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Prečo by sme sa mali zaujímať o muža, ktorý žil pred 400 rokmi?

Dozvieme sa niečo, čo dnes hrá rolu?
Ponúkam zopár dôvodov na zváženie.
„Najväčší úspech Vincenta—jeho Opera Omnia—pozoruhodne
komplexné dielo týkajúce sa charity, ktorú naštartoval a ktorá
doteraz prekvitá, ako jeho dedičstvo.” (Melito, str. 41, 2010)
• Jeho dedičstvo dnes presiahlo jeho celoživotné dielo
• Jeho celoživotná práca zmenila spôsob, ako svet vníma chudobných
• Jeho služby chudobným boli prvou organizovanou pomocou, ktorú
historický svet poznal
• Bol obyčajná, ľudská bytosť— sebecký, mamonársky, ambiciózny,
s chybami a stratený -až prišiel bod zlomu
• Všetko odovzdal chudobným a stal sa najbohatším mužom, ktorého
poznal
• Svet bol pro nemu; on ho zmenil
• Bol v kríze a depresii 3.5 roka
• 25 rokov hľadal seba; našiel Boha a chudobných

Dnes sa môžeme ľahko stra ť v seba spytujúcom režime „ Čo by urobil
Vincent?” alebo „Čo by urobil Ježiš?” My si však vždy nájdeme
našu cestu pri položení kvintesenčnej Vincen ánskej otázky, ktorú
ako prvá ponúkla Madam De Gondi, „Niečo sa musí dať urobiť; čo
musím urobiť ja?” Vincent sa pýtal ľudí v Cha llon, a oni nakŕmili
chudobných. Opísal podmienky, v akých žili otroci na galejach kráľovi
Francúzska, a kráľ vyslal Vincenta, aby zlepšil ich život.
S vedomím, že sa niečo musí urobiť, musíme nabrať odvahu a spýtať
sa samých seba „Čo musím urobiť ja“ a budeme reflexiou toho „čo
by urobil Vincent.”

Prečo existuje toľko ľudí po celom svete, ktorí sú jeho vášnivými
nasledovníkmi, ktorí idú v jeho šľapajach aj po 400 rokoch?
• Členovia spoločnos St. Vincent de Paul
• Členovia Vincentky
• Členovia Misijnej Kongregácie
• Členovia Panie kresťanskej lásky (AIC)
• Združenie mariánskej mládeže
• Zamestnanci a dobrovoľníci Depaul Interna onal
• Organizácie Vincen ánskej Rodiny
• Organizácie inšpirované osobnosťou Vincenta
2

800,000+
20,000+
3,231+
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Fran šek žil to, čo hlásal. Vincent to všetko dokázal a pridal organizačný
rozmer. A potom vynašiel spôsob kon nuálneho zlepšovania kvality
cez bezprostredné zapájanie chudobných do procesu a organizácie.
Melito (str. 62) vysvetľuje:
Vincentovo projektovanie charity a súcitu presiahlo zaužívané služby
pozostávajúce z výživy a poskytovania oblečenia chudobným a
opusteným, venoval sa chorým a utečencom z vojnových oblas
alebo oblas katastrof. Nečakal pasívne, kedy chudobní prídu k nemu.
Bol proak vny a chopil sa inicia vy. Boli príležitos , kedy poslal členov
organizácie „do chatrčí a jaskýň Paríža k ľuďom v núdzi, najmä tým
chorým.”

Čo sa skrýva za menom?
Vždy sa podpisoval ako Vincent Depaul. Chcel si byť istý, že si ho nikto
nepople e so šľach com —čo by sa mohlo stať, ak by si ponechal
veľké písmena—De Paul. C telia ho volali rôzne— svätec, učenec,
svätý muž, apoštol lásky, a po jeho smr —pere de la patrie, otec
krajiny. Uprednostňoval však, aby ho volali jednoducho Monsieur
Vincent—Pán Vincent—aby sa prekonali bariéry medzi ním a tými
ostatnými, najmä chudobnými.
Svet na úsvite sedemnásteho storočia

Čo by urobil Vincent dnes?
Po smr Walta Disneyho sa predstavenstvo Disney sa rozhodlo
potopiť projekt vzniku Disneyworldu. Ale Waltov brat, Roy, ktorý bol
na dôchodku, povedal „poďme to pre Walta vybudovať.” Vybudovali
rozprávkový svet a otvorili najúspešnejší rodinný zábavný podnik,
ktorý nemá obdoby. Potom počas ďalších 23 rokov sa lídri Disney
pýtali, „ Čo by urobil Walt?” Opakovaním tejto otázky nakoniec
stra li svoju cestu—mnohí to opisovali ako „Riadenie sa Séance.”

Keď Vincent prišiel na tento svet v roku 1581, bolo Francúzsko vo
vojnách z rôznych príčin, a vo vojnovej krajine prežil celý svoj život
až na posledné štyri mesiace. Počet obyvateľov vtedajšieho Paríža
predstavoval asi 200,000 a na sklonku jeho života v roku 1660
zaznamenal nárast na 400,000 obyvateľov. V tom čase vo Francúzsku
existovali tri triedy ľudí, šľachta, roľníci a duchovenstvo. Ak ste sa
nenarodili šľach com, bola veľmi malá šanca polepšiť si vyhliadky na
kvalitnejšie preži e života, museli ste robiť na plantážach šľachty, ak
ste teda neboli duchovným.
Narodenie: Vincent sa narodil v apríli v roku 1581, ale jeho ranní
životopisci zaznamenali rok narodenia 1576—pretože zakrývali fakt, že
bol vysvätený za kňaza príliš mladý, čo by bolo pro zákonné.
V roku 1600 počas školy bol vysvätený a vo voľnom čase prevádzkoval
internátnu školu, aby pomohol vypla ť náklady. Udelili mu tul bakalára
na teologickej fakulte v roku 1604.
Po promócii zmizol na dva roky, skončil v Ríme. Niektorým napadne, že
sa pravdepodobne pokúšal vyhnúť splácaniu študentskej pôžičky. Rím
mu neposkytol cestu k zbohatnu u, preto sa vrá l do Paríža.
.
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V Paríži ho dobehla depresia a frustrácia z neustáleho honu za peniazmi
a zabezpečením si budúcich zdrojov príjmu. Keď príjmy začali plynúť
v roku 1610, napísal svojej mame, že bude čoskoro schopný posielať
jej a celej rodine dostatočné financie, aby sa mali dobre v budúcnos
a že sa čoskoro chystá do dôchodku. Mal 29 rokov.
Bod zlomu pre Vincenta
Vincent prežil svoje ranné roky snahou dostať sa dopredu, zarobiť
dostatok peňazí, aby mohol žiť pohodlne, postarať sa o rodinu a ísť
do dôchodku po dvadsiatke. Takmer to dosiahol. Ešte predtým, ako
oslávil svoje 36 narodeniny, dosiahol bod zlomu- v tom istom veku
Ježiš našiel svoje neopakovateľné poslanie.

Vincent sa nebál meniť pravidlá v prípade potreby. Nebál sa vzdialiť
od vecí, ktoré nefungovali.
Ponaučenie: Každý robí chyby; poučte sa z nich a choďte ďalej.
Pred zapojením duchovenstva do pomocných služieb chudobným,
ich musel reformovať a vzdelávať.
Ponaučenie: Najlepším miesto na začiatok je miesto, kde sa práve
nachádzate. Nemôžete to urobiť sami; učitelia sú takisto
lídrami.
Vincent napísal jednému zo svojich manažérov, že sa dopočul o
sťažnos ach, že poskytuje zlé jedlo a lacné víno. Požiadal ho o
podávanie dobrého jedla a vína pre tých, ktorí pracujú v službách
pre chorých.
Ponaučenie: Starajte sa o svojich ľudí; oslávte aj najmenšie úspechy.
Záver
Možno najväčším ponaučením je, že Vincent bol mužom činu.
Ak sa rozhodol pre smerovanie, požadoval, podľa niektorých tzv.
proak vnu službu. Pujo o Vincentovi povedal: „ Veril v moc činov a
zbožňoval krátke mo o: Totum opus nostrum in opera one consis t
(Činy sú našou jedinou úlohou)” (Pujo. 251).

Malcolm Gladwell o bode zlomu napísal—bol to čas, kedy nahromadené
veci naklonili meradlo života novým smerom. Pre Vincenta došlo k
zvratu hlavne po dvoch udalos ach v roku 1617, ktoré sa začali v
januári vo Folleville (čo znamená Bláznivé Mesto), keď mal kázeň,
v ktorej žiadal pomoc jezuitov, aby sa postarali o hordy ľudí, ktorí
prichádzajú k nemu na všeobecnú spoveď.

4

Aké sú mená najväčších osobnos , ktoré pomáhali chudobným?
Matka Tereza? Fran šek z Assisi? Kto zorganizoval pracovnú silu,
ktorá mala slúžiť chudobným? Nebol to Ježiš, ani Fran šek, ani Matka Tereza...Jedine Vincent.
Ježiš ma do všetkého inšpiroval: „Prišiel som zvestovať dobrú správu
pre chudobných.”
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Vincenta ťahalo k chudobným dedinčanom. V tom čase 98 percent
obyvateľov žilo na vidieku, nie v mestách.
Ponaučenie: Choďte tam, kde je potreba; nečakajte, že príde za
Vami. Počas otvárania Saint Lazare pre hos povedal
zamestnancom, aby nečakali na výzvu, ale radšej
hneď po príchode dali uterák a mydlo každému. (Pri
zatknu si polícia vyžiadala od známeho bankového
lupiča Willie Su ona odpoveď, prečo okradol banku.
Odpovedal „ To je miesto, kde sú peniaze.”)
Vincent viedol miliónové kázne, ktoré zmenili jeho život a životy
chudobných vo Francúzsku. Vincent mal kázeň vo Folleville, ktorá ho
prekvapila, a v ktorej objavil svoje životné poslanie. Madam De Gondi
neskôr financovala jeho misiu počiatočným darom $2.5 milióna.
Ponaučenie: Venujte ľudom pozornosť a potom buďte dobrí v písaní
a hovorení slov, aby ste boli efek vnym lídrom.
V druhej slávnej kázni dokázal mo vovať toľko ľudí, že doniesli jedlo
a lieky chudobným rodinám a vytvorili zástup pomoci na ceste domov.
Vincent sa pozrel a okamžite si uvedomil, že prišlo k úžasnej
charita vnej udalos , len bola zle zorganizovaná. Jeho najväčší dar
spočíval v službe chudobným prostredníctvom organizovaného úsiliaprvý krát v svetovej histórii.
Ponaučenie: Dbajte na Vaše skúsenos , môžu byť veľkým prínosom.
Vincent bol schopný presvedčiť vládu, aby zmenila spôsob, akým sa
liečia odsúdení, aby bol ich život ľudskejší.
Ponaučenie: Nikdy nepodceňujte svoju vlastnú moc a vplyv pri
konaní dobra.
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Vincent vo Folleville prijal chudobných a chápal ich núdzu. Zis l ež,
že je veľmi inšpira vny kazateľ.
K zvratu prispela aj druhá augustová udalosť. Opus l svojho
zamestnávateľa, rodinu De Gondi, aby sa stal pastorom v kostole
Cha llon-les-Dombes. Tam sa dopočul a kázal o rodine, ktorej
členovia boli chorí a bez jedla, liekov ponechaní a opustení. Jeho kázeň
mala ohromný úspech a Vincent sa dozvedel o niečom, čo
odštartovalo jeho celoživotné dielo: existuje úžasná charita, ale je
chabo zorganizovaná. Padlo okamžité rozhodnu e dať jej organizačnú
štruktúru. Vytvoril prvý organizovaný charita vny systém na farnos
a rozbehol ho ešte pred Vianocami roku 1617.
Vrá l sa do De Gondi rodiny a pokračoval vo svojej práci k veľkému
sklamaniu ľudí farnos v Cha llon. Madame De Gondi videla jeho
rozvíjajúcu sa lásku a starosť o chudobných a navrhla, že by sa mohol
vrá ť do Cha llon a nechať sa napĺňať prácou pre chudobných, alebo
môže nasmerovať svoju pozornosť na všetkých chudobných vo
Francúzsku organizovaním pomoci a služieb. Vincent sa tejto príležitos
chopil. Ona to vedela. Poskytla mu na začiatok $2.5 milióna, celý
majetok. Vincent objavil osobné poslanie Ježiša Krista: „Prišiel som
zvestovať dobrú správu chudobným.” Vincent si určil svoje vlastné
poslanie.
Keď mal 32 rokov navš vil svoju rodinu posledný raz, cí l, že zlyhal a
bol zahanbený, že nedokáže poskytnúť podporu a financie pre nich v
budúcnos . Celé svoje dedičstvo prepísal na svoje netere a synovcov.
Oni ho milovali kvôli sile a novo- nájdenej láske k chudobným. Vrá l
sa do Paríža, ale chýbala mu rodina tak veľmi, že preplakal 3 mesiace.

5

V roku 1625 Vincent založil Misijnú Kongregáciu. Ak mal slúžiť
chudobným, musel zapojiť kostol a farnos . Ak mal zapojiť kostol,
musel najprv reformovať ignorantské a skorumpované duchovenstvo.
Keď prišiel za duchovenstvom so žiadosťou o pomoc, zis l, že neboli
gramotní, cudní ani striedmi. Jeden biskup popísaný svoje
duchovenstvo následovne:
…Veľký a nespočítateľný zástup ignorantských a skorumpovaných
kňazov tvorí moje duchovenstvo, ktorí nie sú schopní slovom
ani činom napraviť svoju cestu. Som zdesený pri pomyslení,
že v mojej diecéze existuje takmer sedem síc opitých alebo
obscénnych kňazov, ktorí každodenne vystupujú k oltáru bez
súcos .” (List 683, CCD 2, 473)

Vincent žil 80 rokov a zomrel s pocitom, že neurobil dosť. Priemerná
dĺžka života v dobe, kedy žil Vincent, bola 35 až 37 rokov.
Ponaučenie: Možno dostanete viac času a možnos na konanie
dobra, ako si zaslúžite. Nikdy nie je neskoro začať.
Oskar Schindler, pri reflexii svojho života (vo filme
Schindlerov zoznam) povedal „Mohol som urobiť
viac!” Traduje sa príbeh, kedy sa Vincenta na
smrteľnej posteli pýtali, čo by urobil inak vo
svojom živote, on odpovedal „viac“.
Vincent bol roľník a právnik.
Ponaučenie: Spoznajte svoje korene, zodvihnite vlečúce sa za Vami
a vzdelávajte sa.

Vincent začal s vážnosťou slúžiť chudobným reformou duchovenstva.
V roku 1633 založil charita vne združenie Vincentky s nesmierne
talentovanou Louise de Marillac— vdovou, ktorá prišla k nemu s
prosbou o radu. V rovnakom roku Saint Lazare odštartoval najväčší
rastový prelom vo vzniku moderných organizácii svojich čias. Vincent
a Louise využili svoje partnerstvo pri exponenciálnom raste
sociálnych služieb len za pár rokov. Obaja, neúplné a nedokonalé
bytos vo svojej podstate, sa dokázali spojiť a priniesť na svetlo to
najlepšie zo seba v zmysle transformačného vedenia—a zmenili svet
poskytovania pomoci. Jeden bez druhého by to nedokázali.

Vincent mal divoký temperament, bol dobrý imitátor, vedel dobre
rozprávať príbehy a bol očarujúci pre ženy.
Ponaučenie: Spoznajte svoje dary, silné a obmedzujúce stránkypotom ich využite.
Vincent predal prepožičaného koňa, aby mal hotovosť a potom sa
stra l na 2 roky. Rozprával veľkolepý príbeh, ktorý sa mu počas tohto
obdobia stal. Neskôr sa snažil získať záznamy „ e zatratenie listy ”
o veľkolepom príbehu späť, a už sa o ňom nikdy nechcel zmieňovať.
Ponaučenie: Je to v poriadku, ak sa vo Vašej minulos vyskytujú
veci, ktoré nemajú zmysel; aj tak konajte dobro.

Spájanie sa
Vincent inš tucionalizoval svoje charity za posledných dvadsať alebo
viac rokov svojho života (1635-1660), chopil sa riadenia vlastnými
rukami pri každej možnej príležitos a ak to možné nebolo, zdieľal
nariadenia. Napísal viac ako 30,000 listov počas svojho života; viac
ako 11,000 sa zachovalo dodnes.

6

11

Mních ponúkol Vincentovi obrovský majetok, Saint Lazare, za
hranicami mesta Paríž. Mal 74 akrov a trvalo hodinu a pol, kým ste
ho prešli dookola. Vincent ho odmietol, pretože, ako povedal, bol
príliš veľký, príliš nákladný a zmenil by kongregáciu. Mal pravdu.
Mních chcel majetok zničiť.
Ponaučenie: Prvý zákon ekonómie: bezplatný syr je v pasci. Dávajte
si pozor na Trojské kone a bezplatný syr. Jim Collins nás
vyzýva k BHAGs—(Big Hairy Audacious Goals) Veľkým
Nebezpečným Odvážnym Cieľom. Ani mních ani Vincent
na začiatku nevideli spôsoby využi a tohto majetku.

Vincent bol nesmierne talentovaný, vzdelaný a vášnivý. Výskum
McKinsey & Company ohľadne velikánov výroby hovorí, že
talentovaní ľudia sú zriedkavosťou. Talent hrá dôležitú úlohu—je
najrozhodujúcejšia konkurenčná výhoda. Najlepší ľudia sa majú
oveľa lepšie ako zvyšok. Napríklad 16 skladateľov skomponovalo
50 percent všetkej klasickej hudby, ktorú dnes počúvame. Druhá
polovica pozostáva z 235 skladateľov. Desať percent autorov napísalo
50 percent kníh obsiahnutých v americkej kongresovej knižnici.
Najväčší umelci mali aspoň toľko chýb ako iní ľudia, ale vytvorili toho
oveľa viac, a preto dosiahli pozoruhodnejšie úspechy. Vincent spadá
do tohto opisu— žil dlhšie, vytvoril viac, urobil viac chýb a mal viac
úspechov ako jeho súčasníci.

Len rok nato, Vincent prijal Saint Lazare a presťahoval sa tam. Bol
preplnený mentálne chorými pacientmi, malomocnými, bludnými
synmi šľach cov, kňazmi s ťažkosťami a vážne chorými. Spus l 600+
posteľné ubytovanie a zariadenie prekvitalo od samého začiatku.
Ponaučenie: Niekedy chvíľu trvá, kým sa dobrý plán naplní . („ Boh
to dokázal.”) Vincent s Božou pomocou objavil odvážny cieľ.
Vincent bol 1.63 m vysoký.
Ponaučenie: Výška nie je všetko. Nemusíte byť obrovskí, aby ste
dokázali uskutočniť obrovské veci.
Vincent vyvážil a dokázal do svojho života a práce vniesť modlitby,
reflexiu a činy.
Ponaučenie: Je jednoduchšie žiť vyrovnaný život, keď zmiešate
dohromady základné hodnoty.
Vincent veril v preži e života, za účelom jeho zaznamenania. Spísal
pravidlá pre Misijnú Kongregáciu 33 rokov po jej založení.
Ponaučenie: Zamýšľajte sa nad životom a neustále robte aspoň
malé zmeny.
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Mia Hamm, kapitánka ženského futbalového mu, ktorý v roku 1996
získal olympijskú medailu, to dobre povedala:
Medzi najdôležitejšie faktory úspechu patrí komunikácia,
vzájomné porozumenie, rešpekt a schopnosť pracovať
spoločne- to sa vyvinie počas dvanás ch rokov, aby stabilné
jadro skupiny hralo spolu.
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Životné Ponaučenia od Vincenta de Paul
Vincent strávil 25 rokov hľadaním seba samého a oslobodil sa od
neúspešných začiatkov a vlastnej nenásytnos .
Ponaučenie: Je v poriadku sa trochu stra ť na ceste k nájdeniu seba
samého.
Vincent bol v hlbokej depresii 3.5 roka. Nájdenie seba samého je
tvrdá práca.
Ponaučenie: Keď prechádzate peklom, nezastavujte. (Sir Winston Churchill,
ministerský predseda Anglicka počas prvej svetovej vojny)

Vincent strávil svoj život do 36 rokov tým, že sa staral o seba, bol
zbožný, ale dbal o stály príjem, aby mohol do dôchodku odísť vo
veľkom štýle. Našiel osobné poslanie v pomoci chudobným.
Ponaučenie: Niekedy to, čo nájdete je lepšie než to, čo hľadáte.
Vincent mal pocit, že sklamal svoju rodinu a bál sa vrá ť domov;
prijali ho však s veľkou láskou. Vrá l sa do Paríža a už sa nikdy nevrá l.
Preplakal 3 mesiace.
Ponaučenie: Niekedy je dobré ísť domov. Niekedy dobrý plač
pomáha.
Vincent žil so šľach cmi (De Gondis), ale jedol so služobníkmi.
Ponaučenie: Pokora a jednoduchosť je základ pomoci ľuďom.
Vincent konečne našiel svoje osobné poslanie v živote — zvestoval
dobrú správu chudobným, rovnaké poslanie, ako mal Ježiš Kristus.
Teraz si našiel vzor.
Ponaučenie: Je dobre mať osobné životné poslanie. Je dokonca
lepšie, ak sa jedná o nesebecké a velebné poslanie.
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Historici opisujú klímu počas celého života Vincenta, ako malú dobu
ľadovú. Polovica plodín nevyklíčila; hlad bol nekontrolovateľný;
počet chudobných sa zvýšil exponenciálne.
Ponaučenie: Je v poriadku mať ohromujúce výzvy v živote. Môžete
sa pričiniť o zmeny.
Okrem posledných troch mesiacov prežil Vincent celý svoj život vo
vojnou zmietanom Francúzsku. Popravy náboženských disidentov boli
bežnou záležitosťou. Duchovenstvo bolo neschopné, skorumpované
alebo oboje.
Ponaučenie: Nedovoľte, aby Vás prostredie ponižovalo; môžete sa
pričiniť o zmeny.
V jeho živote (konkrétne medzi 1610 a 1660) sa zväčšila populácia
Paríža z 200,000 na 400,000 obyvateľov. Mesto nevedelo zabezpečiť dostatok vody, potravín ani odstránenie odpadu. Rapídne rástli
ochorenia.
Ponaučenie: Niekedy rast veci zhoršuje. Skúste sa vysporiadať s
príležitosťami.
Vincent využíval služby mentorov a vyberal si svetových poradcov,
Fr. Pierre de Berulle, St. Francis De Sales. Vincent sa stal učiteľom
druhých a dostal z nich to najlepšie: Jean-Jacques Olier, St. Jane De
Chantal a St. Louise de Marillac.
Ponaučenie: Mentori vedia veci meniť. Spolupracujte s dobrými
mentormi. Buďte dobrým mentorom.
V Louise de Marillac Vincent našiel perfektného partnera na vybudovanie biznis modelu a priniesli zmenu, ktorá šokovala svet. Louise,
ako aj Vincent, neboli dokonalí a mali staros , ale spolu boli inšpirujúcim príkladom.
Ponaučenie: Všetko, čo máme, je ľudská nedokonalosť; akceptujte
ju a pracujte na nej.
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