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Všetkým členom Misijnej spoločnosti
Všetkým dcéram kresťanskej lásky
Všetkým členom vincentskej rodiny

Drahí spolubratia, sestry a členovia vincentskej rodiny!
Milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista nech je vždy s nami!
Nedávno sme boli upozornení, že vám neboli poskytnuté informácie ohľadom
zaktualizovaného vincentského liturgického kalendára. Zdá sa, že list odovzdaný na preklad
uviazol niekde medzi kanceláriou generálnej kúrie a Misijnou spoločnosťou. Je nám
ľúto, že vám túto informáciu z apríla minulého roka odovzdávame až dnes.
1. Z tohto dôvodu vám teraz posielam aktualizovaný vincentský liturgický
kalendár, ktorý je schválený pre Misijnú spoločnosť a Spoločnosť dcér
kresťanskej lásky. Nie je vyhradený len pre vincentskú rodinu.
2. Zmena dátumu slávnosti svätej Lujzy de Marillac – z 15. marca na 9. mája –
vám bola ohlásená v minulom roku.
3. Ďalšia zmena dátumu sa týka spomienky na svätého Františka-Régis Cleta.
Bola presunutá z 18. februára na 9. júla. K tejto zmene došlo z dôvodu
pripojenia ho ku skupine iných mučeníkov v univerzálnom kalendári. Keďže
ide o náš vlastný kalendár, máme privilégium spomenúť najskôr meno
svätého Františka-Régis Cleta a potom Augustína Zhao Ronga a jeho
spoločníkov.

4. Na deň 28. júla je uvedené meno svätca, ktorý nepatrí do vincentskej rodiny.
V univerzálnom kalendári pripadá spomienka svätého Petra Chryzológa
na 30. júla. Takže, aby sme tento dátum – 30. júla – ponechali pre svätého
Justína de Jacobis, museli sme meno svätého Petra Chryzológa presunúť
na iný dátum v našom kalendári. Toto sa môže urobiť jedine v prípade, že
máme spomienku, ktorá pripadá na ten istý deň ako spomienka na svätca
v univerzálnom kalendári.
5. Iste si všimnete, že v novom kalendári sa niektoré spomienky stali
ľubovoľnými. Avšak tieto spomienky sú povinné pre krajiny, z ktorých
blahoslavení či svätí pochádzajú. To však neznamená, že ostatné krajiny ich
nemôžu sláviť.
6. Bolo tiež navrhnuté, aby sme neuvádzali v našom vlastnom kalendári sviatok
Obrátenia svätého Pavla (25. januára), keďže ide o univerzálny sviatok.
Napokon však bolo odsúhlasené, aby v našom kalendári ostal, pretože na tento
sviatok už máme schválené modlitby Misijnej spoločnosti.
7. Ak v oficiálne schválenom vincentskom kalendári nie sú uvedené mená
mučeníkov (napríklad 26. júna), máme možnosť spomenúť všetky mená,
ktoré sú uvedené v Direktóriu.

Ďakujem vám, že dáte pozor na tieto zmeny. Nech Boh žehná každého z vás
v priebehu tohto jubilejného roka, v ktorom slávime zrod našej charizmy.

Váš brat vo svätom Vincentovi.
Tomaž Mavrič, CM
Generálny predstavený

