
Svätý Vincent de Paul...vychovaj v nás srdce súcitné a vnímavé k biede a utrpeniu 

druhých, najmä k najubiedenejších tohto sveta. Sprevádzaj nás pri našej službe a 

oroduj u Syna Božieho, aby sme sa stali v našej práci, v našej rodine, v našej 

štvrti, v našej farnosti, v našich spoločenstvách nadšenými hlásateľmi jeho 

Evanjelia lásky .        Časť modlitby vincentínov  
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Ten, kto podľa nich ticho rozjíma, je i sám 
pohnutý milosrdenstvom ako veľký a dobrý 
priateľ ľudí a priateľ Boží. 
Výber z knižočky citátov sv. Vincent      de Paul  
Pobádaní milosrdenstvom. 

V DUCHU PÁNA JEŽIŠA 
Keď nevieme, čo si máme prosiť od Pána Je-
žiša, prosme si jeho ducha, lebo tento je živo-
tom našej duše. 

BLAHISLAVENÍ  MILOSRDNÍ 
Blahoslavení, ktorí dokážu krátky životný oka-
mih využiť k tomu, aby konali skutky milosr-
denstva! 

NIČ BEZ POKORY! 
Pokora privádza do duše všetky ostatné čnosti. 

Vášnivá láska 

Frederik Ozanam sa narodil 23. apríla 1813 zbožným rodičom, 

ktorí dali svojim deťom pôsobivý príklad 

viery a oddanej služby blížnym. Jeho 

otec Jean Antoine François Ozanam 

bol lekárom a takmer tretinu pacientov, 

ktorí k nemu prišli, vybavil bez platenia; 

po ošetrení pacientov si kľakol k ich 

posteliam a modlil sa za ich uzdravenie. 

Frederikova matka Mária viedla združe-

nie žien Nočné strážkyne, ktoré 

v nočných hodinách poskytovalo opat-

rovateľské služby chudobným. Keď Fre-

derik vyrastal, sám potreboval ich odda-

nú opateru a modlitby, veď ako sedem-

ročný takmer zomrel na týfus. Jeho zá-

zračné uzdravenie pripisovali rodičia príhovoru svätého Jána 

Františka Regisa, francúzskeho jezuitu, ktorého obdivovali pre 

jeho oddanú službu chudobným. Aj keď Frederikovo zdravie 

už bolo podlomené na celý život, kládol si vysoké ciele 

a húževnato sa usiloval rozvíjať svoje dary a schopnosti. Ako 

trinásťročný začal písať prózu a poéziu v latinčine 

a francúzštine. Sedemnásťročný plynulo hovoril po latinsky 

a grécky a rád sa rozprával s otcom po latinsky. Neskôr sa na-

učil po nemecky, hebrejsky, anglicky a sanskrit. 

Pokračovanie 

      MYŠLIENKY sv. Vincenta de Paul  - do dnešných dní 
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Drahé sestry a bratia v Spolku 

    „Poslaním Spolku sv. Vincenta de Paul 

je hájiť ľudské práva, zmierňovať biedu 

a odstraňovať jej príčiny, čo zahŕňa  

charitatívnu službu v širšom i užšom 

zmysle slova“ ... toľko zo stanov Spolku.. 

    Vieme, ako je potrebné v súčasnej 

dobe pomáhať  blížnym ktorých vidíme,  

ale aj tým o ktorých biede a utrpení sa len 

dozvedáme. Našou úlohou je im  pomôcť 

vo  forme zbierky, daru alebo 

konkrétnym skutkom.  Toto  je naplnenie 

Kristovho evanjelia, „vidieť v blížnom 

brata“, podľa ktorého sa riadime 

a žijeme.   V dnešnej hektickej dobe je to 

často obeta z času, ochoty, vyjsť zo seba 

a dívať sa na ľudí pomáhajúcimi očami 

všade kde sme a kde sa pohybujeme. 

Musíme však aj myslieť modlitbou na  

trpiacich, ktorým nemôžeme pomôcť, 

našim bratom a sestrám v islamských 

krajinách. 

     Boli sme pozvaní do  veľkej služby,  

služby pre chudobných. Každého z nás si 

pozval Pán, nikomu nie je ľahostajná 

bieda a utrpenie blížneho.  Robiť dobré 

skutky, dávať sa  a tak šíriť aj charizmu 

sv. Vincenta de Paul, ktorú nosíme 

v srdci. Blahoslavený   Frederik 

Ozanam , náš zakladateľ raz povedal:  

„Počet dobrých skutkov  nebude nikdy 

dostatočný  vzhľadom k neustálej biede 

vo svete“ ,  ako keby predvídal potrebu 

pomoci ale aj zmáhajúcej sa biedy.  Do 

tejto služby „konania dobra“  pozývame 

aj  iných ľudí, aby sa pripojili k nám 

organizovane šíriť dobro. 

     Pozývame ich do konferencií Spolku 

a to je úloha pre Vás,  sestry a bratia. 

Ponúknuť svoje dobro, spoluprácu 

ostatným a priviesť  aj iných k vykonaniu 

dobra,  aby to čo budú konať konali  

s nami, pod charizmou sv. Vincenta de 

Paul.  Ak nás bude viac, viac bude 

požehnania v práci pre blížneho, viac 

vykonáme. 

    S prianím šírenia Vincentskej 

charizmy pre dobro druhého  praje 

Libuša Miháliková, prezidentka 

Spomienka na Frederika Ozanama 
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Z myšlienok  
Sv. Otca Františka    

Pokračovanie z predošlého čísla: 

 

Deti sú sirotami, a to         

v rodine, pretože otcovia im 

často chýbajú, a ani fyzicky 

nie sú doma, avšak hlavne 

kvôli tomu, že aj keď doma 

sú, nesprávajú sa ako 

otcovia, nerozprávajú sa so 

svojimi deťmi, neplnia svoju 

výchovnú úlohu, nevštepujú 

deťom vlastnými slovami, 

podporenými príkladom, tie 

princípy, hodnoty a pravidlá 

života, ktoré potrebujú ako 

chlieb. Výchovná funkcia 

prítomnosti otca je o toľko 

viac potrebná, o koľko viac 

je otec nútený byť kvôli 

práci vzdialený z domova. 

Niekedy sa zdá, že otcovia 

dobre nevedia, aké miesto 

majú zaujať v rodine a ako 

vychovávať deti. A teda,     

s pochybnosťami sa držia 

obďaleč, stiahnu sa            

a zanedbávajú svoju 

zodpovednosť, prípadne 

hľadajú útočisko                

v neuskutočniteľnom vzťahu 

«na rovnakej úrovni»         

s deťmi. Je pravda, že máš 

byť kamarát svojim deťom, 

no nezabúdaj, že ty si otec! 

Ak sa však správaš iba ako 

kamarát na rovnakej úrovni 

s tvojím dieťaťom, 

neprospeje mu to.  

Pápež František 

OZANAM 2015 

Od 1. mája Taliansko žilo     
a dýchalo s "Milan Expo 
2015". Výstavné miesto na-
vštívilo viac ako 20 miliónov 
návštevníkov zo 130 krajín.  
Na výstavnom mieste o roz-
lohe 1.000.000 m2, sa pre-
zentovali rôzne organizácie 
so zameraním na tému 
"nakŕmiť planétu, energia 
pre život".... Národná rada 

Talianska zastupovala Spolok a prevádzkovala stánok na Expo 1.-7. júna 

Každoročné stretnutie spája národných         
a medzinárodných vodcov-prezidentov Spol-
ku Saint Vincent de Paul. Na 3-dňovom stret-
nutí prebiehali hodnotenia, diskusie, reflexie 
a sharing. Očakávala sa účasť zhruba štyrid-
sať delegátov. 

Po Lisabone v roku 2014, bola vybraná pre 

túto dôležitú schôdzku tento rok brazílska 
metropola Sao Paulo.  Je to prvýkrát v histórii SSVP, Brazília doteraz nema-
la príležitosť hostiť toto stretnutie. 

Akcia bola pripravovaná mesiace vopred Národnou radou Brazílie, s podpo-
rou Renata Lima (viceprezident Medzinárodnej America 3). Piatok, 12.júna, 
dorazili prví účastníci, niektorí po dlhých hodinách letu. V ten deň zamest-
nanci medzinárodného riaditeľstva a dobrovoľníkov robili posledné prípravy: 
inštaláciu výpočtovej techniky, prekladateľské kabíny... Aj keď angličtinou 
hovorila väčšina delegátov, bol zabezpečený simultánny preklad do francúz-
štiny, španielčiny a portugalčiny. 

Program bol veľmi naplnený: 13. júna, územní podpredsedovia urobili pre-
zentáciu práce vo svojich príslušných oblastiach. Ďalší deň prebehli infor-
mácie  zástupcov členských krajín Stálej sekcie o plnení úloh. V pondelok 

15. júna sa konala schôdza konkordátu a predsedníctva. Utorok bol veno-
vaný návšteve svätyne Aparecida. 

V nadväznosti na dve zemetrasenia v Nepále 
medzi koncom apríla a začiatkom mája 2015, 
bolo nutné urobiť inventúru: niekoľko tisíc 
ľudí prišlo o život, ešte stále však nie sú 

presné údaje o počte zranených. Celé dediny 
boli vymazané z mapy, na ich mieste zostali  
len hromady ruín. V niektorých odľahlých 
oblastiach museli čakať viac ako desať dní  
na pomoc. Zosuvy pôdy zničili cesty, mnoho 
dedín v horských oblastiach bolo prístupných 
len helikoptérou, či horolezcami... 

Mobilizácia Spolku svätého Vincenta de Paul, núdzová pomoc a úzka spoluprá-
ca s mnohými ďalšími katolíckymi organizáciami, ako sú Caritas, Sestry Chari-
ty, Jezuiti... bola okamžitá. Doteraz pravidelne navštevujú a poskytujú pomoc 

a potravu postihnutým. Komunikujú tiež s biskupom Kathmandu, ktorý má za 
úlohu koordinovať a podporovať rôzne katolícke organizácie, ich pomoc a dis-
tribúciu potravín a liekov do mnohými dedín. 

Hoci Nepál už nie je na prvých stránkach novín, krajina a jej populácia 
viac ako inokedy potrebuje pomoc a znovu vybudovanie. Nezabúdajme 

na nich. Ak chcete usporiadať zbierku, alebo  darcovstvo, obráťte sa na 
Národnú radu Spolku svätého Vincenta de Paul.  



Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku pozýva 

dobrovoľníkov do svojho kruhu,  pod záštitou sv. 

Vincenta de Paul jeho  charizmou,  k práci pre chu-

dobných. 

     Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku je medziná-

rodnou organizáciou, ktorá vznikla v roku 1833 vo Fran-

cúzsku. Založil ho bl. Frederik Ozanam. Svoju činnosť 

u nás nadviazal po prestávke v historickom vývoji /1948/ 

na Slovensku v roku 1995. 

Činnosť Spolku sv. Vincenta de Paul sa viaže s pomocou 

sociálne slabým rodinám, jednotlivcom, ľuďom bez domo-

va, bývalým chovancom z detských domovov, odsúdeným 

a seniorom. Jednotlivé skupiny ľudí /5-7 členov/ dobro-

voľne pracujú v Spolku sv. Vincenta na Slovensku a sústreďujú sa pod názvom „konferencie“. 

    V súčasnosti má Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku 22 konferencií, z toho 5 konferencií 

pôsobí v Bratislave: Konferencia  sv. Ondreja, zasiela balíky s potravinami a šatstvom na základe 

prosieb – listov a žiadosti od chudobných, sociálnych inštitúcií /útulkov/ po celom Slovensku, Kon-

ferencia sv. Gorazda,  má na starosti práce okolo Domu nádeje po ukončení výstavby, Konferen-

cia sv.  Cecílie pôsobí v škole sv. Vincenta de Paul, uskutočňuje letný detský tábor pre sociálne 

odkázané deti,  Konferencia Divadlo pod kostolom- mladí členovia, s príspevkom hrania divadla 

pre sociálne inštitúcie, nemocných a uskutočňovaním duchovných obnov,  Konferencia  Kráľovnej 

rodiny  v kostole na Teplickej má otvorený šatník pre chudobných a zároveň uskutočňuje dobročin-

né akcie na zbierku pre chudobných, Konferencia sv. Jána Krstiteľa v Dubovej spolupracuje pri 

vydávaní dubovských novín a účinkuje v spevokole. Ďalšie konferencie sú v Leviciach, Konferencia 

sv. Jozefa v Leviciach, kde je otvorený sklad pre chudobných, tzv. Vincentík, kde si chudobní mô-

žu zobrať šatstvo ale aj hmotné veci potrebné do domácnosti, od nábytku, elektrických spotrebičov 

a iné. Je veľkou pomocou pre farnosť ako aj pre mesto. V meste pôsobí aj Konferencia sv. Lujzy, 

zriadená na pomoc deťom v škole sv. Vincenta. Ďalšie konferencie s podobnou činnosťou sú v Nitre, 

Konferencia Zázračnej medaily v Radošine,  Banskej Bystrici,  v Košiciach Šaci 

a v Kráľovskom Chlmci.  Konferencia sv. Štefana v Kráľovskom  Chlmci  má na starosti ci-

gánsku osadu v blízkosti  na Ukrajine, kde pravidelne každý rok s kňazom a katechétkou im odo-

vzdávajú humanitárnu a peňažnú pomoc.                  .                                                                                                                                                            

Pravidelne mesačne sa bratislavské konferencie stretávajú v Dome nádeje na porade s hodnotením 

skúsenosti pri práci s chudobnými. Dvakrát do roka je stretnutie všetkých konferencií zo Slovenska, 

pravidelne 1x ročne je duchovná obnova členov Spolku s vincentským kňazom. 

   Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku spravuje aj  dve sociálno-charitatívne centra. 

 Dom nádeje v Bratislave, otvorený v júni 2011, kde v súčasnej dobe sú 2 sociálne služby: Do-

mov na pol ceste pre dievčatá, z väčšej časti Rómky, vychádzajúce z detských domovov  a Denný 

stacionár pre starších ľudí,  odkázaných na pomoc počas dňa. Na svoju činnosť si doteraz získal 

granty z rôznych nadácií ako aj príspevok na sociálne služby. 

   Sociálne  centrum  Šurany,  otvorené od roku 2001 má v súčasnej 

dobe 2 sociálne služby, Útulok pre 21 ľudí bez domova a Podporované 

bývanie pre invalidných dôchodcov – ľudí bez domova. Spolupráca 

s VUC ako aj s Úradmi práce je na dobrej úrovni a útulok je vyhľadávaný  

sociálnymi kurátormi. O klientov sa starajú 4 pracovníci, riaditeľ, 

v kuchyni pôsobí dobrovoľne rehoľná sestra na dôchodku. Klienti Sociál-

neho centra majú pracovnú terapiu, poľnohospodárstvo, pestovanie plo-

dín a spracovanie surovín, ako aj živočíšny chov, chovanie hydiny, zaja-

cov, ošípaných apod. na svoju vlastnú obživu. Cieľom je naučiť pracovať 

klientov a byť sebestačným. 

    Cieľom Spolku sv. Vincenta de Paul je hájiť ľudské práva, 

zmierňovať biedu a odstraňovať jej príčiny, čo zahŕňa charitatív-

nu službu v širšom i užšom zmysle slova. 

POZVANIE  DO  VINCENTSKEJ  SPOLUPRÁCE—KTO  SME?   
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     Prvého júla 2015 sa uskutočnila  návšteva spojená s prezentáciou vincentského diela 

v Rakúskom meste Grazi. 

     Návštevy sa zúčastnili: Provinciál Misijnej spoloč-

nosti sv. Vincenta de Paul na Slovensku páter Jaro-

slav Jaššo,  biskup Žilinskej diecézy  Tomáš Gális,  

páter Braňko Štefun z Misijnej spoločnosti, 2 tlč-

močníci a  zo Spolku sv. Vincenta de Paul na Slo-

vensku, Mgr. Ing. Libuša Miháliková, prezidentka 

SVdP, Magdaléna Boledovičová, zástupkyňa prezi-

dentky, RNDr. Erika Orubová, preds. Konferencie 

sv. Gorada a Mgr. Ing. Ján Ňukovič, riaditeľ sociál-

neho centra v Šuranoch. 

     Cieľom návštevy bola prezentácia  vincentskej práce 

v meste Graz, kde páter Volfgang  Pucher z Misijnej 

spoločnosti  sv .Vincenta de Paul založil 35 sociálnych objektov  rôznej formy pre  ľudí  

v núdzi.  Niektoré objekty sme si prezreli. Útulok pre Rómov - nocľaháreň v strede mesta, ďa-

lej miesto,  objekt pre ľudí neprispôsobivých z dôvodu alkoholu, kde klienti bývajú v bytových 

kontajnerov. Miesto je nazvané aj ako vincentská dedina, nakoľko klienti tam aj dožívajú. Vin-

centský obchod so šatstvom a obuvou, kde je možnosť  nakúpiť si za sociálne ceny. Prezentá-

cia obsahovala aj diskusiu o financiách na tieto diela, o dobrovoľníckej službe a duchovné po-

vzbudenie.   Spolku bola ponúknutá  možnosť spolupráce v spoločných projektoch pre ľudí 

v núdzi u nás na Slovensku, čo sme  uvítali. 

      Veľká vďaka patrí pátrovi Pucherovi, za jeho odvahu uskutočňovať túto prácu, predovšet-

kým však za jeho lásku k chudobným. 

 Prezentácia útulku v Grazi    

Páter Pucher Volfgang  a jeho sociálne 

dielo - Útulok pre Rómov v Grazi  

Prezentácia vincentských sociál-

nych  diel v Grazi  



Na sviatok  Krista Veľkňaza 28. máj 2015 Mayarí, Kuba 
E-mailovou poštou sa ku mne, až sem na Kubu, dostal váš časopis OZANAM 
1/2015. S radosťou a vďakou posielam pozdrav na moje milované rodné Sloven-
sko a chcem poďakovať vám všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou venujete chu-
dobným, núdznym, opusteným... Každý deň žijete Evanjelium a vydávate svedec-
tvo o Kristovi v zmysle jeho slov „veď chudobných máte vždy medzi se-
bou...“ (Jn 12,8). 

Áno, chudobných máme medzi sebou, tak na Slovensku, aj na Kube i na každom 
kúsku zeme.  
Z Vášho časopisu som sa čo-to dozvedel o Vašej bohatej dobročinnej práci. Takú-
to by sme privítali aj u nás na Kube.  
Dovoľte mi, aby som sa trochu predstavil a priblížil Vám našu misiu. Nech je pre 
vás povzbudením do ďalšej činnosti a modlitieb aj za misie. 

Pochádzam zo Slovenska, mojim rodným mestom sú Levice. Som rehoľným kňazom a zároveň misionárom Spoločnosti Božieho 
Slova (členovia Spoločnosti sa nazývajú aj “Misionári Božieho Slova” alebo ľudovo “Verbisti”), založenej nemeckým kňazom 
Arnoldom Janssenom v roku 1875. 
Svätý Pavol v liste Filipanom adresoval svojim bratom tieto slová: “Môj Boh splní kaž-
dú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi”. (Flp 4,19).  
V mojom živote sa Boh zachoval veľkodušne a vždy, podľa svojej vôle, splnil svoj prí-
sľub: “Proste a dostanete”. Takto som prijal od neho – medzi iným - aj dar kňazského a 
zasväteného života, dokonca som sa stal misionárom vo mne želanej Latinskej Amerike 

– konkrétnejšie v Karibiku.  
Kuba – nazývaná aj Perla Karibiku – sa od roku 2008 stala mojou prvou veľkou misiou. 
Spoločnosť Božieho Slova (SVD) pôsobí na tomto ostrove od roku 1988 ako jeden z 
dištriktov Mexickej provincie. Pracujeme v 5 farnostiach, ktoré, všetky okrem Havany, 
ležia na východe ostrova. Nakoľko sme medzinárodná misijná spoločnosť, naše rehoľné 
komunity sú tvorené zo spolubratov z rozličných kontinentov i krajín. Aktuálne pôsobíme 
na Kube jedenásti misionári a v blízkej dobe očakávame aj prvého rehoľného brata – 
Slováka. 
Som pevne presvedčený, že milosťou Božou som tým, čím som (porov. 1 Kor 
15,10) a vďaka nej i vďaka nespočetnému množstvu modlitieb a obiet ľudí po celom 
svete pokračujem v Pánovej misii; ona je misiou celej cirkvi a rovnako i mojou osobnou.  
Teraz pracujem už na 3. farnosti, v meste Mayarí, kde mi bol minulého roku zverený 
úrad správcu farnosti – farára. Roboty je tu ako na kostolnej veži (ako sa na Slovensku 
hovorí ), ale to je rovnako u každého, kto sa úprimne usiluje o spásu duší. 
Našou úlohou je v prvom rade byt svedkami viery a prítomnosti Božej pre ľudí, ktorí okolo nás žijú. Sprostredkovať im osobné 
stretnutie s Ježišom cez sviatosti: slúženie sv. omší (kde je kostolík, tak v ňom, ale vo väčšine našich komunít sa slúžia sv. om-
še v rodinných domoch alebo pod holým nebom), sviatosti zmierenia (vykonáva si ju ale malý počet veriacich), krsty (poväčšine 
sú to malé deti nepraktizujúcich či nepokrstených rodičov), občas sv. prijímania či zopár birmoviek. Sviatosť manželstva je Po-
poluškou spoločnosti. Mládež žije neviazaným sexuálnym životom, štát robí propagáciu bezpečnému sexu, rodiny v drvivej väč-
šine sú nejednotné, hlavne kvôli úpadku ľudských a morálnych hodnôt, nevere, žiarlivosti a samozrejme veľmi zlej ekonomickej 
a sociálnej situácii. Formujúce sa vzťahy sú narušené chýbajúcim hlbším vzájomným poznávaním sa, rešpektovaním jeden dru-

hého, macizmom (dominancia muža nad ženou) hlboko zakore-
neným v Latinskej Amerike a hlavne chýbajúcou úprimnosťou  
a láskou. 
Takto mladí žijú vo voľných vzťahoch: mnohí chlapci či muži 
hľadia na dievča ako na trofej a ich vzťah by sa dal vyjadriť 
slovami: “milujem ta, dokiaľ sa tebou nenasýtim”, dievčatá vo 
väčšine hľadajú ochranu, oporu a ekonomickú stabilitu. Výsled-

kom je malé percento civilných manželstiev a ešte menej kres-
ťanských a sviatostných manželstiev. 
V nasej misii má veľmi dôležité miesto reevanjelizácia, na mno-
hých miestach sa dá hovoriť o prvotnom ohlasovaní. Preto je 
veľmi dôležitá katechizácia, katolícka formácia, ktorá je však    
v posledných časoch skúšaná narastajúcou prítomnosťou pro-
testantských a evanjelizačných skupín a siekt. Zároveň sa snaží-
me posilňovať biblickú formáciu, hlavne importovaním Biblií na 
ostrov, biblickými stretnutiami a kurzami. 
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Dôležitou súčasťou kubánskych misií je osobný     
a jednoduchý kontakt s domorodým obyvateľ-
stvom. Je neoceniteľná prítomnosť misionára       
v domoch a rodinách Kubáncov, misia vykonávaná 
na spôsob ´Cirkvi “vychádzajúcej” ´, ako to 
vyjadril sv. otec František vo svojej exhortácii (EG 
24). 
 

V súčasnej situácii tohto (totalitného) režimu je 
prítomnosť každého z nás veľkou oporou pre tento 
ťažko skúšaný ľud; je plameňom nádeje plápolajú-
cim v tmách materializmu a duchovnej prázdnoty, 
je prísľubom lepšej budúcnosti. 
Na záver mi zostáva len poďakovať s vami dobroti-
vému Bohu za “novú nádej” ktorú vlial do sŕdc nás 
všetkých koncom minulého roka, kedy štátni pred-
stavitelia U.S.A. a Kuby nastúpili na cestu dialógu. 
Nepopierateľnú zásluhu má na tom i katolícka cir-
kev v osobe nášho sv. otca Františka, ktorý pozval 

oba národy k zmiereniu. To, že pápež nás nosí vo svo-
jom srdci a kráča s nami, potvrdzuje aj jeho osobná 

návšteva Kuby v septembri, na ktorú sa nesmierne 
tešia nielen praktizujúci katolíci, ale hádam všetci Ku-
bánci, vynímajúc bratov protestantov. 
Slávime Rok zasväteného života. Sv. otec nám vo svo-
jom liste adresoval tieto slová: “Očakávam,   že 
„prebudíte svet“, pretože znakom, ktorý charak-
terizuje zasvätený život, je proroctvo. … A to je 
priorita, ktorá sa teraz vyžaduje: „Byť prorokmi, 
ktorí svedčia o tom, ako Ježiš žil na tejto zemi...  
Prorok stojí zvyčajne na strane chudobných       
a bezbranných, lebo vie, že sám Boh je na ich 
strane”.  
Odporúčajúc sa do vašich modlitieb a dôverujúc         
v Božiu milosť, ktorá nemá hraníc, pokračujem po 
ceste zasväteného života. Nech Boh rozhojní toto svä-
té a prorocké povolanie na Jeho väčšiu slávu   a pre 
spásu týchto duší. 

 
 
Žehná vás + a pod ochranu našej Nebeskej Mat-
ky vás zveruje 
P. Radoslav Kottra, SVD 
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HUMANITNÁ  POMOC PRE  ÚTULOK V ŠURANOCH 
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Návšteva Sociálneho centra v Šuranoch – Kopec – humanitárna zásielka 
Dňa 18.3.2015 navštívil Sociálne centrum  pán Dietter Monitzer, predseda  konferencií Spolku 

sv. Vincenta  de Paul z Viedne, ktorý spolu so svojimi spolupracovníkmi a s manželkou Hermí-

nou doniesli veľa užitočných vecí pre ľudí bez domova. Usmiata  tvár rehoľnej sestry Blanky 

svedčí, že v kuchyni Sociálneho centra  sa o hostí dobre postarala, za čo jej patrí veľká vďaka. 

Pán Dietter Monitzer , prezident  vincentských 

konferencií Spolku z Viedne. Rakúski  hostia 

s privezenou zásielkou  
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OCENENIE  ČLENA  KONFERENCIE  KRÁĽOVNEJ  RODINY 

 

Člen Konferencie Kráľovnej    rodiny v Bratislave – pán Ján Uhnák, ocenený ako najlepší    dobrovoľník 

z Národného dobrovoľníckeho  centra CARDA Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí na 

stretnutí v Dome   nádeje 

Ján Uhnák /prvý v pravo/ s p. prezidentom Kiskom, ktorý nášmu 

členovi odovzdal ocenenie za dlhodobú dobrovoľnícku činnosť a 

významný prínos k rozvoju dobrovoľníctva. 



 
19. PLENÁRNE  ZASADNUTIE  Bratislava 25.04.2015 
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25. apríla sa konalo 19. plenárne zasadnutie SVdP—stred a západ. Program  sa niesol v 

zmysle citátu zo Stanov Generálnej rady „Sme neschopní dosiahnuť niečo z večnej hodnoty 

našimi silami bez pomoci samého Boha„ Jn. 15,5. 
Prítomných privítala prezidentka Spolku, Libuša Miháliková. Zasadnutie sa začalo modlitbou a du-

chovným slovom sestričky Štefánie. Upriamila pozornosť na Eucharistiu, ktorá má byť stredobo-

dom našej pozornosti a vysluhovaná v tom istom duchu ako sa Ježiš obetoval. V Eucharistii spoz-

návame život, lásku a radosť. Páter Emil Hofman hovoril o sv. Vincentovi, ktorý dbal na duchovný 

život a spoločné stretnutia, nechal sa viesť Duchom Svätým, počúval vnútorný hlas a vedel trpezli-

vo čakať. Výsledky hospodárenia Spolku za rok 2014, revíznu správu a finančnú správu predniesla 

prezidentka, o výročnej správe informovala Magdaléna Boledovičová, ktorá je na našej webovej 

stránke.  O časopise OZANAM informovala a myšlienkami bl. F. Ozanama sa zaoberala Alžbeta 

Kopřivová. O plánovanej púti do Grazu informovala M. Boledovičová, o našej družobnej dvojičke z 

Holandska a grantoch na rok 2015 informovala L. Miháliková. Vizitácia z GR Paríž  je stanovená na 

máj– o pripravenom programe informovala L. Miháliková. Na poludnie celebroval sv. omšu páter 

A. Adamkovič. O zahraničnej spolupráci s viedenskými konferenciami informovala Mária Virsiková, 

M. Stankovičová, M. Boledovičová. Posledným bodom programu bola prezentácia  mimobratislav-

ských konferencií. Plenárka sa ukončila modlitbou a požehnaním.  
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Techni-

 

19. PLENÁRNE ZASADNUTIE Košice 30.05.2015 

Košickej plenárky, ktorá sa konala 30. mája sa zúčastnili za Národnú radu SVdP— 

prezidentka  Libuša Miháliková, viceprezidentka Alžbeta Kopřivová, prítomný bol aj 
Štefan Orlovský— hospodár NR, ktorý je zároveň aj predseda konferencie v Kráľov-

skom Chlmci. Prítomných privítala prezidentka Spolku a požiadala o schválenie, prí-
padne doplnenie programu. Program prebiehal podobne ako  Bratislave. Úvodnú 
modlitbu a duchovné slovo mala sestrička Alfonza Záňová. Činnosť a problémy konfe-

rencií riešia priebežne, problémy sú hlavne v pravidelnom stretávaní sa členov konfe-
rencií. Stretnutie sa skončilo modlitbou a požehnaním na šťastný návrat domov.  



  
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUCHOVNÁ OBNOVA 

jún 2015 v Bratislave 

(podľa voľného termínu kňaza) 

 

PLENÁRKA 

25.04.2015 v Bratislave 

30.05.2015 v Košiciach 

 

Najbližšie plánované zasadnutia  

NR SVdP 

20.06.2015,  17.07.2015,  15.08.2015 

 

SVÄTÉ  OMŠE 

02.09.2015 Kostol sv. Michala Levice 

Za Božiu pomoc, požehnanie vincentín-

skych diel pre núdznych a chudobných a 

ochranu Panny Márie Spolku sv. Vincenta 

de Paul. 

 

06.12.2015 Kostol sv. Michala Levice 

Ďakovná sv. omša za Božiu pomoc a 

ochranu Panny Márie pre členov a diela                              

Spolku sv. Vincenta de Paul v roku 2015. 

 

Konferencia sv. Jozefa v Leviciach 

07.06.2015 bola v kostole sv. Michala vy-

stavená relikvia našej svätej Gianny Beret-

ty Mollovej, členky SVdP. Fotografie zo 

svätej omše a jej uctenia levickými farník-

mi nafotila a článok do farského časopisu 

Michael poslala členka našej konferencie. 

 

2 % pre Spolok sv. Vincenta 

Ďakujeme všetkým darcom 2% z daní roku 

2014, v modlitbách im vyprosujeme Božie 

požehnanie a ochranu Panny Márie. 

 

Časopis OZANAM 

Všetky čísla nášho časopisu sú uverejnené 

na webovej stránke www.vincent.sk, môže-

te si ich tam pozrieť, prípadne stiahnuť a 

vytlačiť pre vnútornú potrebu konferencie. 

Redakcia ďakuje všetkým prispievateľom  

a povzbudzuje všetky konferencie k po-  

sielaniu príspevkov.  

            SPRÁVY  V  SKRATKE                         
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Dňa 31.5.2015 náhle zomrela 
pani Bc. Eva Bunčáková, ktorá 

ako prvá pracovníčka  

v stacionári zakladala a viedla 

určitý čas  náš  denný stacionár 

sv. Vincent v Dome nádeje.  

Spolok sv. Vincenta sa 

s menovanou rozlúčil  na smú-

točnom akte v Bratislave Prievo-

ze a poslednýkrát vyjadril úctu 

a poďakovanie za jej prácu 
v Dome nádeje. 

Vedenie  Domu nádeje 
 

 

 
 
 

Národná rada Spolku sv. Vin-
centa de Paul na Slovensku 
blahoželá k oceneniu Jánovi 
Uhnákovi z Konferencie Krá-
ľovnej rodiny v Bratislave ako 
najlepšiemu dobrovoľníkovi   
z CARDA. 
Ocenenie prevzal z rúk prezi-
denta Slovenskej republiky, 
Andreja Kisku. /str. 9/ 

Srdečne blahoželáme všetkým členom 

Spolku sv. Vincenta de Paul, ktorí sa v 

mesiacoch apríl, máj a jún dožili výz-

namného životného jubilea. 

Všetkým želáme pokoj, pohodu, zdra-

vie, Božie požehnanie a ochranu Panny 

Márie. 

S láskou na vás myslíme v našich mod-

litbách.   

POĎAKOVANIE 

 

Spolok sv. Vincenta 
de Paul ďakuje dru-
žobnej dvojičke Spol-
ku sv. Vincenta v Ho-
landsku za poskytnu-
tý grant vo výške 
6500.- € . 
     Grant bude použitý 
na činnosť pre jednot-
livé konferencie podľa 
rozpisu:  Konferencia 
sv. Cecílie, Konferen-
cia sv. Ondreja, Kon-
ferencia sv. Cyrila a 
Metoda, Projekt Dom 
Nádeje, Konferencia 
sv. Štefana.  
 

Národná rada Spolku sv. 
Vincenta de Paul na Slo-
vensku 

SPOMÍNAME                                                                                   BLAHOŽELÁME  



 

Strana 13  O Z A N A M  

2015       

OZANAM 2015 

VYDÁVA NR SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL                                 

 
FOND GSK— podpora pre náš stacionár 

CVIČENIE 

 

 

 

 

TVORIVÉ DIELNE 

 
  
  
  

Nákup z grantu GSK taburetky a materiálu na tvorivé dielne 

Ďakujeme Fondu GSK za poskytnutie grantu vo výške 440.- €  na tvorivé diel-

ne v stacionári ako aj na zakúpenie  cvičiacich potrieb. 

Cvičenie z grantu GSK –  cvičiteľka a seniorky  

Výrobky z papierových prípravkov, pečenie naplneného chleba podľa predlohy...  
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SOCIÁLNE CENTRUM  ŠURANY 

CANISTERAPIA V DOME NÁDEJE 

Denný stacionár  – Canisterapia 

Náš denný  stacionár navštívil cvičený psíček Deny, ktorý spolu so svojou majiteľkou predviedol  

terapiu zvanú  canisterapia. Canisterapia  v praxi znamená pozitívne pôsobenie psa domá-

ceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. A v tom  bol Deny ozajstný umelec. 

Okamžite sa zhostil úlohy a svojou „psou“ náladou zabával klientky stacionára. 

     V Sociálnom centre ubiehajú dni veľmi rýchlo, tak ako každému       
z nás.  Naše zariadenie potrebuje pre 30 obyvateľov veľké množstvo 
potravín, väčšinu si však dochováme a dopestujeme sami. Tento rok 
sme absolvovali dve zabíjačky. Z troch nami dochovaných ošípaných 

bolo hodne mäsa i výrobkov, z čoho sme mali všetci radosť.  Na jar 
sme vysadili a vysiali políčka v záhradách, teraz  začíname zberať prvú 
úrodu, ktorá putuje sestričke Blanke do kuchyne na spracovanie. Ide 
najmä o reďkovku, šalát, cesnak, cibuľu, zemiaky, papriku, paradajky, 
uhorky, cukinu,  mrkvu, petržlen, baklažán, špenát, cviklu, kukuricu    

a tento rok sme prvýkrát zasiali aj mak. 
     Čo všetko chováme na našom hospodárskom dvore? Máme kozy, 

ovce, sliepky, brojlery, zajace a tiež 4 malé prasiatka. O tieto zvieratá 
sa starajú naši klienti, krmivo pre nich zaobstaráva riaditeľ zariadenia. 

     Drevo na zimu máme už prichystané, muži teraz kosia a zvážajú seno. Na dvore dokončujeme pekárnič-
ku, ktorú v lete využijeme na zaváranie, po týchto prácach príde na rad  nová dreváreň, ktorá je potrebná 
na uskladnenie dreva. Na dvore máme aj dožívajúci altánok, ktorý čoskoro nahradí nový.  Projekt vypraco-
vala P. Sucháňová—naša sociálna pracovníčka, čím sme získali 200,-  Eur, ostatné náklady dofinancujeme z 

vlastných zdrojov. V kuchyni prebiehajú prípravné práce na inštaláciu no-
vého nerezového  dvojdrezu , pribudnú aj nové odkvapové rúry na dome 
č. 7... Súbežne vykonávame rôzne malé revitalizačné práce pre skultúr-
nenie nášho zariadenia. 
    Máme nového pracovníka S. Kalaša, náhradu za A. Kühna, ktorý odišiel 
do dôchodku. Máme aj bohatý program: Veľkonočné sviatky obyvatelia 

zariadenia prežívali s provinciálom Misijnej spoločnosti, pátrom J. Jaššom. 

Sestričky Vincentky z Nitry spolu s mladými pripravili v zariadení opekač-
ku. Život v sociálnom centre sa nezastaví ani nachvíľu vďaka všetkým, 
ktorí v ňom žijú a ktorí sa starajú o jeho nerušený chod. 
     Ďakujeme Bohu za požehnanie a starostlivosť a vám všetkým za mod-
litby.                                                                                     M.B. 
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KONFERENCIA  SV. ŠTEFANA  KRÁLOVSKÝ CHLMEC 

 

  
     
 

 
  

 
 

  

Konferencia sv. Štefana v Kráľovskom Chlmci pomáha ľuďom v hmotnej a duchovnej nú-
dzi a tiež aj našim misiám na Ukrajine. O tom  však v najbližšom čísle OZANAMU.  
Projektom z Holandska sme finančne podporili rodinu Kelemenovcov, ktorá si svojpo-
mocne rekonštruuje svoj domček. Ako vidieť z fotografií, pivnica bola doteraz  preklenutá 
drevenou podlahou. Pán Kelemen svojpomocne,  s finančnou podporou z uvedeného 
projektu kúpil konštrukčný materiál, oceľové tyče prierezu L o výške 160 mm a ostatný 
stavebný materiál, aby mohol zakryť pivnicu a zároveň vytvoriť podlažie pre budúcu kú-
peľňu a kuchyňu. Môžeme vidieť zručnosť hlavy rodiny a ovocie vypracovaného  projek-
tu,  podporeného z Holandska. Rekonštrukcia rodinného domu ešte nie je dokončená, 
roboty je ešte dosť, čo je zrejmé aj z tejto fotodokumentácie.   

Predseda konferencie, Štefan Orlovský 
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NÁVŠTEVA  Z  GENERÁLNEJ RADY 

 

 
 

 

Dear Members of the Society in 

Hungary, Slovakia and Croatia, 
  

A happy new year for you and all the 
members of the Society in your coun-

try. 
Brother John Lee, Vice-president for 

International Structure, your Co-
ordinator and I will visit your work  

13. – 14. May: Hungary - Miskolc, 

Návšteva Generálnej rady z Paríža 
 
    V dňoch 13.5. – 15.5.2015 sa uskutočnila návšteva členov z Generálnej rady Spolku sv. 

Vincenta de Paul z Paríža v zložení:  Viceprezidet  Generálnej rady pán John Lee  
z Honkongu, člen Generálnej rady, koordinátor skupiny Európa II pán Ervína Tig-

la z Rumunska a členka Generálnej rady, zodpovedná za projekty pani Ulrika 
Mattfeld z Nemecka. 
    Cieľom návštevy bola vizitácia Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku, oboznámenie 

sa s činnosťou Spolku sv. Vincenta de Paul u nás  a vo svete. Jednotlivé konferencie 
prezentovali svoju činnosť na spoločnom večernom stretnutí vo štvrtok dňa 

14.5.2015. Súčasne viceprezident GR John  Lee uviedol prezentáciu činnosti Spolku sv. 
Vincenta de Paul vo svetovom meradle v jednotlivých krajinách, kde Spolok pôsobí. Pre-
zentácie sa zúčastnil  aj otec provinciál Misijnej spoločnosti  páter Jaššo, ktorý so záuj-

mom a srdečnosťou spojil svoj úmysel napomáhať Spolku sv. Vincenta de Paul  u nás.  
   Návšteva z Generálnej rady  bola aj v Sociálnom centre Šurany, kde si prezrela hospo-

dársky dvor, prácu klientov, režim a kaplnku Sociálneho centra.  
    V ranných hodinách pre osobitný zážitok sme im umožnili aj prehliadku mesta Bratisla-
vy a  hradu.  

     Národná rada Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku ďakuje všetkým členom Spol-
ku, ktorí sa zúčastnili priebehu návštevy,  pátrom z Misijnej spoločnosti a otca provinciála.      

    Ďakujeme aj tým, ktorí organizačne zabezpečovali prípravu návštevy,  stravovanie 
hostí, spoločnú večeru, zvlášť predsedníčke konferencie sv. Alžbety  z Banskej Bystrici pa-
ni Eve Záreckej, Magdaléne Boledovičovej, Márii Polakovej, tlmočníčke Zuzke Vavrovej, 

ktorej pomoc bola veľká. V nekonečnej miere ďakujeme aj Misijnej spoločnosti za poskyt-
nuté vozidlo a odvoz do SC Šurany pátrom Emilom Hofmanom ako aj za jeho ochotu. 

    Návšteva nás všetkých  povzbudila, poukázala na stále aktuálne poslanie Spolku sv. 
Vincenta de Paul -  „Byť vtelenou Božou dobrotou pre chudobných a chorých, za-
stupovať im Boha“,  podľa slov sv. Vincenta.  

     V súčasnej dobe je vo svete  veľa materiálnej a duchovnej chudoby, živelných kata-
strof,  kde Spolok sv. Vincenta de Paul má nezastupiteľné miesto v pomoci blížnym. Je 

však potrebné, aby sme prosili Boha, aby do našich sŕdc vlial city milosrdenstva 
a zľutovania, aby sme sa zapálili a  boli príkladom pre iných.  

            Libuša Miháliková, prezidentka Spolku  



 

  

 

NÁVŠTEVA  Z GENERÁLNEJ RADY—FOTODOKUMENTÁCIA 

Strana 17 

   OZANAM   2015                               

ROČNÍK IX             VYDÁVA NÁRODNÁ RADA SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL 

 

 

 
 



 

 

Strana 18 

 O Z A N A M  

2015                     VYDÁVA NR SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL 

TURIČNÝ  FESTIVAL  V  NITRE 

 

 
 

 

 

  Dňa 23. 5. 2015 sa v Nitrianskej športovej hale 

na Klokočine uskutočnil prvýkrát  festival všetkých 
združení a hnutí nitrianskej diecézy pod záštitou gene-
rálneho vikára Petra Brodeka. 

Cieľom podujatia bolo osloviť veriacich ľudí, ktorí by sa 
chceli viac zapojiť do diania cirkvi v nejakom spoločen-

stve. V dvoch dvojhodinových blokoch sa  postupne 
predstavili združenia so svojimi charizmami 
a spiritualitou. Spolok sv. Vincenta de Paul prezentova-

la Magdaléna Boledovičová  ako súčasť vincentskej ro-
diny, a zaujala najmä ďakovnými listami  ľudí, ktorým 

sme pomohli a pomáhame v ich ťažkej životnej situácii. 
Spolu s nami sa predstavilo aj Združenie mariánskej 

mládeže a Národné združenie Spolkov kresťanskej lás-
ky. 
Okrem predstavovania, stretnutie obsahovalo aj pred-

nášku gen. vikára Petra Brodeka a celý program stret-
nutia bol poskladaný z jednotlivých chariziem hnutí: 

spoločenstvo Emanuel si pripravilo  moderovanú adorá-
ciu pred najsvätejšou sviatosťou, mladí zo ZMM pred-
viedli v poobedňajšom programe hraný ruženec, eRko 

a Kresťanské združenie mladých  sa starali  v tvorivých  
dielňach o najmenších, Maltézsky rád Slovensko mali na starosti organizáciu a celý prie-

beh akcie. 
Popritom každé združenie malo pripravený stôl na ktorý sme si mohli vyložiť rekla-

mné materiály, knihy príp. výrobky členov, počas celého trvania festivalu. Náš stôl ok-

rem knihy v Službách evanjeliovej lásky bol obohatený  výrobkami  Denného stacionára 
z Domu nádeje. Počas prestávok prichádzali k nám ľudia a pýtali sa nás na našu činnosť, 

charizmu  a zároveň sme im rozdávali letáky o Spolku. 
Toto bohaté duchovné podujatie vyvrcholilo ďakovnou sv. omšou, ktorú  celebro-

val spolu s prítomnými kňazmi otec biskup Viliam Judák. 

Ďakujem Bohu, že sme sa mohli zúčastniť tejto akcie a spropagovať Spolok sv. 
Vincenta de Paul aj takýmto spôsobom                                      Petra Bajlová 
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             Členovia Konferencií sv. Vincenta de Paul na východnom 

Slovensku sa stretli počas posledného víkendu  pred tohtoročnou 

Veľkou nocou na duchovných cvičeniach. DC sa konali v kláštore 

v blízkosti Košíc. Novovybudovaný kláštor bosých karmelitánov v 

košickej mestskej časti Lorinčík požehnal 27.septembra 2014 ko-

šický arcibiskup - metropolita Bernard Bober. Prví karmelitáni pri-

šli do Lorinčíka v roku 2006, pričom tu založili novú karmelitánsku 

mužskú komunitu. V novej budove stojacej blízko lesa sú izby pre 

rehoľníkov, zároveň je tam samostatná časť určená pre záujem-

cov o duchovné cvičenia a duchovnú obnovu. Účastníci majú 

k dispozícii dvojposteľové izby, prednáškovú miestnosť 

a miestnosť na rozhovory s kuchynkou. Súčasťou nového kláštora je aj kaplnka, ktorá je ok-

rem rehoľníkov prístupná aj pre verejnosť.  

 V týchto priestoroch prežilo 13 dobrovoľníkov, členov konferencií, laikov 

a sympatizantov sv. Vincenta de Paul spolu s duchovným otcom, pátrom Palkom Nogom, CM 

víkend v Božej prítomnosti.  

Témou  DC boli vzťahy a práca s chudobnými. Chceme chudobných priviesť k Bohu. 

Lukáš IV – 18 – „Poslal ma hlásať Evanjelium chudobným.“ 

Po úvodnej modlitbe sme si spolu s pátrom položili otázky 

Čo čakám od duchovnej obnovy? 

Čo čakám od Krista? 

Čo čakám od sv. Vincenta de Paul? 

Čo je môj najväčší problém? 

Prednáška bola venovaná práci a životu sv. Vincenta de Paul. Jeho život a prácu sme si zob-

razili ako 5 tvárí sv. Vincenta de Paul. 

Sv. Vincent - otec chudobných - predlohou bol obraz, ktorý predstavuje poslednú ve-

čeru – okolo stola chudobní so sv. Vincentom, v strede obrazu tvár Krista 

Sv. Vincent  - misionár - predlohou bola socha znázorňujúca  sv. Vincenta ako misioná-

ra s krížom, evanjeliom a mušľou  

Sv. Vincent – formátor  

Sv. Vincent – kontemplatívny v akcii – zmeniť tvár cirkvi, zjednotiť modlitby 

s aktivitou 

Sv. Vincent – plný lásky 

zmena v správaní sv. Vincenta ovplyvnená stretnutiami s ľuďmi, ktorí ovplyvnili jeho život 

Prednášku sme v sobotu ukončili sviatosťou zmierenia, sv. omšou a adoráciou. 

           V nedeľu po ranných chválach sme pokračovali druhou časťou prednášky a DC sme 

ukončili slávnostnou sv. omšou. 

            Počas prestávok aj v rámci prednášok nám páter zodpovedal naše otázky, vysvetlil 

niektoré témy zo sv. Písma a z histórie cirkvi, povedal v skratke o misii v Hondurase. 

          Prežili sme dva dni v spoločenstve, posilnili sme sa vo viere, dozvedeli sme sa viac 

o živote sv. Vincenta de Paul. 

Záverečné foto, poďakovanie, rozlúčka, pozdravy...,možno niekedy opäť dovidenia.    

Vďaka za požehnaný, zmysluplne prežitý víkend.                                                               M. Lopatníková                                                                
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Evanjelium lásky 
Túto báseň napísal Boží služobník Marek 

z vnuknutia Ducha Svätého a s pomocou    

Ježiša Krista i Boha Otca v roku Pána 2014 
 

  

V. 

Ježiš a Samaritánka 

(podľa Jn 4, 1-26) 

 

Samaritáni a Židia  

sa spolu nestýkali 

a už celé stáročia 

spolu nerozprávali. 

 

Zrazu Ježiš svojou láskou 

všetko toto zmenil, 

keď s istou Samaritánkou 

slovo prehovoril. 

 

A neostal len pri tom, 

ale všetkým ľuďom, 

dal nový lásky zákon 

k priateľom i nepriateľom. 

 

VI. 

Zákon lásky 

(podľa Mk 12, 28-34 + Mt 5, 43 – 48) 

 

Miluj Pána, svojho Boha, 

z celého svojho srdca. 

Miluj blížneho svojho, 

ako seba samého. 

 

Nemiluj však len priateľov, 

no miluj i nepriateľov. 

Týmto ak sa riadiť budeš, 

pokoj v duši, šťastie nájdeš. 

 
Pokračovanie v budúcom čísle 

  
Z LISTOV CHUDOBNÝCH 

Teta nakoľko máme druhé bábo 
chceli by sme sa osamostatniť. 

Budeme bývať v podnájme      
a tak by som vás prosila           
o manželské postele, skrine, 

chladničku a kuchynské riady. 
Prosím niečo nám zožeňte, prídeme si to zobrať.  Ďa-

kujem. 
 
Pani …...chcem Vás poprosiť pre bratove deti o ošate-

nie a obuv. Tiež poprosím pre nich o rozťahovací 
gauč, alebo váľandy a ak by sa dalo, chcem poprosiť 

pre nich aj farbu na maľovanie izieb. Nemaľovali dlhé 
roky a vyzerá to u nich hrozne.  Brat je chorý, nevlá-
dze robiť a jeho žena sa nevie zamestnať. Za akúkoľ-

vek pomoc pre nich Vám ďakujem. 
 

Dobrý deň, prosím o ošatenie pre nás a naše deti. 
Viete nevieme sa zamestnať a tak žijeme zo sociál-

nych dávok  a z toho sa nedá vyžiť. Mnohokrát nemá-
me ani na potraviny  a tak to máme dosť ťažké. Ďa-
kujem za pomoc... 

 
Pani ….. ďakujem že mi každý mesiac pomáhate fi-

nančne. Neviem čo by bolo so mnou  a s mojimi dvo-
ma deťmi bez vašej pomoci. V týchto končinách sa 
neviem zamestnať. Mám zdravotné problémy a mám 

ísť na vyšetrenie, ale nemôžem si to dovoliť, nemám 
na autobus. Moje prijmi idú dcére na cestovné a na  

internát.  Ďakujem za pomoc za všetko čo robíte pre 
nás. Vďačná matka s deťmi. 
 

Zo srdca Vám ďakujeme  s manželom a 5  deťmi za 
ošatenie a odšťavovač. Posielame hojné Božie požeh-

nanie. 
 
Prosím o kočík pre môjho 1,5  ročného syna. Kočík 

nemám a tak si požičiavam, keď idem s ním k lekáro-
vi. Veľmi mi pomôžete ak mi kočík zoženiete. Ďaku-

jem ...  

Sídlo NR SVdP 
Národná rada SVdP 
Dom nádeje 
Tomášikova 8A 
821 03 Bratislava 


