochranu lidově-demokratického zřízení, zákon č. 217 o zřízení Státního úřadu pro církevní 

záležitosti a zákon č. 218 o dozoru státu nad církvemi. Spustila se lavina policejních razií, 

vyšetřování a soudních procesů s biskupy, kněžími a řeholníky. V letech 1950–1956 

proběhla likvidace mužských a ženských klášterů. Týkalo se to i děl, kde sloužily dcery 

křesťanské lásky.  

Dne 15. srpna 1950 začala v provinciálním domě v Ladcích u Ilavy poměrně klidná 

duchovní cvičení. V těchto dnech dostaly novicky a kandidátky nabídku od provinciálních 

představených obléci řeholní oděv a pokračovat ve formaci přímo v sesterských 

komunitách v nemocnicích. Ty, které nabídku přijaly, byly velmi rychle poslány do 

komunit v nemocnicích v Nitře, Trenčíně a Martině. Tento krok byl velmi prozíravý, 

protože krátce na to, 29. srpna 1950 se provinciální dům v Ladcích stal internačním 

klášterem. Sestry byly postupně nuceny opouštět komunity a dosavadní pracovní místa. 

Nejprve to byly školy a sirotčince, následně i nemocnice. Pozdější odsun z nemocnic 

souvisel s nedostatkem zdravotnického personálu. Poslední sestry odešly z nemocnic 

v roce 1960. Některé byly nespravedlivě obviněny a uvězněny. Další byly deportovány do 

                                                 
168 Srov. JUDÁK Viliam P., DANKOVÁ Stella, dkl.: op. cit., 18-46. 
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soustřeďovacích táborů, jiné odvezeny do severních Čech, kde pracovaly na poli a v továr-

nách. 

V šedesátých letech jim byla postupně nabízena služba v ústavech sociální péče 

a v domovech důchodců, které tehdy vznikaly. Sestry, které zůstaly na Slovensku, 

zpočátku pracovaly na polích jednotných zemědělských družstev a odtud byly později 

soustředěny do charitních domovů.169 

Žádný totalitní režim ale nemůže církev umlčet. Ona je živým tělem Kristovým, 

a jako taková žije, roste a působí v každé době. Sestry navenek uzavřené v sociálních 

ústavech pro mentálně postižené anebo v domovech důchodců nadále pokračovaly v hlá-

sání radostné zvěsti tam, kde sloužily. 

Po odsunutí sester z nemocnic zůstaly všude kandidátky, ke kterým se přidávaly 

další dívky, toužící zasvětit svůj život Bohu ve službě chudým. Samy vyhledávaly 

kontakty s představenými a žily v malých komunitách v městských bytech. Formace 

pokračovala, i když jiným způsobem. V roce 1968 se ukázalo, že provincie má šedesát 

sester v civilu v osmnácti komunitách na Slovensku. Žily v intencích vincentské 

spirituality a sloužily v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních. V době krátkého 

politického uvolnění většina z nich přijala řeholní oděv. Tehdejší provinciální představený 

P. Jan Hutyra byl však toho názoru, že svoboda je ještě příliš křehká na to, aby všechny 

opustily civilní život. I tato volba byla prozřetelnostní. V roce 1972, kdy nastala takzvaná 

doba normalizace, mohla provincie pokračovat v tajné formaci.170 

 Ještě se krátce zastavíme v období „Pražského jara“. Dne 15. srpna 1967 byla po 

dvaceti letech řádně jmenována provinciální rada. Provinciálním domem dcer křesťanské 

lásky tehdejší Československé provincie se stal bývalý lovecký zámek v Mendrice u Lito-

myšle. V říjnu 1969 zde po třídenních exerciciích čtrnáct dívek vstoupilo do Společnosti 

a začalo dvouletou formaci v noviciátě. O rok později bylo přijato do Společnosti dalších 

čtrnáct dívek a poté ještě dvě osmičlenné skupiny. V roce 1972 byla formace znovu násilně 

ukončena a jak již bylo zmíněno, pokračovala ve skrytosti v malých skupinách 

pravidelným setkáváním sester na různých místech republiky.171 

 Rok 1988 byl v dějinách provincie přelomový. Ministerstvo kultury v Praze dalo 

souhlas přijímat nové členky Společnosti, ale výlučně pro službu starým a nemocným 

                                                 
169 Srov. JUDÁK Viliam P., DANKOVÁ Stella, dkl.: op. cit., 18-147. 

170 Srov. tamtéž, 191-194. 

171 Srov. tamtéž, 195-201. 
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kněžím a sestrám. Tehdy byl opět otevřen noviciát v Mendrice. Podzim roku 1989 přinesl 

s sebou velké politické změny.  

 Devadesátá léta byla pro provincii novým vykročením a hledáním cest k napl-

ňování poslání v postkomunistické éře. Pomalu začal proces transformace. Sestry postupně 

opouštěly ústavy sociálních služeb. Nejpádnějším důvodem těchto odchodů byl věk. Sestry 

odcházející do důchodu byly postupně umísťovány do charitních domovů pro řeholnice. 

Ošetřovatelskou péči a ostatní služby zde zajišťovaly především mladé sestry. Současně se 

však sestry provincie snažily pohlížet i na budoucnost služby chudým a hledat jejich další 

formy. Provinciální dům se znovu přesunul na Slovensko, tentokrát do Nitry. Po rozdělení 

Československé republiky se změnil název provincie dcer křesťanské lásky, a to z česko-

slovenské na Slovenskou. Dnes tato provincie zahrnuje sestry žijící na Slovensku, 

v Čechách, na Ukrajině a v Rusku. 

 Podobně jako v minulosti, i dnes jsme zavázány svému poslání zvěstovat 

evangelium chudým. Nic nás neosvobozuje od toho, abychom hledaly a nacházely v no-

vých podmínkách nové chudé a ukazovaly jim cestu do Božího království. 

 

3.3 Chudoba v České republice 

 

 Česká republika se dnes řadí mezi sociální státy s vyspělou ekonomikou a je jednou 

ze zemí sedmadvacítky s nejnižším procentuálním podílem obyvatel, kterým hrozí 

chudoba. Podle posledních dostupných údajů je to jen 10 %, (podíl osob s příjmem pod 

hranici 60 % mediánu národního ekvivalizovaného příjmu na spotřební jednotku), zatímco 

průměr zemí EU činí 16 %.172 Stejné údaje můžeme získat z dalších zdrojů, jakými jsou 

Český statistický úřad, informační portál o Evropské unii anebo Finanční noviny. Za 

nejvíce ohrožené skupiny udávají nezaměstnané rodiny se třemi a více dětmi a neúplné 

rodiny.173 

                                                 
172 Srov. MPSV, V Česku je míra ohrožení chudobou nejnižší v EU, www.mpsv.cz/cs/8352, (6. 4. 2010). 

173  Srov. ČSÚ, Příjmy domácností a míra chudoby v ČR, www.czso.cz/csu/3008-03, (6. 4. 2010); 

EUROSTAT, V České republice je nejnižší riziko chudoby ze zemí EU, 

www.businessinfo.cz/clanek/aktuality-z-eu-leden-2010, (6. 4. 2010); FINANČNÍ NOVINY, Nejméně 

chudých je v Česku, www.financninoviny.cz/os-finance/445476, (6. 4. 2010). 
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 V roce 2009 byly zahájeny přípravy Evropského roku boje proti chudobě a sociál-

nímu vyloučení. Česká republika podobně jako ostatní evropské státy čelí dopadům 

globální finanční a hospodářské krize. V rámci Evropského roku 2010 byl vypracován 

takzvaný Národní program České republiky. Jeho priority jsou: prevence sociálního 

vyloučení v důsledku předluženosti, přístup na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu – 

koncept aktivního začleňování, aktivizace územní veřejné správy při tvorbě a hodnocení 

regionálních a místních akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, zvýšení 

úrovně vzdělanosti, a tím konkurenceschopnosti chudých a vyloučených lidí na trhu práce 

a podpora přiměřeného bydlení sociálně ohrožených skupin a řešení bezdomovectví. 

Dokument uvádí i mechanismy sledování a hodnocení využití finančních prostředků při 

realizaci stanovených cílů.174 Jak je vidět, boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení začíná 

v České republice nabývat na významu. Proces sociálního začleňování je totiž základní 

myšlenkou moderní sociální politiky. 

 

3.3.1 Chudoba a sociální vyloučení 

 

 Co se skrývá pod pojmem chudoba a sociální vyloučení v České republice? 

Vycházíme z toho, že chudobu nelze jednoznačně definovat. Některé studie proto navrhují 

dva pojmy, a to chudobu absolutní a chudobu relativní. Absolutní chudoba vychází ze 

stanovení absolutní hranice chudoby. V české sociální praxi je touto hranicí životní 

minimum, od kterého se odvíjí nárok na sociální dávky podle platných pravidel 

stanovených zákonem. Relativní chudoba je definována ve vztahu k celkové úrovni 

prosperity v dané zemi. Vychází z naměřené příjmové nerovnosti. Pro Evropskou unii je 

relativní hranice chudoby stanovena jako 60 % národního vyrovnaného mediánového 

příjmu. Zatímco pojem absolutní chudoby bude znamenat nedostatek prostředků k uspo-

kojení základních životních potřeb, relativní chudobou se myslí takové poměry, které 

neumožňují člověku účastnit se běžného sociálního a kulturního života. Tento stav ho 

odkazuje na okraj společnosti a člověk se stává sociálně vyloučeným. 

 Sociálním vyloučením se myslí přístup jednotlivců i skupin obyvatelstva k zá-

kladním zdrojům společnosti. Těmito zdroji jsou přístup na trh práce, ke vzdělání, bydlení 

                                                 
174  Srov. MPSV, Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Česká 

republika, www.iqrs.cz/download.php?soubor=210, (10. 4. 2010). 
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a zdravotní péči. Nejzávažnějším problémem je přístup znevýhodněných skupin 

obyvatelstva na trh práce jako důsledek ekonomické recese v současnosti.175 

 

3.3.2 Příčiny a následky chudoby 

 

 Za příčinami chudoby můžeme vidět nerovnost. Nerovnost chápeme buď jako 

důsledek uspořádání společnosti, nebo jako nepostradatelný důsledek společenského života. 

Život každého jednotlivce, rodiny, či skupiny je závislý na mnoha faktorech. Lidé se stávají 

chudými a vyloučenými v důsledku nedostupnosti pracovních příležitostí, zdravotního 

omezení, věku, situace v rodině, v níž rostli, etnické příslušnosti a vzdělání. Faktorů je 

samozřejmě celá řada, tak jako následky plynoucí z chudoby jsou různorodé. Chudoba může 

vést k rezignaci, apatii a beznaději, ale také k agresivitě a k sociální izolaci.176 

 Dokument Generálního shromáždění dcer křesťanské lásky vidí globalizaci jako jednu 

z hlavních příčin chudoby současnosti. S tím souvisí prohlubování propasti mezi světem 

chudých a bohatých.177 

 

3.3.3 Chudoba je výzvou 

 

 Pokud se v oblasti zkoumání chudoby v České republice omezíme na několik 

empirických údajů, které napovídají, že jsme jednou ze zemí s nízkou mírou chudoby, 

můžeme si vydechnout a v klidu si žít svůj život. Avšak kromě statistik jsme lidé, kteří 

situaci kolem sebe vnímají ještě srdcem a očima. Máme-li srdce i oči otevřené pro bližního, 

nemůžeme nevidět, že i u nás žijí lidé a celé skupiny na okraji společnosti a jsou opomíjeni 

a zanedbáváni.  

Základem sociální nauky církve je evangelium. Zaznívá v každé době a přináší 

osvobození. Je to osvobození, které proniká celého člověka, proměňuje ho a otvírá srdce 

Bohu i bližnímu. Takto proměněný a osvobozený učedník je zároveň hlasatel radostné 

zvěsti, která nese v sobě zárodek solidarity s chudými.  

                                                 
175 Srov. Snížit chudobu a sociální vyloučení. Zpráva o rozvojových cílech tisíciletí, in: Základní dokumenty. 

Praha: MPSV, 2003, 15.  

176 Srov. RETHMAN Peter-Albert: Jsou v Čechách chudí?, in: Salve 3 (2003), 7-8. 

177 Srov. NECHAJME SA PRETVÁRAŤ DUCHOM SVÄTÝM. Dokument medzi Zhromaždeniami 2009–

2015. Nitra: Společnost dcer křesťanské lásky, 2009, 5. 
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 Hlavním posláním církve je pomáhat člověku na cestě ke spáse. Na této cestě se 

člověk setkává se skutečností světa, jež ho obklopuje. Je plný antagonismů a nespra-

vedlnosti. Církev je do tohoto světa poslána, aby posílena Kristem a vyzbrojena mocí 

Ducha Svatého budovala a upevňovala společnost založenou na spravedlivém Božím řádu. 

Církev se musí stavět na stranu chudých a být jejich hlasem. Je to ona, která jde a odhaluje 

bezpráví, obhajuje lidskou důstojnost a nezadatelná lidská práva, staví se na ochranu života 

a nasazuje se pro budování spravedlnosti a míru. 

 Budou-li v církvi lidé nadšení nasadit se pro Krista a pro hlásání radostné zvěsti, 

bude možné budovat civilizaci lásky navzdory civilizaci smrti. Smrt je již poražena a život 

se nabízí všem, kteří ho chtějí přijmout a nést dál. 

 Chudoba je fenomén, kterým je protkán lidský život od nepaměti. Proto je výzvou 

více jednotlivcům a malým společenstvím, neboť chudí žijí zde, mezi námi. 
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4 VINCENTSKÁ SPIRITUALITA, CESTA EVANGELIZACE 

 

 Rozumíme-li evangelizací přibližování obsahu křesťanské zvěsti těm, kteří ji 

neznají a znát chtějí, a proměnu života osoby silou evangelia, potom můžeme říci, že 

vincentská spiritualita sama v sobě nese evangelizační hodnoty. Vincenc de Paul si zvolil 

za své životní heslo „Evangelisare pauperibus misit me“178. První pohnutkou každé jeho 

činnosti bylo hlásání radostné zvěsti, a to zvláště chudým. Často opakoval: „Ubohý chudý 

lid umírá hlady a je vystaven zatracení.“179 Společnost dcer křesťanské lásky se zrodila pro 

tělesnou a duchovní službu chudým. Žádná z nich nemůže existovat izolovaně. Je to jediná 

služba celému člověku. A její konečný cíl je věčná spása všech. Cílem jakékoli činnosti 

Společnosti je tedy evangelizace. 

 Osoba, která se rozhodla žít touto formou zasvěceného života, bere na sebe jeho  

závazky. A protože sama Společnost je zacílena k hlásání evangelia, ke stejnému cíli musí 

směřovat i jednotlivé prvky zasvěcení. Rozumíme jimi duchovní život a závazky ve formě 

slibů, komunitní život a život služby. Sestra, která se modlí, je hlasatelkou evangelia 

svědectvím života modlitby, kde nachází chudého v Kristu a Krista v chudém. Podobně 

činí, když se aktivně účastní komunitního života. Tam odpočívá, aby načerpala sílu ke 

službě chudým, tam také společně s ostatními vede dialog a rozlišování k prospěchu služby 

chudým. Když potom odchází do služby, hlásá radostnou zvěst chudým svědectvím svého 

života zakořeněného v Kristu a vlastními úkony služby jak tělesné, tak duchovní. 

 

4.1 Vydat se na cestu evangelizace 

 

 Dcery křesťanské lásky jsou křesťanky, dcery církve. Evangelizace je prvořadým 

úkolem všech Kristových učedníků, tedy i jejich. Jaké jsou cesty evangelizace pro 

spiritualitu služby dnes? Při hledání odpovědi má dcera křesťanské lásky na zřeteli kontext, 

ze kterého vychází, vlastní spiritualitu a znamení doby. Jejím úkolem bude v první řadě 

ptát se, co chce od ní Bůh zde a nyní. Odpověď bude nacházet postupně v modlitbě a kon-

templaci Krista, který v apoštolech posílá církev, Společnost i jednotlivce. Bude naslouchat 

tomu, jak vnímá církev své poslání hlásat radostnou zvěst dnes a jaké prostředky volí. 

                                                 
178 „Poslal mě hlásat evangelium chudým.“ Srov. Lk 4, 18. 

179 SAINT VINCENT DE PAUL: op. cit., I, 115. 
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A konečně, bude se zapojovat do díla evangelizace těmi prostředky, které jsou jí vlastní 

a které jí předkládají Konstituce a závěrečné dokumenty Generálních shromáždění. 

 Spiritualita služby se neomezuje jen na službu jako činnost. Služba zahrnuje 

všechny oblasti lidského života a všechny jeho dimenze. Proto se evangelizace cestou 

spirituality služby musí dít dovnitř, tedy do vlastních řad, k samotným členům společenství, 

a potom i navenek, a to všemi dostupnými prvky, jakými jsou svědectví, komunikace, 

dělba a služba ve smyslu činnosti. Zde je velký prostor pro vlastní tvořivost a dynamismus. 

Při tom všem má dcera křesťanské lásky na paměti metodu „hořčičného zrnka“, 

kterou lze ztotožnit s metodou „malých kroků“ svatého Vincence. Každý křesťan přijal 

křtem prorocké poslání. Ono ho opravňuje hlásat víru v Ježíše Krista slovem i skutkem. 

Velmi nám to připomíná Boží činnost. Bůh řekl Slovo, a stalo se. Jeho slovo je zároveň čin. 

Lidské slovo o Bohu je ale jen zrnko. Musíme čekat, až vzklíčí, vyroste a přinese plody. 

A mnohokrát již plody neuzříme. Příroda nám však napovídá, že plody budou. Proto pravá 

evangelizace bude ve věrném zasévání a v každodenní všední namáhavé práci v péči o ono 

zrnko. 

Konečně, dcery křesťanské lásky oživují v sobě vědomí, že jejich vlastní křest je 

výsledkem evangelizační činnosti církve. Z tohoto důvodu jsou více než povinny 

pokračovat v tomto poslání. Jsou totiž zavázány vděčností a Boží nárok přijímají jako 

radostnou odpověď na nezasloužený dar. 

 

4.2 Evangelizace do nitra Společnosti dcer křesťanské lásky 

 

Téma posledního Generálního shromáždění dcer křesťanské lásky bylo „Proroctví 

a naděje, nyní a všude“. Úkolem shromáždění ve Společnosti podle Konstitucí je 

„zhodnotit a podpořit věrnost vlastnímu charizmatu a apoštolskou vitalitu“180. Hlavním 

cílem a posláním Společnosti, jak již bylo zmíněno, je evangelizace. Podpořit věrnost 

charizmatu a apoštolskou vitalitu prorockým aspektem znamená oživit evangelizační 

činnost. Toto proroctví se vztahuje i na duchovní život každé dcery křesťanské lásky. Být 

prorokem znamená nejprve obnovit vztah k Bohu, od něhož pochází pozvání do služby, 

a dát na něj odpověď s novou horlivostí a nadšením. 

 

                                                 
180 K. 84, in: Konštitúcie a štatúty dcér kresťanskej lásky: op. cit., 167. 
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4.2.1 Úsilí o svatost života 

 

 Dcera křesťanské lásky je „obětovaná Bohu pro službu Kristu v chudých“181. Úkon 

obětování se Bohu souvisí velmi úzce se zkušeností Boha, který přichází jako první a oslo-

vuje jménem. Člověk naplněn radostí a nadšením odpoví „ano“, a od té chvíle bere na sebe 

závazek starat se o pravdivost svého sebedarování a o stálý růst a zrání. Svatost života 

spočívá v obrácení mysli a srdce a v úplném darování se Bohu – Lásce. Je to zásadní 

životní rozhodnutí žít svůj život radikálně na základě Božího daru víry. Víra se živí 

kontemplací. Ona uschopňuje sestru vidět Boha v Písmu, v modlitbě, v událostech i oso-

bách, zvláště v chudých. Kontemplace je také schopnost naslouchat, protože Bůh, kterého 

v ní můžeme vidět, také promlouvá, zve a očekává odpověď.  

Svatost dále spočívá ve vnitřní svobodě. Ta umožňuje člověku hledat Boží vůli 

a následovat ji. Následování bývá spojené s nepochopením. Vnitřní svoboda pomáhá 

snášet samotu srdce, jež byla velmi často údělem proroků věrných svému poslání. A jen 

srdce takto svobodné dokáže jít proti proudu převládající kultury.  

Svatost se projevuje radostným nadšením pro Boží věc. Tam, kde se vytrácí radost, 

chybí něco podstatného. Proto Luisa napsala sestrám do Angers: „Obnovte se, drahé sestry, 

ve vaší prvotní horlivosti“182. Pro dceru křesťanské lásky obnovit se v prvotní horlivosti 

znamená denně přijímat Krista „za pravidlo svého života“183. Bude ho následovat s radostí 

tak, jak jí ho zjevuje Písmo a jak ho objevili zakladatelé. 

Svatost je úkolem celého života, tak jako poznávání Boha se děje denně, po celý 

život. Svatost je evangelním svědectvím, pokud je srozumitelná člověku současnosti. 

Dcera křesťanské lásky o ni usiluje i evangelními radami čistoty, chudoby a poslušnosti.  

 

4.2.2 Svědectví čistoty 

 

 Podle Konstitucí prožívá dcera křesťanské lásky čistotu s vděčností a radostí jako 

zdroj duchovní plodnosti a znamení smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. 184  Čistota 

                                                 
181 Srov. K. 16, in: Konštitúcie a štatúty dcér kresťanskej lásky: op. cit., 41. 

182 LOUISE DE MARILLAC: op. cit., 113. 

183 Srov. K. 8, in: Konštitúcie a štatúty dcér kresťanskej lásky: op. cit., 29. 

184 K. 29b in: Konštitúcie a štatúty dcér kresťanskej lásky: op. cit., 70. 
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osvobozuje srdce člověka, aby se více rozhořelo láskou k Bohu a ke všem lidem. 

Připomíná podivuhodný sňatek, spojení nevěsty církve s Kristem, jejím jediným 

ženichem.185 Dává poznat Pánovo srdce jako místo, kde se setkává celé lidstvo, zvláště 

chudí. 

Dcera křesťanské lásky jako žena včleňuje svůj mateřský rozměr do mateřství 

církve, která stále plodí nové Boží děti a stará se o jejich růst v Kristu působením Ducha 

Svatého.  

V závazku čistoty se vzájemně prolínají lidské i nadpřirozené prostředky. Čím více 

sestra dovolí, aby se Boží dary v ní rozvinuly, tím více ji činí schopnou setkávat se s lidmi. 

A čím více se s nimi setkává, tím více je obohacena její osobnost. Nejde tedy o to, aby 

méně milovala nebo aby se uzavřela do sebe ze strachu před životem, ale aby se v ní pod 

vlivem lásky sjednotily všechny lidské, smyslové a citové síly, a aby byla osvobozena pro 

to, co Pán od ní čeká ve službě chudým. Čistota totiž není jen pohlavnost, ale dynamismus 

celé lidské bytosti. A protože je odpovědí lásky na výzvu lásky, osvobozuje člověka a jeho 

srdce rozšiřuje do „rozměrů Kristova srdce“186. Jedině čistota umožňuje pravdivé láskyplné 

vztahy, protože v samotě pro „plnost“ (život zaměřený totálně na absolutno, v očekávání 

nebeské svatební hostiny) otvírá srdce plnosti lásky. Oporou bezpodmínečné lásky k Bohu 

má být komunita, kde se sestry podporují a mají rády. Pravé přátelství v komunitě je 

osvobozující zkušeností. Dává sílu prožívat čistotu jako dar a jít v protisměru s myšlením 

současného světa. 

Svědectví evangelní čistoty je mimořádně důležité pro dnešní svět právě proto, že 

je nepochopitelné. Pranýřuje modloslužbu požitku a hédonistické filosofie, jež nenahradí 

pravou lásku. Lidé vědí, i když nerozumí, že upřímně milovat může jedině osoba, která 

umřela své představě o lásce a vydala se Lásce, která objímá svět a každé stvoření zvlášť. 

Řeč lásky je pak srozumitelná všem lidem, dnešní generaci nevyjímaje. 

                                                 
185 Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o přizpůsobené obnově řeholního života Perfectae 

caritatis (ze dne 28. října 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2002, čl. 12. 

186 Srov. K. 29a, in: Konštitúcie a štatúty dcér kresťanskej lásky: op. cit., 70. 



57 

 

4.2.3 Svědectví chudoby 

 

Boží Syn přijal chudobu a měl podíl na životě chudých. Chudoba znamená 

rozhodnutí kráčet ve šlépějích Krista – služebníka. „Podle jeho příkladu dcery křesťanské 

lásky uznávají, že všechno mají od Boha. Jsou šťastné, že on je jejich jediným 

pokladem.“187 Chudoba učí také závislosti a připomíná člověku jeho meze. Na druhé straně 

otvírá srdce k přijetí Ducha Svatého, získává pokoj, který vyzařuje na chudé v jejich 

utrpení, bídě a úzkosti, a odevzdanost do Boží prozřetelnosti. „Chudoba nachází svou 

plnost v chudobě srdce. Chudí srdcem jsou šťastní, neboť jim patří nebeské 

království…“188 Dcera křesťanské lásky, která přilnula k pravému bohatství, jakým je Boží 

království, dává do služby bratřím a sestrám celou svoji osobu, talenty, čas, práci i hmotné 

prostředky. Konstituce dále říkají: „… podřizují se všeobecnému zákonu práce v solidaritě 

se všemi, kteří si musí vydělávat na živobytí. Přijímají pracovní podmínky s jejich 

těžkostmi a nejistotami, neodporují-li učení církve.“189 Takto se prostým životním stylem 

nejvíce přibližují k chudým. 

Chudoba je protihodnotou k honosnému způsobu života konzumní společnosti. Je 

svědectvím, že dar společenství a sesterství může naplnit lidskou touhu po vlastnění 

a učinit člověka šťastným. Svět, ve kterém žijeme, je schopen vyprodukovat dostatek 

hmotných prostředků pro všechny. Jde jen o jejich spravedlivé rozdělování. Proto 

praktické uskutečňování chudoby by mohlo dát tomuto světu zahlédnout radost z dělby 

a solidarity s chudými.  

 

4.2.4 Svědectví poslušnosti 

 

Evangelní rada poslušnosti má svůj základ v poslušnosti Ježíše Krista. „Každá 

poslušnost ve víře je výrazem postoje Božího Syna, který pro uskutečnění plánu Otcovy 

lásky se stal poslušným až na smrt, až na smrt na kříži.“190 Kristus zve dcery křesťanské 

                                                 
187 K. 30a, in: Konštitúcie a štatúty dcér kresťanskej lásky: op. cit., 72. 

188 Tamtéž, 72. 

189 K. 30b, tamtéž, 73. 

190 K. 31a, tamtéž, 76. Srov. Flp 2, 8. 
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lásky, aby opustily sebe a bezpodmínečně se angažovaly za šíření Božího království. 

Poslušnost je hledáním spásonosného Božího plánu a disponibilitou k jeho naplnění.  

Konstituce vyjadřují obsah slibu poslušnosti takto: „Slibem poslušnosti se zavazují 

poslouchat své představené podle Konstitucí a Stanov.“191 Církev uznává Společnost jako 

takovou, dává ji účast na své všeobecné misii a žádá, aby vydávala svědectví o evangeliu 

v duchu vlastního charizmatu. Proto i poslušnost sestry ke Společnosti i ve Společnosti je 

konkrétním projevem poslušnosti k církvi.  

Sestra poslouchá jedině proto, že hledá Boží vůli. Konstituce k poslušnosti vůči 

autoritě říkají, že „autorita a poslušnost jsou prožívané ve spoluzodpovědnosti a subsi-

diaritě“192 . Spoluzodpovědnost byla vždy vlastností svatých a proroků. Projevovala se 

tvořivou aktivitou a můžeme říci, že Společnost dcer křesťanské lásky existuje jen díky 

dynamické poslušnosti svých zakladatelů. Subsidiarita vytváří prostor k rozdělení se o zod-

povědnost. Je to jedna z nejlepších forem spolupráce a dialogu. To však neznamená, že 

poslouchat je totéž, co myslet jako autorita. Znamená milovat poslušnost a chtít být úzce 

spojen s tajemstvím Krista, služebníka Otcova úmyslu lásky. A tento úmysl lásky se ve 

Společnosti projevuje mnoha způsoby: „voláním chudých, výzvami církve, znameními 

časů, Konstitucemi a Stanovami“193.  

Poslušnost pranýřuje deformaci svobody v současných kulturách. Vede k lidské 

a duchovní zralosti. Člověk zde nechává svému lidskému já projít smrtí, aby vstal k no-

vému životu. Novým životem je svoboda Božích dětí, která dává vyprýštit čisté radosti, 

radosti velikonoční, protože je vítězstvím nad smrtí. Velikonoční radost je pak výmluvným 

evangelním svědectvím nejen v komunitě, ale i ve službě hlásání radostné zvěsti, a otvírá 

cestu k plodnému evangelizačnímu dialogu. 

 

4.2.5 Posílení příslušnosti 

 

  Dokument z posledního Generálního shromáždění uvádí, že odpovědět na výzvy 

současné společnosti bude možné tehdy, když budeme usilovat o prohloubení naší 

příslušnosti ke Společnosti. 

                                                 
191 K. 31a, in: Konštitúcie a štatúty dcér kresťanskej lásky: op. cit., 76. 

192 Srov. K. 31b, tamtéž, 77. 

193 Srov. K. 31b, tamtéž, 77. 
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 Co je příslušnost? „Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo 

neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné.“194 O pří-

slušnosti lze v našem případě mluvit jako o ztotožnění se Společností na základě plánu, 

který jí byl svěřen Bohem. Svatý Vincenc, aniž by mluvil o příslušnosti, v jedné konferenci 

pro sestry žasne nad Božím plánem, který: „sám zařídil, aby jedna přišla z Lotrinska, jiná 

z Angers a další odjinud (…). Je to tedy on, kdo chtěl utvořit tuto Společnost z dívek, jež 

pochází z různých zemí, a aby měly všechny jen jedno srdce!“195 Svatý Vincenc ve své 

době ještě neměl na mysli různé země, ale různé oblasti Francie s jejich kulturou, zvyky 

a dialekty. Naléhal, aby překonaly sebe sama a byly otevřené pro budování společenství. 

Přál si, aby se zakořenily v duchu Společnosti, dnes bychom řekli, chtěl posílit příslušnost. 

 Charakteristikou současné doby je, že osoba je přehodnocována v její subjektivitě, 

více respektována než kdysi v její originalitě i rozdílnosti. Může to připomínat i Ježíšova 

slova: „Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.“196 Tato změna přináší do 

života samotné osoby mnoho pozitivního. Nevyhneme se však ani negativním jevům, 

jakými jsou individualismus, subjektivismus, neochota přijímat jakékoli závazky apod. 

Nebude dnes lehké uvést do souladu konkrétní osobu a instituci. Dokument Spojila nás 

vjedno Kristova láska upozorňuje na tento jev: „Tak je tedy třeba podporovat 

charizmatickou identitu, a to v neposlední řadě, protože ztráta charakteristického znaku je 

opravdovým nebezpečím pro vitalitu řeholní společnosti.“197 Jako jedno z nebezpečí, která 

zraňují řeholní společenství, uvádí „jakousi formu navázání k církevním hnutím, která 

jednotlivého člena řádu vystavují pochybnému fenoménu dvojí 'příslušnosti'“.198 

 Příslušnost dcery křesťanské lásky se zakládá na jejím povolání. Byla pozvána žít 

své povolání ve Společnosti s dalšími osobami, které také přijaly pozvání od Pána. 

Odpověď na Boží výzvu je neoddělitelná od Společnosti, do níž požádala o vstup. 

Konstituce nás v tomto směru uvádí do pravdy: „Komunita je prvním místem příslušnosti 

                                                 
194 Sk 4, 32. 

195 SAINT VINCENT DE PAUL: op. cit., IX, 247. 

196 Mk 2, 28. 

197 DOKUMENTY KONGREGACE PRO ŘEHOLNÍKY A SEKULÁRNÍ INSTITUTY: Spojila nás vjedno 

Kristova láska, in: Zasvěcený život ve světle reformy II. vatikánského koncilu, Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1997, čl. 46. 

198 Srov. tamtéž, čl. 46. 
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dcery křesťanské lásky.“199 Komunitní aspekt je tedy největší hodnotou, pokud jde o zaji-

štění „citové a činné“ příslušnosti ke Společnosti. Jedině v komunitě se totiž žije nebo 

nežije „duch a cíl“. 

 K posílení příslušnosti má každá sestra znát svou identitu. Předpoklad, že ji zná, je 

v tom, že si dobrovolně zvolila tuto formu zasvěceného života. Jenže znát identitu je 

proces. Na počátku je nadšení a chuť sloužit tak, jak to chce Bůh od této konkrétní 

Společnosti. Aby však mohla sestra pokračovat a vytrvat v náročné službě, musí u ní  

nastoupit ochota k růstu. A to se děje kromě jiného i studiem spisů zakladatelů. V tomto 

ohledu stojí v naší provincii před námi velký úkol. Ze spisů zakladatelů máme přeloženo 

do slovenštiny jedině dílo Konference svatého Vincence. To představuje nepatrnou část 

všech jeho dopisů a zapsaných konferencí. Ve francouzském originále máme 

čtrnáctisvazkové dílo, ve kterém P. Coste na začátku 20. století sesbíral a seřadil vše, co se 

od dob svatého Vincence dochovalo. Ze spisů svaté Luisy, které sesbírala sestra Elizabeth 

Charpy v polovině 20. století, máme přeloženo nanejvýš několik málo dopisů a myšlenek. 

Nelze předpokládat, že každá sestra bude schopna naučit se francouzsky natolik, aby 

mohla číst spisy v originále. Přesto má dostat příležitost, aby je mohla studovat. Bude tedy 

důležité investovat do překladatelské činnosti osoby, čas, a konečně i finanční prostředky. 

Dcera křesťanské lásky má a musí čerpat inspiraci pro svoji službu. Aby ji nemusela 

nacházet v jiných spiritualitách, je nutné zhostit se tohoto úkolu s odvahou. 

 Společnost a příslušnost k ní má za cíl službu chudým. Proto smysl pro chudého 

dává příslušnosti jistou svěžest. Chudí nám nastavují zrcadlo. Tím nám pomáhají zachovat 

si pružnost a stále nově nás vrací k prvotnímu nadšení ve službě. 

Za Janem Křtitelem přicházely velké zástupy. Co je přitahovalo a oslovovalo na 

tomto „rákosu, kterým kývá vítr“?200 A proč se poté, co se daly pokřtít, ptaly, co mají 

dělat?201 Jan znal svou identitu: „Nic nepopřel a otevřeně vyznal: 'Já nejsem Mesiáš.' (…) 

'Jsem hlas volajícího na poušti'“202 a věděl, že patří tomu, který přichází po něm.203 Člověk, 

který ví, kdo je, a ví, kam patří, je pro jiné oporou. On zná pravdu o sobě jako o člověku, 

                                                 
199 K. 34, in: Konštitúcie a štatúty dcér kresťanskej lásky: op. cit., 83. 

200 Srov. Mt 11, 7; Lk 7, 24. 

201 Srov. Lk 3, 10. 

202 Jan 1, 20.23. 

203 Srov. Mt 3, 11; Mk 1, 7; Lk 3, 16; Jan 1, 29-30. 
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tím se stává průzračným a jeho slova i skutky pravdivými. Je prorokem. Pravda může být 

pro mnohé nepohodlná, ale v určitých náročných životních okolnostech přináší jistotu tam, 

kde lidé ztratili to, co za jistoty považovali. Identita a příslušnost hlasatelů pravdy je v tom 

případě prorockým znamením a otvírá srdce pro přijetí radostné zvěsti. 

 

4.3 Evangelizace navenek 

 

  Proroci v dějinách působili vždy na základě hlubokého vnitřního vztahu k Bohu. 

Byli mluvčími Boha a poukazovali na něho, který jediný byl „Nadějí Izraele“204. Poznání 

Boha jim pomáhalo hlásat jeho slovo přesvědčivě. 

Proroci žili i ve velké blízkosti k lidu, který milovali. Tato láska jim způsobovala 

úzkost a bolest.205  Jejich slovům a výpovědím často předcházel nářek. Svatý Vincenc 

jednou řekl: „Chudí jsou mým trápením a bolestí.“206 

Být prorokem znamená pro dceru křesťanské lásky požadavek věrnosti vůči 

křesťanskému a vincentskému povolání. Proto své poslání proroka nemůže prožívat jen 

osobně. Je povolána svědčit o Božím království zvláště v komunitě a ve službě. 

 

4.3.1 Svědectví prorocké komunity 

 

  Ježíš Kristus žil ve společenství s učedníky. Podílel se na jejich životě a spolu 

s nimi se i modlil. Přibližoval jim vznešený Otcův plán o vytvoření království 

spravedlnosti, lásky a pokoje už zde na zemi. Žádal, aby toto království budovali ve svém 

vlastním životě a aby ho hlásali i mezi lidem. Za stravu a za byt platili ze společné 

pokladny. Po návratu z apoštolských cest společně trávili čas, duchovně se obohacovali 

a odpočívali. Ve Skutcích apoštolských se dovídáme, že první křesťané pak následovali 

jejich příklad a vytvářeli křesťanské komunity. 

 Komunita je Boží dar a je zároveň i lidské dílo. Když svatý Vincenc mluvil o ko-

munitě, vždy ji dával teologický základ. Opíral se o tajemství Nejsvětější Trojice 

                                                 
204 Srov. Jer 14, 8. 

205 Srov. 2 Kr 8, 11; Oz 11, 1-7; Am 7, 1-6. 

206 SAINT VINCENT DE PAUL: op. cit., XI, 146. 
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a o tajemství vtělení. „… žijte společně, jako byste měly jen jedno srdce a jednu duši, 

abyste svým duchovním sjednocením byly pravým obrazem Boží jednoty…“207  Každé 

společenství má svůj původ v Bohu. Jednota Otce a Syna je vzorem jednoty učedníků 

v Duchu Svatém. Každá komunita je darem a může existovat jedině z lásky Boží a v ní. 

 Komunita je realitou víry. Pokud se na ni díváme tímto pohledem, poznáváme, že 

jejími členkami jsou ty, které Bůh povolal a shromáždil. A kde jsou dva nebo tři 

shromážděni v Božím jménu, tam je Pán mezi nimi.208  

Komunita je lidské dílo a lidé jsou nástroje, které ji tvoří a bez nichž by nevznikla. 

Svatý Pavel poukazuje na lidský aspekt při jejím utváření: „Snášejte se navzájem v lásce 

a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden 

Duch, k jedné naději jste byli povoláni.“ 209  Konstituce to vyjadřuji takto: „Dcery 

křesťanské lásky, věrné svému křtu a odpovědi na Boží volání, se úplně a ve společenství 

obětují pro službu Kristu v chudých…“210 A dále: „Zakladatelé viděli v sesterském životě 

jeden z hlavních pilířů povolání dcer křesťanské lásky. Tento společný a sesterský život se 

prožívá v místní komunitě, kde se sestry přijímají ve víře a prostotě srdce. Vydávají 

radostné svědectví o Ježíši Kristu a stále se obnovují se zaměřením na misii.“211 

Zde se navzájem přijímají, podporují na cestě následování Krista a podílejí na 

společném poslání služby Kristu v chudých. Přijímáním se osvobozují od tíhy samoty 

a vzájemně si dodávají odvahy a síly do různých životních situací. Svatý Pavel v listě 

Římanům povzbuzuje křesťanskou komunitu: „Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, 

aby to bylo k dobru společného růstu.“212 Zde se vytváří vzájemné vztahy čistého přátelství, 

být s někým a pro někoho, a pravé lásky, která má svůj původ v evangeliu. „Podle toho 

všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“213 V lásce 

k Bohu a v lásce vzájemné má komunita své opodstatnění a evangelizační hodnotu. 

                                                 
207 Srov. SAINT VINCENT DE PAUL: op. cit., XIII, 633. 

208 Srov. Mt 18, 20. 

209 Ef 4, 2-4. 

210 K. 7a, in: Konštitúcie a štatúty dcér kresťanskej lásky: op. cit., 29. 

211 K. 9, tamtéž, 30-31. 

212 Řím 15, 2. 

213 Jan 13, 35. 
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Aby byla komunita pozitivním prostředím, schopným vyzařovat život a sílu, má žít 

své povolání v radosti. Nezáleží na věku, společenském postavení, sociálně-kulturním 

prostředí, někdy velmi náročném a složitém, ve kterém komunity žijí. Sestry poznávají 

a vytvářejí rodinu v dialogu. „V dialogu se vyměňují zkušenosti, zmírňují rozdíly a při-

pravují rozhodnutí.“214 Komunikace, sdílení života, zkušeností, radostí i bolestí, vzbuzují 

zájem o život. Takto se rodí komunitní naděje a komunita se stává nositelkou radostné 

zvěsti, prorockým hlasem. Dokonce každá sestra v ní je radostnou zvěstí a prorokem pro ty, 

kteří nemají naději. 

Pravá komunita se nebojí rozdílností. Je přesvědčena, že rozličné dary členů ji 

obohacují. V Novém zákoně máme k tomu přirovnání jako jedno tělo s mnoha údy anebo 

vinný kmen a ratolesti. Svatý Pavel píše Korinťanům: „Každému je dán zvláštní projev 

Ducha ke společnému prospěchu.“ 215  Rozdílnost jednotlivých členů komunity je 

společným duchovním bohatstvím tehdy, když každá sestra dává své talenty a inspiraci do 

služby všech. To vytváří větší jednotu a prostor pro každého. „Takto máme být jen jedno 

tělo ve více osobách, které z lásky k Bohu spojil jeden úmysl.“216 V komunitě se buduje 

jednota v různosti vzájemným smířením a odpuštěním a rozdílnosti se tak stávají základem 

trvalého dialogu. 

 

4.3.2 Sekularita Společnosti, otevřená cesta pro evangelizaci 

 

 Nyní by bylo vhodné vrátit se k „Chartě Společnosti“, protože se týká komunitního 

života a nutně i evangelizační činnosti vně společenství. Charta zdůrazňuje mobilitu a dis-

ponibilitu pro službu a Společnosti dává sekulární charakter. Svatá Luisa před tehdejšími 

představenými farností, ve kterých působily první sestry, obhajovala jejich způsob života. 

„Dvakrát anebo třikrát jsem se setkala s panem hlavním vikářem a vysvětlila jsem mu, že 

jsme jen sekulární společenství.“217 Naléhání zakladatelů na odlišení od řeholního života 

mělo svůj hlavní důvod v zachování cíle Společnosti – služby chudým. Mluvíme-li však 

o sekularitě, nejde v žádném případě o umenšení nároků tohoto povolání. Sekularita není 

                                                 
214 K. 34, in: Konštitúcie a štatúty dcér kresťanskej lásky: op. cit., 83. 

215 1 Kor 12, 7. 

216 SAINT VINCENT DE PAUL: op. cit., IX, 98. 

217 LOUISE DE MARILLAC: op. cit., 292. 
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totéž co sekularismus. Když nasloucháme svatému Vincenci, zjistíme, že jde o pravý opak. 

„Proto je důležité, abyste byly ctnostnější než řeholnice. A když osoby žijící v řeholi mají 

dosáhnout prvního stupně dokonalosti, vy máte dosáhnout druhého stupně.“218 Z jedné 

strany zakladatelé obhajovali ne-příslušnost k řeholnímu (klauzurnímu) způsobu života, 

a z druhé strany se nebáli převzít do komunitního života sester některé prvky řeholního 

života modlitby. To není protiřečení. Zakladatelé dávali důraz na nutnost stálého 

sjednocení s Bohem, aby byly dcery křesťanské lásky uprostřed světa svědky Kristovy 

lásky.  

Sekularita pomáhá Společnosti, a tedy jednotlivé komunitě, žít ve stálém procesu 

rozlišování a hledání. S pohledem upřeným na cíl zůstává otevřená vůči novým výzvám 

a pružná ke změnám, které zabraňují rutině. Každá doba si žádá přiměřené prostředky 

a aktualizaci odpovědi na Boží volání. Zde nacházíme velký evangelizační potenciál.  

 

4.3.3 Evangelizační hodnota komunitního života v současné kultuře 

 

Společný sesterský život se staví proti individualistickému světu. Individualismus 

je jedna z forem egoismu, který chce zničit hodnotu společenství. Exhortace Vita 

consecrata zdůrazňuje prorockou sílu společenství zasvěceného života uprostřed světa tam, 

kde je plný násilí, etnických konfliktů, nacionalismu nebo generačních konfliktů.219 Vůči 

individualismu existuje jenom jediná odpověď, a to společný sesterský život. Tak se stává 

nové přikázání viditelnou skutečností. „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem 

milovali…“220 Čím jasnější je znamení, tím čitelnější a mocnější bude poselství. V sou-

časné době více než kdysi bude potřebné vysílat ho hlasitě a s naléhavostí, protože tento 

svět je hluchý a evangelní poselství neslyší. 

Svědectví života ve společenství dnes dosvědčuje, že je možné, aby osoby různého 

věku, různých kultur a charakteristik žily spolu ve vzájemné lásce. Poukazuje na to, že 

konflikty je možné řešit přijímáním odlišností, dialogem, odpuštěním a smířením. Papež 

Jan Pavel II. v roce 1985 pozval Společnost vydávat komunitní svědectví: „Má-li 

individuální svědectví hodnotu, pak komunita mimořádně rozšiřuje dimenzi evangelního 

                                                 
218 SAINT VINCENT DE PAUL: op. cit., X, 658. 

219 Srov. JAN PAVEL II.: Postsynodální apoštolská adhortace Vita consecrata, Praha: Zvon, 1996, čl. 51. 

220 Jan 13, 34. 
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svědectví a nabývá velké účinnosti.“221 Společenství zasvěcených oslovuje svět, protože ví, 

jak je v současnosti těžké žít společně.  

Proti filosofii konsumismu se komunitní život staví střídmým a prostým životním 

stylem, podle ducha Společnosti i podle reality chudých. Komunita, která by se nechala 

strhnout proudem konzumní společnosti, nemůže být prorocká. Konzumismus způsobuje 

bezcílnou zamilovanost do sebe sama a brání slyšet hlas chudých. Tento způsob života je 

zásadní protihodnotou evangelní zvěsti tím, že se staví přímo do opozice vůči těm, komu je 

určena. Přesto se může příliš rychle vloudit do komunity. Obyčejně se to děje velmi 

nenápadně. Je proto důležité pravidelně revidovat styl života v komunitě. Při společném 

dialogu je dobré domluvit se na tom, které hmotné prostředky komunita nevyhnutně 

potřebuje pro službu chudým. Důležitým předmětem společné komunikace je šetrné 

zacházení s hmotným majetkem a to zvláště s tím, který náleží chudým. A konečně, dobré 

vztahy v komunitě samy navozují střídmý životní styl. Když budou sestry ve společenství 

šťastné, jejich touha po vlastnění bude nahrazena touhou dělit se a být pro ostatní. 

Radostná komunita vyzařuje evangelní poselství do svého okolí. 

Dobrá komunita žije ve stálém naslouchání Bohu i světu, a společně rozlišuje, co 

Bůh od ní žádá dnes. Je prorockým znamením vůči světu, který se uzavírá do sebe. Prvním 

výsledkem takového rozlišování bude otevřenost na všech úrovních – ducha, srdce, 

disponibility, místa i času. Uzavřením do sebe bychom mohly setrvávat ve své vlastní 

spokojenosti a vést bezstarostný, pohodlný život. Zůstaly bychom však uzavřené ve svém 

vlastním světě, odkud je příjemnější se příliš nerozhlížet. Tento postoj nejen že 

nepodporuje cestu k cíli, na kterou jsme se vydaly, cestu evangelizace. Je i viditelným 

protisvědectvím zasvěceného života a budí pohoršení.  

Otevřenost komunity jako domu je nevyhnutnou podmínkou pro přijímání chudých. 

Nezbytnou součástí otevřenosti je spolupráce na provinciálních plánech a dílech. Je také 

potřebné věnovat čas vzájemným setkáváním, která mohou být v mnohém inspirativní, 

a prohloubit vztahy, či získat kontakty, které budou mít pro budoucnost životodárné účinky.  

Rozlišování pomáhá komunitám zůstávat otevřenými, tvořivými i odvážnými 

v míře svých možností. Odvaha je vlastností proroků. Není vázána věkem ani schopnostmi 

či dovednostmi sester. Závisí od intenzity lásky zanícené pro Ježíše Krista v chudých. 

                                                 
221  JAN PAVEL II.: Promluva k členkám Generálního shromáždění dne 20. června 1985, in: Ozveny 

Spoločnosti 1 (1986), 9. 
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Proto i komunity s vyšším věkovým průměrem jsou schopny stále nově odpovídat na 

potřeby doby a začínat novou službu. 

Komunitní život, jak je možné vnímat, zaujímá významné místo v životě dcery 

křesťanské lásky i v životě Společnosti jako celku. Podle konstitucí má dvojí dimenzi. Je 

orientován směrem k misii, kterou je služba chudým, a zároveň misie závisí od jeho vnitřní 

vitality směrem k sesterské lásce, duchovnímu životu, vzájemnému přijímání se, smíření, 

dialogu a reflexi při rozlišování. Komunita bude lépe naplňovat svěřenou misii, když v ní 

bude existovat pravé sesterské společenství a podobně misie služby chudým musí utvářet 

a dynamizovat komunitní život. A tak komunitní život představuje i dvojí evangelizační 

aspekt, dovnitř i navenek. 

 

4.3.4 Současné výzvy pro komunity Slovenské provincie 

 

Z toho, co bylo vzpomenuto, vyplývá, že komunity mají jasný evangelizační rys. 

Pokusme se nyní shrnout úkoly komunitního života dcer křesťanské lásky Slovenské 

provincie, které volají po naplnění v oblasti evangelizace. 

Je-li komunita dílem Božím, realitou víry a dílem lidským zároveň, její prorocká 

dimenze a evangelizační náboj budou v budování vztahu k Bohu a k sestrám. To se musí 

projevovat navenek radostnou nadějí a opravdovým sesterstvím, a to natolik, že lidé budou 

rádi sdílet její život modlitby i společenství. V tomto bodě se komunity u nás pokouší 

hledat stále nové možnosti a způsoby, jak se otevřít vzájemnému sdílení s lidmi, kteří žijí 

v jejich blízkosti. Od doby nucené uzavřenosti komunit totalitním režimem již bylo mnohé 

uděláno, nicméně je to stále aktuální výzva. 

Naše komunity mají sekulární charakter. Charta Společnosti222 v jejich počátcích ve 

Francii znamenala specifický styl života. Tehdejší komunity tvořily tři nebo čtyři sestry. 

Expanze povolání po vzniku Slovenské provincie způsobila, že na malém území s daným 

počtem komunit byly mladé sestry zařazovány do stávajících společenství podle vzdělání 

a schopností a podle činnosti komunity. Tak se sesterská společenství počtem rozrůstala. 

Avšak služba chudým byla natolik různorodá, že nikdy nepřestaly „vycházet a přicházet“, 

a sekularita nebyla v jednotlivých komunitách narušena. To se však změnilo v padesátých 

letech nástupem komunistického režimu v Československu. Komunity musely odejít do 

                                                 
222 Srov. „Charta Společnosti“, 38. 
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ústraní a žít odděleně od světa, uzavřené v ústavech, které jim byly přiděleny. Nad 

„vycházením a přicházením“ existovala přísná cenzura. V devadesátých letech byla 

reorganizace komunit z tohoto důvodu nutná. To se již víceméně podařilo. V současnosti 

kromě dvou komunit, které svou hlavní činnost soustřeďují na péči o staré a nemocné 

sestry, máme v provincii dvacet osm menších komunit223 se specifickou službou pro oblast, 

kde žijí. Úkolem zůstává stálá obnova ve věrnosti vlastnímu charizmatu a radostné 

svědectví komunity vůči světu, který nás obklopuje. Je to jedna z trvalých výzev a bude 

vyžadovat pravidelnou revizi a konstruktivní dialog v komunitách. 

Závěrečný dokument z posledního Generálního shromáždění v oblasti komunitního 

života upozorňuje, abychom pamatovaly na staré a nemocné sestry, vždyť ony jsou silou 

pro misii.224 Jak již bylo zmíněno, většina takzvaných Charitních domovů pro řeholnice 

v naší provincii zanikla. Pro komunitní život je to jeden z pozitivních aspektů. V systému 

služeb seniorům byly staré a nemocné sestry považovány za obyvatelky domova důchodců 

a za klientky, kterým byla věnována péče ze strany vlastních sester. V tomto pojetí se 

pomalu vytrácelo vědomí historických kořenů a kontinuity Společnosti. Sestry sice 

dostávaly prestižní péči, ale cítily se více jako konzumentky služeb. Ony se sice modlily na 

úmysly Společnosti, provincie, či domu, nenalézaly však odezvu ze strany pečujících sester. 

Takový přístup měl negativní dopad na obě strany. Z mladých sester se stávaly 

ošetřovatelky a pečovatelky, staré sestry se cítily neužitečné. Tomuto stylu života hrozilo 

zevšednění, ztráta příslušnosti ke Společnosti a nakonec i vyhoření. Nyní jsou staré sestry 

pro menší komunity domácím a modlitebním zázemím, historickou pamětí a svědectvím 

hluboké zkušenosti. Do budoucna se každá komunita postará o svoji dožívající sestru. 

Nakonec bych ještě ráda vzpomenula některé obecné úkoly, které představují stálou 

výzvu. 

Komunity nemohou zapomenout na pastoraci povolání. Je to jejich prvořadý úkol 

a zodpovědnost za budoucnost služby Kristu v chudých. K tomuto bude potřeba větší 

otevřenosti komunit vůči okolnímu světu. Otevřít možnosti pro mládež, která má zájem 

sdílet nejen náš život modlitby, ale také život ve společenství a ve službě. 

Dále musí komunity více uskutečňovat společný dialog a spolupráci při přijímání 

rozhodnutí a při jejich realizaci. K tomu poslouží komunitní plán. Je nástrojem sloužícím 

k usnadnění realizace požadavků misie, jež je komunitě svěřena, a k její harmonizaci vůči 

                                                 
223 Srov. VOLOŠINOVÁ Alžbeta, dkl.: Obežník z 1. januára 2010 sestrám Slovenskej provincie. Nitra: 2010. 

224 Srov. NECHAJME SA PRETVÁRAŤ DUCHOM SVÄTÝM, op. cit., 21. 
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ostatním dimenzím povolání. Zvážíme-li kritérium inkulturace, které bylo jedním z kritérií 

pro vypracování Konstitucí a Stanov v roce 1983 a k jejich revizi v roce 2003, pochopíme 

lépe naléhavost komunitního plánu pro konkrétní uskutečňování vlastního charizmatu 

v dané kultuře. 

Pro kvalitnější službu je potřebné komunitní rozlišování ve vzájemném naslouchání. 

Vede to k správné interpretaci znamení doby a k odvaze brát na sebe rizika, která plynou 

ze stále nových odpovědí na nová volání chudých. Svatý Vincenc říkával, že láska je 

vynalézavá až do krajnosti. On sám takovým byl a zve i nás k důvěře Tomu, který je 

původcem každého dobrého díla. 

 

4.3.5 Evangelizační charakter služby Kristu v chudých 

 

Služba Kristu v chudých uvádí dcery křesťanské lásky do stavu lásky. Odpověď na 

Boží výzvu není chvilkovým úkonem. Je to úkon, kterým je nasměrován celý život, a jako 

takový je trvalý. Takto svou povahou uvádí sestru do trvalého stavu lásky, který je 

konkrétním vyjádřením závazku služby.  

 Konstituce dcer křesťanské lásky mluví o službě Kristu v chudých. Tento výraz 

nejpřesněji vyjadřuje mystiku služby, ale i vincentskou myšlenku. Mystika služby spočívá 

v pohledu na chudého. Vincenc ji často připomínal, když mluvil o tom, že je potřeba 

„obrátit medaili“225, abychom uviděly pravou tvář chudého. Výraz „vidí Krista v chudých 

a chudé v Kristu“226má biblické kořeny. Tento vnitřní pohled na chudé máme důkladně 

rozvinut v evangeliu svatého Matouše, ve dvacáté páté kapitole. Vidět Krista v chudých 

nás vede k tomu, abychom jim sloužily mimořádným způsobem, jenž přesahuje 

profesionalitu. Vidět chudé v Kristu zase vybízí k modlitbě a osobní kontemplaci, kdy 

přednášíme nebeskému Otci a jeho Synu Ježíši Kristu situace a potřeby chudých. 

Vincentská mystika vede tedy k souladu modlitby a činnosti. Svatý Vincenc řekl sestrám: 

„Záměrem našeho Pána byla vaše péče o duše chudých nemocných (…). I muslim i pohan 

mohou pomoci tělu (…). Tak se zrodilo rozhodnutí přidat pomoc duším ve službě, kterou 

poskytujete tělu.“227 To poukazuje na jasný evangelizační záměr, kterým je činnost dcer 

                                                 
225 K. 10b, in: Konštitúcie a štatúty dcér kresťanskej lásky: op. cit., 31. 

226 SAINT VINCENT DE PAUL: op. cit., XI, 32. 

227 Tamtéž, X, 333-334. 
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křesťanské lásky určena. Lze tedy říci, že pokud dcera křesťanské lásky přijímá své 

povolání jako účast na Kristově poslání a důsledně je uskutečňuje, nemůže 

neevangelizovat. Služba je nejvýraznějším způsobem hlásání radostné zvěsti chudým. 

Konstituce tento prvek zvýrazňují a potvrzují: „Sestry se snaží zjevovat Pána chudým 

hlásáním evangelia otevřeně tam, kde je to možné, vždy však svým životem. Od chudých 

také přijímají a nechávají se jimi evangelizovat.“228 

 V Konstitucích dále nacházíme upřesnění ohledně forem chudoby ve vztahu k cíli 

Společnosti: „Dcery křesťanské lásky se učí ve škole Božího Syna, že není takové bídy, 

která by jim byla cizí.“229 Tento článek vyzývá Společnost a její komunity, aby zůstávaly 

ve stavu bdělosti. Je jisté, že nastanou situace, kdy je potřebné udělat výběr mezi různými 

druhy chudoby. Avšak hlavním kritériem v tomto výběru musí být „skutečně chudí“230. 

Toto kritérium nás vede jako zářící hvězda, abychom při hledání a rozlišování neztratily 

směr. V konkrétní službě se pak můžeme opřít o stejný článek Konstitucí, že předmětem 

našeho zájmu jsou všichni chudí. Ve Společnosti existují však i jiné služby, jako je správa, 

administrativa a další, které jsou nezbytné pro dobrý chod a účinnost misie. Matka 

Guillemin proto napsala sestrám v oběžníku: „Sestry vykonávají všechny formy služby 

v přesvědčení, že každý pohyb dcery křesťanské lásky je skutečně službou chudým, 

protože celá Společnost se pro ně obětuje a všechno v ní je zaměřeno k tomuto cíli.“231 

Sestry vykonávají tyto služby s vědomím zodpovědnosti ve prospěch společné misie. 

 

4.3.6 Proroctví v integrální službě chudému 

 

 Proroctví připomíná, že dcery křesťanské lásky nemohou zapomenout na 

evangelizaci. Svatý Vincenc to opakoval mnohokrát. V jeho spisech nacházíme následující 

výzvu k revizi života: „Musíte uvažovat o sobě! Ptát se: Jak sloužím chudým? Jen tělesně? 

(…) Pokud jsem se jim dosud snažila podávat jen stravu, léky a jiné, potřebné pro jejich 

tělo, nesplnila jsem svoji povinnost.“232 

                                                 
228 K. 24b, in: Konštitúcie a štatúty dcér kresťanskej lásky: op. cit., 55. 

229 K. 11a, tamtéž, 32. 

230 Srov. K. 11b, tamtéž, 32. 

231 GUILLEMIN Suzanne: Oběžník z 2. února 1968 všem dcerám křesťanské lásky. 

232 SAINT VINCENT DE PAUL: op. cit., X, 333-334. 
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 V Písmu svatém ohlašovali proroci Boží plán, jeho svatost a spravedlnost a dosvěd-

čovali ho slovy, skutky a znameními. Odevzdávali poselství, které si předem vnitřně 

osvojili, každý způsobem, který byl vlastní jeho osobě. Mluvili o tom, co prožívali. 

Vyjadřovali se často symbolickou řečí. Skutky a znameními dávali lidem možnost, aby 

poselství zakusili a viděli. 

 Proroctví se ani dnes neobejde beze slov. Svatý Pavel nás ujišťuje, že „víra je ze 

zvěstování a zvěstování z pověření Kristova“233. Je otázkou, nakolik dnešní člověk slyší na 

slova a nakolik je schopen rozlišit slova pravdy od různých polopravd a lží. Některé sestry 

musí být prorockým hlasem v celé šíři evangelních hodnot a odhalovat společenské 

protihodnoty, které odlidšťují a degradují lidskou bytost. Tento způsob zvěstování 

nepohodlné pravdy můžeme nazvat prorockým protestem. Proroci v Písmu pranýřovali 

nespravedlnost mocných tohoto světa a energicky pozvedali hlas na obranu utlačovaných 

a vyloučených. Svatý Vincenc řekl Mazarinovi podobnou prorockou výzvu: „Hoďte se do 

moře, abyste utišil bouři.“234  I dnes musí Společnost, provincie a komunity ve jménu 

vincentské spirituality v duchu proroctví správně a pravdivě posuzovat situaci tam, kde 

působí. Chudý podobně jako v minulosti i v současnosti je obětí nespravedlnosti, 

porušování zákonů a zneužívání mocnými tohoto světa. Na to musí členové vincentské 

rodiny reagovat a postavit se na stranu chudých. Vynalézavost, tvořivost a zanícená láska 

ke Kristu a k chudým jim pomůže najít přiměřené znamení nutného protestu. Je to jeden ze 

způsobů, jak uplatňovat vlastní charizma. 

Tam, kde slova ztratila prorockou hodnotu a sílu, se služba, jež konkrétně dokazuje 

pravdivost slov, stává výrazným prorockým znamením. Vincenc naléhal na integrální 

službu chudým a řekl to slovy své doby – tělesná a duchovní služba. Věrnost vincentskému 

charizmatu nás vybízí, abychom i v současnosti konali takovou službu. Musíme se však 

ptát, co je nového v integrální službě chudým v současnosti. Nový je způsob pohledu na 

lidskou osobu. Chudý má dnes lidskou důstojnost a lidská práva. Má schopnosti a dary, 

a je schopný přijímat rozhodnutí, týkající se svého života a osobního rozvoje. Proto 

nemůžeme uvažovat o chudém jako o objektu našich služeb, ale jako o činiteli svého 

vlastního rozvoje. Mluvíme-li o integrálním rozvoji, dcera křesťanské lásky předává 

i evangelní svědectví a vybízí chudé, aby o tento dar pečovali a rozvíjeli jej. Konstituce 

vyjadřují tuto skutečnost takto: „(Sestry) budou naslouchat bratřím a sestrám, aby jim 

                                                 
233 Řím 10, 17. 

234 COSTE Pierre: Le grand saint du grand siècle. Monsieur Vincent. Paris: 1932, sv. 2, 675. 
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pomohly uvědomovat si jejich důstojnost, aby postupně sami přebírali iniciativu na 

zlepšení svého postavení.“235  

Integrální služba v současnosti nás také zve k analýze příčin chudoby tak, aby 

služba léčila účinky chudoby a zároveň umenšovala jejich příčiny. 

Má-li se proroctví odehrávat zde a nyní, má nesporně dopad do budoucnosti. Tento 

dopad je pozitivní, a proto vzbuzuje naději. Společnost dcer křesťanské lásky se zrodila 

jako instance naděje v době beznaděje a opuštěnosti chudých a vyloučených na okraj 

společnosti. Nikdy se však nezřekla svého prorockého poslání a do budoucnosti hleděla 

vždy s nadějí. To jí zajistilo vitalitu, a to pobízí i nás, abychom kráčely v této perspektivě, 

a tak zajišťovaly její budoucnost. Chudé budeme mít vždy mezi sebou236  a hlasatelů 

radostné zvěsti nikdy nebude dost. 

 

4.3.7 Dcera křesťanské lásky, služebnice, svědkyně evangelia 

  

  Zakladatelé a první sestry sloužili ve své době chudým, kteří trpěli několika druhy 

chudoby. Byla to chudoba na venkově, negramotné dívky, nalezené děti, galejníci, žebráci, 

uprchlíci, oběti válek… Všichni měli společný nedostatek materiální a duchovní pomoci. 

Byli opuštěni a vyloučeni na okraj společnosti. Byli oběťmi sociálně-politicko-

ekonomických podmínek, na které neměli žádný vliv. 

 Věrnost vincentskému duchu žádá, aby i sestry zachovaly univerzalitu služby 

chudým. Zase se musíme ptát, co je nové v univerzalitě služby chudým v současnosti. 

 Univerzalita služby chudým v současném globalizovaném světě vyžaduje 

globalizující lásku, tedy lásku bez hranic. Ona objímá všechny, bez rozdílu barvy pleti, 

rasy, náboženství, kultury, etnické skupiny, politické příslušnosti, rodu a věku. 

 Univerzalita služby znamená i to, že se díváme za hranice tradiční chudoby, se 

kterou se běžně setkáváme a jsme konfrontovány, a jdeme hledat nové chudé, oběti 

globalizace, neschopné přežít v odlidštěných podmínkách. 

 Vincenc ve svém pohledu víry na chudého naléhal, aby sestry sloužily v evan-

gelním duchu pokory, prostoty, lásky, soucitu, úcty a velkorysosti. 237  Věrnost 

                                                 
235 K. 24c, in: Konštitúcie a štatúty dcér kresťanskej lásky: op. cit., 56. 

236 Srov. Mt 26, 11. 

237 Srov. SAINT VINCENT DE PAUL: op. cit., IX, 593, X, 679-680. 
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vincentskému charizmatu nás pobízí ke stejnému pohledu víry a ke službě ve stejném 

evangelním duchu. Tato vize chudého jako obrazu Krista v současnosti zůstává. Vzhledem 

k odlišnému kontextu je to však i výzva. Postmoderní společnost zdůrazňuje účinnost 

a produktivitu v oblasti práce, technologii i odbornosti. Naše služba není toho ušetřena. 

Vůči tomuto fenoménu nás pohled víry vede, abychom „humanizovaly techniku“238, a tak 

ji daly do služby osobě a účinnost a produktivitu podřídily hodnotě osoby chudého. 

V odosobněné technické době si můžeme zachovat zosobněný přístup ve službě chudému. 

Tato služba není humanitárním projektem ani projektem dobročinné organizace. 

Vincentská služba chudým je hořící plamen, neutuchající láska ke Kristu, která nás vybízí 

ke stále novému rozhodnutí se pro chudého. Konstituce shrnují toto téma: „Ať je forma 

služby a profesionální úroveň sester jakákoli, vůči chudým vždy zaujmou postoj služebnice 

(…). Uchovávají si velkorysé srdce a smysl pro nezištnost, co se odráží v duchu jejich 

služby a v kvalitě jejich přítomnosti.“239 

 

4.3.8 Šířit evangelium ve spolupráci 

 

  Svatý Vincenc byl člověkem spolupráce. Budeme-li pozorně zkoumat jeho životní 

dílo, musíme říci, že byl otevřený k dělbě poslání. Ve skutečnosti přijal všechny ochotné 

osoby k uskutečnění Božího díla. Uměl rozdělit úkoly a zaangažovat všechny kategorie lidí. 

Uvedl do pohybu plán evangelizace a charitativní služby, na kterém měli podíl jak kněží 

a zasvěcené osoby, tak laici, ženy i muži. 

„Dnes je nemálo institutů, které pod vlivem nových okolností docházejí k závěru, 

že svoje charizma mohou sdílet spolu s laiky…“240 Myšlenka společného sdílení má původ 

na Druhém vatikánském koncilu, kdy v Dekretu o apoštolátu laiků mluví o spolu-

pracovnících při hlásání pravdy.241 

                                                 
238 Srov. K. 24, in: Konštitúcie a štatúty dcér kresťanskej lásky: op. cit., 55. 

239 K. 24d, tamtéž, 56. 

240 JAN PAVEL II.: Vita consecrata, op. cit.,64-65. 

241 Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem (ze dne 

18. listopadu 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, čl. 6. 
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V době svatého Vincence bylo úsilí o spolupráci s laiky prorockým znamením. 

Věrnost tomuto duchu nás podněcuje k pokračování v duchu této spolupráce. Znovu si 

klademe otázku, co je v současnosti v této oblasti nového. 

 Nejprve musíme rozšířit sféru o spolupráci s chudými, kterým sloužíme. Jen tak se 

stanou našimi partnery ve službě vlastního rozvoje. Dále je potřeba, abychom 

spolupracovali s vincentskou rodinou, která se rozrůstá a působí ve všech oblastech života 

na celém světě.  

Žijeme v pluralistickém světě. Tato pluralita se projevuje ve světě náboženských 

přesvědčení. Dcery křesťanské lásky působí v prostředích mezi různými náboženskými 

a etnickými skupinami. Z těchto důvodů je potřebné rozvíjet spolupráci s příslušníky 

různých církví a náboženských vyznání a podporovat ekumenický a mezináboženský 

dialog. A konečně, stále aktuální zůstává úzká spolupráce na poli pastorace v místních 

církvích.  

 Na poli spolupráce se setkáváme s novým pojetím, a to je vzájemná výměna anebo 

partnerství a vzájemnost. Partnerství předpokládá, že těm, kteří s námi spolupracují 

umožníme účast na rozhodování. Tak se ti, kteří jsou angažováni, stávají 

spoluodpovědnými. Tato výměna se musí dít v ovzduší úcty a vzájemného uznání. 

V partnerství musí tedy platit vzájemnost. Děje se zde dvojí pohyb. Vzájemné dávání 

a vzájemné přijímání. Vzájemnost je projevem pokory. Uznává vlastní limity a živí 

hluboké a pravdivé přesvědčení, že před Bohem jsme všichni chudí a potřebujeme pomoc. 

 Vincenc de Paul založil první charitativní díla ve spolupráci s laiky. Nikdy však 

laiky nepovažoval za druhořadé a už vůbec ne za jakési sociální pracovníky, kteří by 

pomáhali chudým v materiální bídě. Laici i zasvěcení byli pro něho dělníci na Boží vinici. 

Všechny zapojil do díla evangelizace a všichni byli povinni kromě poskytování služeb 

spolupracovat na spáse duší. 

 I dnes se ukazuje, že evangelizace je možná a účinná jedině ve vzájemné spolupráci. 

Tam se lidé setkávají, poznávají, spolu se učí a mají účast na společném díle. Tam se rodí 

vzájemná úcta, láska, pozornost, ochota a odtud se šíří toto evangelní svědectví do celého 

světa. Dnes nemůže existovat účinná evangelizace bez vzájemné spolupráce. 
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4.4 Evangelizace navenek v konkrétních projektech Společnosti 

 

 Bohatstvím Společnosti dcer křesťanské lásky jako společnosti apoštolského života 

s vincentskou tradicí jsou hlavně chudí. Proto každé rozlišování a hledání cest se musí dít 

zároveň s konkrétní činností, se službou chudým. Společnost v současnosti působí ve sto 

jedna zemích světa s velmi odlišným politickým, kulturním, sociálním a ekonomickým 

prostředím. Na základě zkoumání a odborných studií o chudobě v globalizovaném světě 

dnes vytvořily jednotlivé provincie ve spolupráci s vincentskou rodinou a s dalšími 

humanitárními organizacemi projekty na podporu chudých na všech kontinentech světa 

a dnes společně pracují na jejich uskutečňování. 

 Společnost dcer křesťanské lásky má od 22. ledna 2007 statut poradce při 

Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC). V rámci toho je uznána za nevládní 

organizaci, která bojuje proti příčinám nespravedlnosti, podporuje celkový růst člověka 

a nastolení míru. Společnost zde zastupuje sestra Germaine Price. V Radě Evropy pracuje 

skupina poradců vincentské rodiny. Vykonává dohled nad dodržováním lidských práv 

v zemích Evropské unie a v těch státech, které o členství v unii požádaly.242 

 V jednotlivých zemích Evropy vznikají nové projekty pro chudé na úrovni místních 

provincií. Na Generálním shromáždění Společnosti byla představena zpráva evropských 

provincií o migrující populaci, žadatelích o azyl a uprchlících. Nejvíce žádostí o azyl 

zaznamenaly země Západní Evropy, jako Velká Británie, Německo, Francie, Holandsko, 

Rakousko, Belgie, Švédsko, Švýcarsko, Irsko a dokonce i Česká republika. Většina 

provincií Evropy má pro emigranty a migranty zřízena pobytová a formační střediska 

s poskytováním zdravotnických a výchovných služeb. Služby v těchto střediscích z velké 

části zajišťují dcery křesťanské lásky ve spolupráci s laiky a dobrovolníky. V misijním 

středisku v Paříži byla utvořena mezinárodní komise a středisko pro migraci a misii. 

Členkou evropské komise pro migranty je i jedna sestra Slovenské provincie. Byl také 

vydán Katalog kontakních osob, členů vincentské rodiny, kteří jsou odborníky v oblasti 

legislativy, sociální politiky a ekonomiky jednotlivých zemí Evropské unie.243 

                                                 
242 Srov. Krátke správy (bez autora), in: Ozveny Spoločnosti 1 (2007), 56. 

243 Srov. CASTELEIN Marie-Thérèse, MULLIGAN Catherine, VOLOŠINOVÁ Alžbeta: Fenomén migrácie. 

Správa európskych provincií o migrujúcej populácii, žiadateľoch o azyl a o utečencoch, in: Ozveny 

Spoločnosti 10 (2003) 34-44. 
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Ve Velké Británii, v Irsku a ve Skotsku vznikla střediska pro integrální rozvoj lidí 

bez domova, migranty a etnické skupiny „Depaul“. V současné době je to již mezinárodní 

nadace. Tato střediska mají hygienické centrum, ošetřovnu s lůžkovou částí, ubytovnu, 

poradenské centrum a výchovné a výukové středisko. Výchovná střediska jsou zaměřena 

hlavně na katechezi, přípravu ke svátostem. Dle potřeb klientů spolupracují s duchovními 

jiných církví a náboženských společností.244  

Ve Francii existuje síť vincentských škol. Sestry se věnují duchovnímu 

doprovázení a animaci učitelů těchto škol a vedou týdenní prázdninové aktivity pro 

žáky.245 Další projekt ve Francii se jmenuje „Civilizace lásky“. Je to síť nočních útulků, 

kde sestry ve větších městech na jihu Francie přijímají lidi bez domova, zvláště cizince. 

Každý večer noční mobilní hlídka přiváží do útulků deset až třicet lidí. Komunity sester 

podepsaly partnerství s dalšími městskými institucemi. Takto každé ráno všichni dostanou 

stravu, případně oblečení a léky. Po rozhovoru je sestry doprovázejí na příslušné instituce, 

které poskytují urgentní ubytování a služby emigrantům ve Francii.246 

V Italském Turíně se jedna dcera křesťanské lásky společně s vincentskými 

dobrovolníky věnuje obětem prostituce. Společně pomáhají dívkám a mladým ženám 

vymanit se z područí „pasáků“. Takto dostávají šanci získat povolení k pobytu. Ve městě 

a okolí mají několik přijímacích domovů, kde se nabízí možnost zapojení se do běžného 

života. Takto postupně získávají ztracenou sebeúctu a lidskou důstojnost. Od roku 1996 se 

jim podařilo pomoci 287 dívkám, z nichž 258 odolalo pokušení vrátit se na ulici. Některé 

z nich byly schopny doplnit si vzdělání, jsou ekonomicky nezávislé, založily rodiny a svůj 

pokoj našly v Bohu. Jsou to většinou cizinky z anglicky mluvících zemí. Rozvinula se tak 

spolupráce mezi italskou a anglickou policií a mezi vincentskými dobrovolníky z Turína 

a Velké Británie.247  

V roce 2001 byla vyhlášena akce vincentské rodiny „Globalizace lásky: Boj proti 

hladu“. Přinesla již a stále přináší bohaté ovoce v zemích třetího světa, zvláště tam, kde 

působí dcery křesťanské lásky anebo členové vincentské rodiny. Aktivizuje pozitivně ty, 

                                                 
244 Srov. Depaul UK (bez autora), www.depaulireland.org/about_us/depaul_uk.htm, (22. 4. 2010). 

245 LES FILLES DE LA CHARITÉ: Valoriser les jeunes pour qu’ils puissent développer tout leur potentiel 

est indispensable pour nous, www.filles-de-la-charite.org/fr/ministry_youth.aspx, (22. 4. 2010). 

246  Srov. SESTRY KOMUNITY SVÄTÝ JÁN Z LYONU: Civilizácia lásky. Juhofrancúzska provincia. 

Svedectvo, in: Ozveny Spoločnosti 2a (2004), 61-62. 

247 Srov. Krátke správy (bez autora), in: Ozveny Spoločnosti 2 (2007) 52. 
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kterým je určena, poněvadž mnozí se postupně poté, co se jim dostalo pomoci, do projektu 

zapojují. Dalším významným počinem je „Dream“, projekt „Drug Resource Enhancement 

against AIDS and Malnutrition“ na zlepšení zdrojů a léků v boji proti AIDS a podvýživě. 

Tento projekt od roku 2002 využívá nových poznatků v léčbě této nemoci a v Africe 

dosahuje velmi dobrých výsledků.248 Od roku 2003 vincentská rodina uskutečnila další 

akci, „Politickou činnost proti malárii“, která by měla probíhat ve třech fázích: 

senzibilizace, výchova a konkrétní činnosti. V roce 2005 byla ukončena první fáze. V sou-

časné době je projekt na konci druhé fáze.249 

Statisíce mužů, žen a dětí se stává ročně obětí obchodu s lidmi. Zástupci pěti 

provincií Spojených států Amerických uspořádali na začátku března 2008 setkání 

Mezinárodního výboru dcer křesťanské lásky boje proti obchodování s lidmi, aby společně 

uvažovali o této tragické situaci. Protože tento problém nabyl mezinárodní dimenze a je 

celosvětovou tragédii, účinné řešení při začleňování obchodovaných zpět do společnosti, 

ze které vyšli, bude možné na meziprovinciální úrovni. Tak bude zajištěn bezpečný návrat 

obětí obchodu s lidmi do vlasti a pomoc při integraci do společnosti.250 

V tomto roce 2010 se vincentská rodina rozhodla pro kampaň systémové změny. 

Jejím cílem jsou a budou projekty, které mají vliv a mohou změnit celkovou situaci 

chudých s podmínkou jejich spoluúčasti. Jedním z těch, který již probíhá, je projekt 

„Obnova studní a cisteren v polopoušti na Madagaskaru“251 a pilotní mikrokreditní projekt 

„Zafen“252 pro Haiti zaměřený na trvalý hospodářský rozvoj. Má podporovat malé a střední 

podniky pro vytvoření nových pracovních příležitostí a pro zlepšení života v nejchudších 

oblastech.253  

                                                 
248 MALONEY Robert, CM, MULLIGAN Catherine: Projekt DREAM, in: Ozveny Spoločnosti 4 (2006) 18-

23. 

249 GAY Gregory, CM a spol.: Obežník členom vincentskej rodiny z 29. mája 2005. 

250 FRANKLIN Donna, DRESS Joanne: Súčasné výzvy. Provincia Albany, in: Ozveny Spoločnosti 4 (2008), 

45-47. 
251 Srov. HAOVASOA Madeleine, dkl: Projekt rekonštrukcie studní a cisteren v polo púštnom kraji na juhu 

Madagaskaru, in: Ozveny Spoločnosti 1 (2010), 40-47. 

252 Zafen – slovo v kreolštině znamenající „to je naše záležitost“, in: MALONEY Robert, CM: Obežník 

členom vincentskej rodiny z 26. 3. 2010. 

253 Srov. tamtéž. 
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Slovenská provincie otevřela v roce 2000 komunitu v Nižním Tagilu v Rusku. 

Sestry zde provozují klub „Zabota“, kde poskytují dětem ze sociálně slabých rodin a dětem 

z ulice různé volnočasové aktivity. Organizují letní tábory pro mládež a duchovní obnovy 

pro všechny věkové kategorie. Poskytují také zdravotnické služby na traumatologii a na 

oddělení nemocných s tuberkulózou.254 

Sestry v Košicích se v roce 1999 rozhodly vařit a vydávat polévku lidem bez 

domova, kteří zde tvoří početnou skupinu. Protože sestry polévku vydávaly před branou 

domu, pokusily se oslovit místní radní části Košice-Jih. V roce 2006 otevřelo město 

krizové centrum pro bezdomovce v jednopatrovém rodinném domku. Sestry byly 

požádány, aby kromě výdeje polévky poskytovaly bezdomovcům i další nevyhnutné 

služby. V této době vydávají denně polévku více než stovce lidí. Všem poskytují 

hygienickou očistu a výměnu prádla. Dne 7. května 2007 Magistrát města udělil 

Společnosti dcer křesťanské lásky cenu města Košice za dlouhodobou službu lidem bez 

domova.255 

V roce 2006 s podporou nadace Depaul vzniklo na Slovensku v Bratislavě středisko 

služeb. Prozatím zahrnuje noclehárnu svatého Vincence pro dvě stě osob a denní centrum 

svaté Luisy pro nemocné bezdomovce s kapacitou třiceti lůžek. Obě střediska poskytují 

základní služby všem, i těm, kteří jsou pod vlivem alkoholu, bez zdravotní dokumentace, 

či bez dokladů totožnosti. Dcery křesťanské lásky, které provozují v Bratislavě agenturu 

domácí ošetřovatelské péče s domácím hospicem, denně přicházejí a poskytují 

bezdomovcům veškerou zdravotní péči a čas k naslouchání.256 Zkušenosti s bezdomovci 

v jiných komunitách dokazují, že právě onen čas je nejdůležitější, protože zpravidla s tě-

mito lidmi mluví málokdo. Jejich životní osudy jsou často neuvěřitelné. Čekají na rozhovor, 

kdy se „alespoň na chvíli cítí jako rovnocenní lidé“257. 

Slovenská provincie spolupracuje na Slovensku také s hnutím „Áno pre 

život“ v oblasti duchovního doprovázení a s Charitou ve službě bezdomovcům. Sestry 

                                                 
254 Srov. ÚČASTNÍČKY STRETNUTIA: 1. stretnutie sestier ptsobiacich v misiách na území bývalého 

Sovietskeho zväzu v Sinaku, 19. – 23. júna 2007, in: Ozveny Spoločnosti 4 (2007), 33-36. 

255 Srov. Komunita DKL v Košiciach: V službe bezdomovcom, in: Ozveny Spoločnosti 3 (2007), 35-37. 

256 Srov. Výročná správa Depaul Slovensko n. o. za rok 2008, www.depaulslovensko.org/new/documents, 

(22. 4. 2010). 

257 Srov. VOLOŠINOVÁ Alžbeta, dkl:Svedectvo z komunity v Nitre, in: Súčasné formy chudoby a milo-

srdná pomoc. Zborník. Bratislava: Oto Németh, 2002, 59. 
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navštěvují také věznici v Leopoldově a v Ilavě. Komunity jsou podle možnosti zapojeny do 

pastorace mládeže, rodin a seniorů.258  

Na těchto stránkách nelze vyčíslit či vyjmenovat všechny projekty, ani podat 

vyčerpávající výčet všech činností, které existují ve prospěch nejchudších a vyloučených 

u nás, v Evropě a ve světě. Všechny tyto činnosti by však měly obsahovat základní prvky 

vincentské spirituality a směřovat k jedinému cíli, přinášet radostnou zvěst chudým, že 

Ježíš Kristus je Cesta, a že On jediný může každému ukázat cestu života, cestu ke štěstí. 

Mají-li být dcery křesťanské lásky hlasatelkami evangelia, musí Kristu sloužit právě tím, 

že se stávají živoucím evangeliem ve všech úkonech zasvěceného života, zcela vydaného 

Bohu a bližním. To znamená, že jakoukoli činnost vykonávají, vše je radostným 

svědectvím evangeliu. Důvodem naší existence jsou chudí, naši páni a učitelé.259 Podobně 

jako Kristus, který ve své pokoře nelpěl na své božské přirozenosti, stal se jedním z nás, 

aby nás pozvedl k Bohu. 260 

 

4.5 Evangelizační výzvy pro komunity v České republice 

 

 Slovenská provincie dcer křesťanské lásky má v České republice pět komunit. 

Jedna z nich, Mendrika u Litomyšle, je komunitou, která svou hlavní činnost soustřeďuje 

na péči o staré a nemocné sestry. Komunita sester ve Staré Boleslavi pečuje o nemocné 

kněze i laiky. Ostatní tři malé tříčlenné komunity, jedna v Hradci Králové a dvě v Brně, se 

angažují v oblasti zdravotnictví, charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby a v pastoraci. 

 Závěrečný dokument Generálního shromáždění nás vybízí „tvořivě a odvážně 

sloužit vycházejíce a přicházejíce, a tak zjevovat chudým Boží plán spásy“261. 

 Vzhledem k evangelizačnímu poslání Společnosti bude potřeba, abychom se 

zamyslely, jaké metody zvolíme a kterou cestou se vydáme, abychom naplnily tento cíl. 

Tvořivě a odvážně sloužit je pro nás výzvou. Z toho vyplývá pro komunity v post-

komunistické zemi několik úkolů. 

                                                 
258 Srov VOLOŠINOVÁ Alžbeta: op. cit., 59-60. 

259 Srov. SAINT VINCENT DE PAUL: op. cit., IX, 108; IX, 125. 

260 Srov. Flp 2, 6-9. 

261 NECHAJME SA PRETVÁRAŤ DUCHOM SVÄTÝM, op. cit., 25. 
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 Téměř všechny sestry v produktivním věku jsou zapojeny do normálního 

pracovního procesu. Můžeme říci, že služba, kterou konáme, odpovídá naší spiritualitě. Je 

však potřeba odvážně vykročit směrem k nejchudším, a to bude vyžadovat důkladnější 

odbornou formaci. Společnost má v západních zemích dobře rozvinutá střediska 

integrálního rozvoje jak pro osoby na okraji společnosti, tak pro migranty a etnické 

skupiny. Máme-li podle závěrečného dokumentu zintenzivnit meziprovinciální dělbu pro 

lepší kvalitu a účinnost služby chudým262, bude potřeba inspirovat se těmito projekty ve 

formě stáží a studijních a pracovních pobytů v provinciích Západní Evropy. 

 Dalším úkolem je rozvinout spolupráci s laiky. Víme, že v České republice existují 

takzvané Konference svatého Vincence se sídlem v Praze. Je to jedna z větví vincentské 

rodiny, jejímiž členy jsou laici většinou žijící v manželství roztroušeni po celé republice. 

Z jejich strany v poslední době vychází do našich řad výzva ke spolupráci. Žádají hlavně 

duchovní vedení nebo animaci a konkrétní spolupráci na zamýšlených projektech. Je tedy 

potřeba, abychom jim odvážně vyšly vstříc. 

                                                 
262 Srov. NECHAJME SA PRETVÁRAŤ DUCHOM SVÄTÝM, op. cit., 25-26. 
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ZÁVĚR 

 

 Téma evangelizace je tak staré jako lidstvo samo, a tak nové jako naděje, se kterou 

se probouzíme do každého dne a vyhlížíme nové nebe a novou zemi. Proměna společnosti 

silou evangelia vždy byla, je a zůstane výzvou pro všechny generace žen a mužů, kteří 

uvěřili v Krista a v něm poznali Pravdu. Evangelizace je tedy záležitostí pravdy.  

 Diplomová práce, která pojednává o inspiraci vincentské spirituality pro dnešní 

evangelizaci, je pokusem o odpověď na základní lidské otázky po štěstí, smyslu života a po 

pravdě. 

 V první části bylo potřebné vyjít z evangelia, kde je postaven základ hlasatelské 

činnosti apoštolů. Tímto základem je sám Ježíš Kristus, živé Slovo Otcovo. Svým vtělením 

jako i životem nám zjevoval Otce. Slovy i skutky ukazoval na pravou vlast, domov, jež je 

Boží náručí. Po svém utrpení a zmrtvýchvstání nás zve k účasti na nebeské hostině a posílá 

nás do celého světa, aby na ní měly všechny národy podíl. Tohoto pozvání se nám dostává 

skrze církev. Dokumenty Magisteria nás znovu vrací k původnímu prameni a v jeho světle 

ukazují evangelizaci jako činnost Ducha Svatého v církvi pro dobro každého člověka. 

 V druhé části na pozadí lidských dějin vstupuje do procesu evangelizace postava 

kněze Vincence de Paul, který se postupně stával hlasatelem evangelia. Všechny události 

svého života promýšlel ve světle Kristových skutků a nechával se jím proměňovat, aby 

pomalu dorostl do jeho podoby a zcela mu odevzdal sebe a svůj život k jedinému cíli – 

přinášet chudým radostnou zvěst o spáse. Na této cestě se potkává s Luisou de Marillac 

a společně budují Boží království na zemi. Bůh žehnal jejich úsilí a k pokračování díla 

lásky vzbudil Společnost dcer křesťanské lásky. Dílo evangelizace pokračuje v nich plným 

nasazením se do služby údům tajemného Kristova těla.  

 Třetí část mapuje dějiny Společnosti dcer křesťanské lásky v Československu 

a částečně chudobu na jeho území. Bůh se ve své lásce neomezuje. Nabízí ji každému 

stvoření. Společnost dcer křesťanské lásky dnes působí na celém světě, protože chudoba se 

nevyhne žádné části světa. Pravý důvod existence Společnosti je však osoba Ježíše Krista 

ve svých dětech, zvláště v těch, které ho neznají a jeho blízkost nevnímají. Nemálo 

lidských srdcí podobně strádá i v České republice. 

 Závěrečná část diplomové práce představuje v hlavních obrysech tvář evangelizace, 

která pomocí spirituality služby nachází své cesty k lidským srdcím. Službu a evangelizaci 

v pojetí vincentské spirituality nelze oddělit. Je to základní rys osobností Vincence de Paul 

a Luisy de Marillac, kteří je vnímali jako jeden celek. 
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 V diplomové práci jsem nejprve rozdělila základní prvky zasvěceného života do tří 

oblastí. Je to oblast duchovního života, komunitního života a života služby. Aby bylo 

možné odhalit jejich evangelní hodnotu, musí být pevně ukotveny v evangelní zvěsti. Mají-

li oporu v evangeliu, potom se stávají svědectvím tomuto světu při pravdivém 

uskutečňování v životě konkrétní sestry. Závěrečný dokument Generálního shromáždění 

dcer křesťanské lásky říká, že jsou prorockým znamením. Základní prvky duchovního 

a komunitního života jsou součástí evangelizační činnosti do nitra společenství. Svou 

vnitřní hodnotou ji však nesporně přesahují a svědectví pravdivého života zasvěcených 

sester zachytí i okolí. Nejvýraznějším prorockým znamením je služba. Ta se totiž projevuje 

navenek ve všech jejich dimenzích. Vincenc de Paul vnímal službu jako tělesnou a du-

chovní, v jazyce současné doby ji nazýváme integrální službou chudému. 

 Společnost od svého počátku spolupracovala s laiky. To nutilo sestry ke konfrontaci 

se sebou i s lidmi, a v důsledku ke stále obnovované konverzi. Spolupráce s laiky nedovolí 

uzavírat se před světem a upadnout do individualismu. 

 V závěru každého celku jsou předloženy vize a konkrétní úkoly, které by se měly 

v blízké budoucnosti v provincii uskutečnit. 

 Jsem si plně vědoma, že není možno tak obsáhlé téma vyčerpat a do důsledků 

rozpracovat v rozsahu diplomové práce. Existují další aktuální oblasti, týkající se evan-

gelizace vincentské spirituality, o kterých se zde nezmiňujeme. Zvláštní pozornost by si 

zasloužilo téma ekumenismu a mezináboženského dialogu. Členové vincentské rodiny 

podnikly v tomhle ohledu již konkrétní vstřícné kroky. Toto téma je zvlášť aktuální 

v provinciích dcer křesťanské lásky Asie, Evropy a Severní Ameriky. Další výzvou pro 

Českou republiku je hledání lidského potenciálu pro službu migrantům a obětem obchodu 

s lidmi. 

 Na poli evangelizace je možné ujít kus cesty. Být svědkem evangelia pro dceru 

křesťanské lásky dnes znamená věrnost vlastnímu charizmatu a nasazení pro službu 

chudým v intencích vincentské spirituality. Tato cesta však má i svá úskalí. Může dojít 

k zevšednění služby a nadřazenému postoji vůči spolupracovníkům i chudým. Služba je 

však nesporně také zdrojem radosti. Vyplývá to ze samotné podstaty evangelia jako 

radostné zvěsti. Evangelizace se díky vincentské spiritualitě ve světe neustále uskutečňuje. 

Žije a působí v těch, kteří se nechávají uchvátit evangeliem a charizmatem svatých 

Vincencem de Paul a Luisou de Marillac. 
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Inspiration of spirituality of Saint Vincenc de Paul for today’s evangelization 

  

 

The thesis deals with the spirituality of Saint Vincenc de Paul, the need for 

evangelization today and also shows inspiration of this spirituality for today’s 

evangelization. 

The first part is devoted to the topic of evangelization, the causes of its need and 

the calls for evangelization in the documents of 2nd Vatican council. The spirituality and 

charisma are explained in the second part which also introduces the personalities of 

Vincenc de Paul a Luisa de Marillac together with historical background that influenced 

their spirituality. 

The third part deals with the foundation of the province and its works. This part 

also includes the topic of the poverty in the Czech Republic. The fourth part describes the 

concrete application of the spirituality of St. Vincenc de Paul in the field of evangelization. 
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