
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 po-
hnutý milosrdenstvom ako veľký a dobrý priateľ 
ľudí a priateľ Boží. 
Výber z knižočky citátov sv. Vincent      de Paul  Po-
bádaní milosrdenstvom. 

V MENE BOŽOM 
Utekať pred životnou situáciou, do ktorej nás 
Boh postavil, znamená utekať pred svojim šťas-
tím. 

PRIPRAVENÉ JE MOJE SRDCE 
Koľké šťastie pre úbohého človeka, že môže 
robiť aspoň niečo, čo je Bohu milé. 

KTO TRPÍ—POROZUMIE 
Trpezlivo znášať utrpenie a mlčať, to je najlepší prostriedok, ako získať čnosti 
a osláviť Boha. 

 

 

Dar seba samého 

Roku 1831 Frederik Ozanam odišiel 

z domu v Lyone študovať na Sorbonnskú 

univerzitu do Paríža. Mal osemnásť rokov, 

bol mimoriadne inteligentný, ochotný pra-

covať a hlboko veriaci. Za desať rokov zís-

kal doktorát z práva a literatúry a stal sa 

jedným z najchýrnejších mysliteľov 

a spisovateľov vtedajších čias. Avšak bla-

hoslaveného Frederika Ozanama si dnes 

nepripomíname iba pre jeho akademické 

úspechy. Jeho odkaz, ktorý pretrváva do 

dnešných dní, pramení z konkrétneho roz-

hodnutia, ktoré spolu so šiestimi priateľmi 

urobil v istý aprílový večer roku 1833: Musí-

me robiť to, čo sa najväčšmi páči Bohu. Musíme robiť to, čo robil náš 

Pán Ježiš Kristus, keď ohlasoval evanjelium. Poďme 

k chudobným.  To bol začiatok Spolku svätého Vincenta de Paul, zdru-

ženia laikov, ktorí slúžia tým, čo sa ocitli v núdzi. Je to ich odpoveď na 

Ježišovu výzvu milovať Boha a blížnych. Dnes sú členovia Spolku - 

ktorí pochádzajú zo všetkých kontinentov, kultúr, štátov a rás - živým 

svedectvom Frederikovej vízie „obklopiť svet sieťou dobročinnosti 

a lásky k blížnemu“. 

Pokračovanie 

          MYŠLIENKY sv. Vincenta de Paul  - do dnešných 
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Drahé sestry a bratia! 

 

      Blíži sa Veľká noc a pred 
nami je obdobie pôstu. V živote 

nás kresťanov pôst znamená 

predovšetkým vnútornú premenu , 

pokánie, ktoré  končí  smrťou 

nášho Pána a napĺňa sa našim 

vykúpením. Viera  vo vzkrieseného 

Krista je toho  základom.  Je to 

zavŕšenie  Kristovho 

vykupiteľského diela.    

     Azda  vzkriesenie  si  najviac 

uvedomíme   vtedy ak stratíme 

blízku osobu.  Ježiš povedal: „Ja 

som cesta, pravda a život,” “Ja 

som vzkriesenie. Ak niekto verí vo 

mňa, aj keby zomrel, bude žiť       

a ktokoľvek verí vo mňa, nikdy 

nezomrie.”  Boh nám cez svojho 

syna daroval účasť na svojom 

živote.   Jeho zmŕtvychvstanie       

a jeho víťazstvo nad hriechom 

a smrťou je naším víťazstvom. 

Musíme mu byť za to veľmi 

vďační, že ON svojho 

jednorodeného syna neušetril, ale 

dal ho ako výkupnú obetu za nás.   

     Ježiš vykúpil každého človeka,  

všetci sme rovnako spasení.  

Prajem   Vám duchovné 

napredovanie s trpiacim Kristom  

k jeho Zmŕtvychvstaniu  - k Veľkej 

noci  - prechodu  od smrti do  

života. 

      Libuša  M. 
 

             
 

     
 

Spomienka na Frederika Ozanama 
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Drahí vedúci predstavitelia medzinárodnej vincentskej rodiny! 

 

 Každý rok vyzývame vincentskú rodinu, aby upriamila svo-
ju pozornosť na jednu výnimočnú tému, ktorá nám poskytne mož-
nosť prehĺbiť chápanie našej spoločnej vincentskej charizmy. Chce-
me nazvať tento rok 2015 „Rokom vincentskej spolupráce“.  
 Našou témou bude: „Spoločne v Kristovi, my, vincent-
ská rodina, robíme svet iným.“  
 Chceme požiadať, aby sa počas tohto roku rozličné úrovne 
vincentskej rodiny (miestnej, regionálnej alebo medzinárodnej) vy-
dali na cestu slávenia, jednoty, spoznávania sa a služby spolu         
s druhými. Všetky tieto iniciatívy bude koordinovať Komisia pre spo-

luprácu vincentskej rodiny (VFCC – skratka z angličtiny). 
Tento rok spolupráce začne na sviatok Turíc 24. mája 2015 a ukončí sa tým istým sviatkom 
Turíc, ale 15. mája roku 2016. 
 Všetci poznáme spôsob, akým je spolupráca zakorenená v našej charizme vin-
centskej rodiny hlavne skrze svedectvo našich zakladateľov. Rovnako si uvedomujeme, že 
účinnosť našej služby závisí od našej ochoty slúžiť tým, ktorí žijú v chudobe.  
Ďalej predkladáme tri orientačné smery pre rozličné podujatia pre tento rok: 

1. Sláviť  
Čoskoro pošleme otvorený list vincentskej rodine, v ktorom vám dáme určité pod-
nety a návrhy pre slávenie dvoch slávností: Turíc a niektorých slávnostných dní vin-
centskej rodiny. Nebudú sa však organizovať medzinárodné stretnutia, ale všetky 
slávenia sa budú uskutočňovať na miestnej a regionálnej úrovni. 
Tiež plánujeme zahrnúť do tohto úmyslu slávenie Svetového dňa modlitby v sobotu 
27. septembra 2015.  
2. Zjednotiť a spoznať sa  
Už odteraz pozývame vincentskú rodinu, aby na facebookovskej stránke vincentskej 
spolupráce alebo na stránke www.famvin.org zverejnila svoje fotografie a modlitby, 
ktoré vzniknú v Roku vincentskej spolupráce. Tak isto máme v úmysle zozbierať 
a podeliť sa o niektoré skúsenosti zo spolupráce v službe, aby sme ich zverejnili na 
Facebooku a na famvin.org. Pozývame tiež členov Rady spolupráce vincentskej 
rodiny, aby povzbudili jednotlivé skupiny zverejniť svoju službu a činnosť. 
Želáme si, aby nám táto forma komunikácie umožnila lepšie sa spoznať. Každý 
týždeň bude mať priestor na prezentovanie sa vždy iná vetva vincentskej rodiny.  
3. Slúžiť 

  Bude uverejnené svedectvo pátra Eli Chaveza dos Santos o spolupráci. Vyzývame 
členov, aby sa takým istým spôsobom podelili  o svoje skúsenosti zo spolupráce   
v službe. 

 Vyššie spomínaná komisia VFCC uvažuje nad možnosťou uskutočniť formačné 
stretnutia zamerané na spoluprácu. Program aktívnej spolupráce vincentskej rodiny 
(VFCAP – skratka              z angličtiny) sa konal v Paríži v rokoch 2013 a 2014 a zúčastnilo 
sa na ňom vyše 70 členov vincentskej rodiny. Prosím účastníkov tohto stretnutia, aby na 
internete vo videu zverejnili svoje skúsenosti zo vzájomného zdieľania sa, berúc do úvahy 
úsilie o osobnú spoluprácu a spoluprácu v rámci jednotlivých vetiev. Týmto pomôžeme roz-
voju želanej spolupráce.  
 Ako vidíte, máme veľa aktivít, ktorými môžeme osláviť tento mimoriadny rok 
v rámci vincentskej rodiny. Už teraz ďakujeme za vašu pomoc pri uskutočňovaní týchto 
aktivít v rámci vetiev vincentskej rodiny a jej spolupracovníkov. Veľmi pekne vám ďakujeme 
za vašu vynaliezavosť pri vytváraní tejto čnosti spolupráce, ktorá dáva našej charizme jej 
špeciálny charakter a účinok. 
 Pokračujúc s prípravami na slávenie, ktoré bude prebiehať celý rok, rád by som 
vás pozval, aby ste sa podelili o svoje úvahy nad témou spolupráce. Tiež prosím tých, ktorí 
by sa chceli zapojiť, aby mi poslali krátku reflexiu na nasledujúce otázky: 

a) Aké pocity v tebe vyvoláva spolupráca vo vincentskej rodine? 
b) Ako vyzerá tvoja spolupráca s ostatnými vetvami vincentskej rodiny? 

c) Aká je tvoja vízia o spolupráci vincentskej rodiny? 
Pošlite mi, prosím, svoje úvahy do 1. mája 2015. 
Rád by som tiež vyzval vedúcich vincentskej rodiny na národnej úrovni, aby uva-
žovali nad touto témou a podelili sa o svoje úvahy s miestnymi členmi. 
Váš priateľ vo sv. Vincentovi 

      P. Gregory Gay, CM 
      generálny predstavený 

Rím 30. január 2015 

LIST GENERÁLNEHO OTCA 
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Z myšlienok  
Sv. Otca Františka    

Problémom našich dní sa 

viacej nezdá byť rušivá 

prítomnosť otcov, ako skôr 

i c h  a b s e n c i a ,  i c h 

nezvestnosť. Otcovia sú 

občas tak zameraní sami na 

seba, na svoju prácu a 

niekedy na individuálnu 

sebarealizáciu, že zabúdajú 

aj na rodinu. A deti i 

m l a d ý c h  p o n e c h a j ú 

osamotených. Už ako biskup 

Buenos Aires som spozoroval 

pocit osirelosti, ktorí dnes 

deti a mládež prežívajú, a 

často som sa pýtal otcov, či 

sa hrávajú so svojimi deťmi, 

či dokázali odvážne a s 

láskou venovať čas svojim 

deťom. A odpoveď bola 

n e p e k n á ! “ 

Preto Svätý Otec vyzval k 

väčšej pozornosti: „Absencia 

osoby otca v živote detí a 

mladých spôsobuje trhliny a 

zranenia, ktoré môžu byť 

veľmi vážne.“ Pripomenul 

Ježišov prísľub učeníkom: 

«Nenechám vás  ako 

siroty» (Jn 14,18). Tieto 

slová prospejú všetkým, 

otcom i deťom, povedal 

pápež František a v závere 

dodal, že budúcu stredu 

poukáže na krásu otcovstva, 

ktorá je svetlým kontrastom 

k tme, spôsobenej jeho 

absenciou. 

Pápež František 

OZANAM 2015 



 
Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový 

pôst. Je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných 

náboženstvách. 

V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc 

začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týžd-

ni pred Veľkou nocou. V tento deň, ktorý je dňom prísneho 

pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kňaz alebo diakon 

robí popolom znak kríža na čelách veriacich so slova-

mi: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“, alebo 

„Kajajte sa a verte v evanjelium!“. 

Obrad sypania popola na hlavu v prvý pôstny deň sa prakti-

zoval už od 8. storočia. Pôvodne to bol obrad vyhradený len pre veľkých a verejných hriešnikov, ktorí v 

tento deň začínali svoju cestu pokánia. Vstupovali do chrámu bosí, zaodetí vrecovinou a sypali si na 

hlavu popol. Neskôr podobným spôsobom začínali svoje pokánie nielen verejní kajúcnici, ale aj ostatní 

veriaci a sypanie popola na hlavu sa stalo všeobecným symbolom rozhodnutia nastúpiť na cestu poká-

nia. V 10. a 11. storočí bol už tento obrad udomácnený v mnohých oblastiach západnej Európy. Koncil v 

Benevente v roku 1091 ho zaviedol pre celú Cirkev, pričom sypanie popola na hlavu sa nahradilo znače-

ním na čelo. 

V Učení Dvanástich apoštolov (Didascalia apostolorum) zo začiatku 3. storočia sa odporúča 1-2-dňový 

pôst (alebo 40-hodinový pôst) pred krstom a 2-3-dňový pôst pred Veľkou nocou. Z tohto krátkeho 

pôstu sa postupne vyvinul 40-dňový pôst, ktorý odporúča veriacim už na začiatku 4. storočia sv. Ata-

náz (296-373), biskup z Alexandrie i sv. Cyril Jeruzalemský (315-386). Číslo 40 malo posvätný význam: 

Ježiš Kristus sa postil 40 dní pred svojím verejným vystúpením (Mk 1,12; Mt 4, 1-11), 40 dní pokrývala 

voda zem počas potopy sveta, 40 dní sa postil Mojžiš na vrchu Sinaj, 40 dní putoval prorok Eliáš k jas-

kyni na vrchu Horeb, kam k nemu prišiel Boh a podobne. 

Pôvodné pôstne pravidlá boli veľmi prísne: dovoľovali požívanie jedla len jedenkrát denne. Okrem toho 

boli sprísnené aj abstinenciou, t.j. úplným zdržiavaním sa požívania niektorých pokrmov ako mäso, ry-

by, mlieko a mliečne výrobky (maslo, syry). Terajšie predpisy týkajúce sa pôstu a postenia sa boli zave-

dené v roku 1966 apoštolskou konštitúciou Poenitemini. 

Pôstne obdobie trvá v Rímskokatolíckej cirkvi od Popolcovej stredy do Veľkonočnej nedele. Zahŕňa šesť 

pôstnych nedieľ. Prvá pôstna nedeľa sa ešte donedávna nazývala Quadragesima (grécky tesserakostes, 

t.j. 40 dní pred Veľkou nocou). 

Začiatkom 5. storočia sv. Maximus, turínsky biskup, zaviedol trojtýždňovú predpôstnu prípravu. Tri ne-

dele pred pôstom sa volali: Septuagesima (70. deň pred Veľkou nocou – táto nedeľa bola u nás známa 

pod menom „Deviatnik“), Sexagesima (60. deň) a Quinquagesima (50. deň). Spolu so 40-dňovým pôs-

tom tvorili 70-dňovú prípravu, symbolizujúcu 70 rokov babylonského zajatia. Pápež Gregor I. Veľký 

(590-604) vytvoril pre tieto dni osobitné prosebné modlitby.  

Zdroj: Archív TK KBS 

 

PRIPRAVME SA NA VEĽKÚ NOC 
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Bahniatka Týždeň pred Veľkou nocou - Kvetná nedeľa - pripomína deň palmových ratolestí, 
kedy ľudia nimi vítali Pána pri jeho vstupe do Jeruzalema (hlavného mesta Izraela) a takto mu 
vystielali cestu. Palmové listy boli symbolom Kristovho víťazstva nad hriechom a smrťou. U 
nás ich nahradili bahniatka, rozkvitnuté ratolesti vŕby či rakyty, ktoré tiež signalizujú prebúdza-
júci sa život na začiatku jari. Bahniatka sú symbolom života. Bahniatka pripomínajú aj to, že 
tak ako sa ich kvet udrží po celý rok, tak aj náš život má charakterizovať stabilita a jednotnosť. 
Ratolesti bahniatok posvätené na Kvetnú nedeľu sa považujú za ochranný štít pred zlom, cho-
robami a inými neduhmi. Bahniatka v rôznych slovenských nárečiach, nech už im hovoríme 
baránky, babuliatka, či baburiatka, jahňady, birky či kozičky súvisia s názvami mláďat rodiacich      
sa na jar. Ľudia si ich dávali do vázy a zastokávali za obrazy, aby dom chránili pred bleskom. 

 
Kríž Kríž je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, pretože Kristus bol od-
súdený na smrť ukrižovaním. Tento trest patril k trestom veľmi krutým a ponižujú-
cim. Symbol kríža nevznikol s kresťanstvom, je omnoho starší. Poznali ho už starí 
Egypťania, Číňania aj Kréťania a jeho význam bol v rôznych kultúrach a nábožen-
stvách univerzálny - spojený s problémom orientácie v kozme, v priestore medzi 
nebom a zemou a v chápaní ako prepojenia božského (vertikálne rameno) a ľud-
ského (horizontálne rameno) sveta, stal sa symbolom večnosti. Kríž má viac podôb 

a to v tvare písmena T, X (tzv. kríž sv. Ondreja), grécky rovnoramenný kríž, klasický 
kresťanský kríž so širšou spodnou časťou označovaný ako latinský. 

 
Veľkonočný oheň Pre nás kresťanov znamená víťazstvo svetla nad tmou. Kristus sám 
je svetlom, ktoré zničilo tmu tým, že za nás zomrel a vstal z mŕtvych. Svätenie ohňa Na 
začiatku veľkonočných sviatkov sa zakladá oheň a kňaz ho svätí. Z tohto ohňa sa zapáli 
veľkonočná svieca. Všetky ostatné sviečky dostanú svoje svetlo od veľkonočnej sviece. 
V niektorých miestach je zvyk, zobrať si trochu uhlia z posväteného ohňa so sebou do-
mov. Má chrániť pred nebezpečenstvom dom a ľudí, ktorí v ňom bývajú.  

 
 
Veľkonočná svieca Na veľkonočnej svieci je vytvorený z vosku kríž. Tento pripomína smrť     
a vzkriesenie Ježiša. Na štyroch koncoch kríža sú čísla roku, v ktorom sa slávi Veľká noc. Na-
vrchu a dole na kríži sú písmená alfa a omega – prvé a posledné písmeno gréckej abecedy. 
Znamená to, že Kristus je začiatok a koniec všetkých čias. Na koncoch kríža sú štyri zlaté klin-
ce. Symbolizujú rany na Ježišovom tele. Piaty klinec pripomína ranu na Ježišovom srdci. Celá 
veľkonočná svieca je symbolom vzkrieseného Pána.  
 
 
Veľkonočný baránok Ježiš sa v Písme svätom často prirovnáva k baránkovi. Toto je prevzaté 
zo židovských zvykov. Kňaz položil zviazaného baránka na oltár, čo znamenalo, že baránok 
vzal na seba hriechy ľudí a za ne bol aj obetovaný. Ježiš, podobne ako baránok, vzal hriechy 
celého ľudstva na seba, obetoval sa zaň a stal sa tak Baránkom Božím. Symbol veľkonočného 
baránka teda pochádza zo židovského sviatku Veľkej noci. V našich rodinách je súčasťou 
sviatočne prestretého stola ako pečivo.  
 
 
Veľkonočné vajíčko Pre kresťanov sa vajíčko stalo symbolom pre zmŕtvychvstanie Krista. 
Týmto obrazom je rozbitá škrupina, z ktorej vychádza nový život bez vonkajšej pomoci.  
Veľkonočná zeleň Všetka zeleň, ozdobené vetvičky sú symbolom novovznikajúceho, navra-
cajúceho sa života. 
 

         Kresťanské symboly Veľkej noci 
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Vianoce v Radošine 
 
       Príchodom Ježiša Krista sme sa stali novým stvorením v láske. 
Pochybovať o tejto skutočnosti znamená nepochopiť Evanjelium.  
       Prijmime výzvu, ktorá je oveľa viac ako vianočná v duchu slov ne-
známeho autora: ,,keď si sa do sýtosti vynadíval na Dieťa v jasliach, 
tak sa len jednoducho neotoč a neodíď preč. Urob jeho ruky svojimi 
rukami. Jeho úsmev svojím úsmevom. Jeho srdce svojím srdcom... 
Urob jeho oči svojimi očami. Jeho uši svojimi ušami a jeho ústa svo-
jimi ústami. Nech ti v tom pomôže Boh. Poznaj v každom svojho bra-
ta, svoju sestru.  
        Ak im zotrieš slzy, podelíš  sa s nimi o ich starosti aj radosti, vte-
dy sa Boží syn narodil v tebe a ty sa môžeš tešiť a sláviť Vianoce po 

celý rok. 
      Koncertní  hostia pôsobia ako hudobní profesionáli, každý v inej oblasti, ale spája ich viera 
v Boha, ktorá im umožnila poznať pravú radosť. Pravá radosť rozdávaním rastie a preto sa 
dnes chcú podeliť o ňu práve s nami. Organ, trubka, klarinet učarovali Marekovi Ditrichovi, An-
drejovi Kozárovi a Anne Králikovej už v detskom veku. Spoločné štúdium na Konzervatóriu 
v Bratislave ich spojilo do tria a tak v súčasnosti koncertujú po slovenských kostoloch, aby odo-
vzdali svojim poslucháčom radosť a lásku ukrytú do melódií známych svetových skladateľov. 
Ich celovečerné koncerty obohatili nejedného priaznivca vážnej hudby. Aj nás prišli potešiť  do 
Radošiny aby sme sa spoločne  tak obohatili o radostný zážitok. 
     Zábavná skupina MRCHANE v zložení Miroslava Kozárová a Zuzana Kozárová po oslave 
svojho 15. výročia otvorila bránu koncertom dvoch druhov umenia. Populárneho a duchovného. 
Známe hudobné texty častušiek skupiny, vychádzajú z pera vedúcej, ktorá sa  pred piatymi rok-
mi odhodlala obohatiť repertoár skupiny o hudbu a slová plné lásky, úcty, vďaky a radosti. Tak 
vzniklo Duo Holubice od Matice, teda od matky. Na dnešnom koncerte sme si v ich podaní vy-
počuli dve piesne. ĎAKUJEME ZEMI a JA SOM LÁSKA, TY SI LÁSKA. 
 Martina Jantulu domáci poznajú ako služobne najstaršieho miništranta. Študuje na súk-
romnom Konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch u Ing. Mgr. Karola Kompasa 6.ročník 
hry na gitaru. Okrem toho vyučuje hru na gitare na súkromnej ZUŠ vo Veľkých Uherciach. 
Predstavil sa tromi skladbami. 1. Etuda č. 5 jej autorom je súčasný argentínsky skladateľ Maxi-
mo Diego Puchol.  2. Prelúdium zo suity BWV 997 nemeckého skladateľa Johanna Sebastiana 
Bacha. 3. Je skladba prvej časti Sonatíny-Allegro od argentínskeho skla-
dateľa Chorcheho Morela. 
 Súrodenci Veronika a Marek Bednárikoví sa na našom koncerte 
predstavili už po druhý krát. Klaviristka a organistka Veronika je študent-
kou 1. roč., Obchodnej akadémie v Šuranoch ako i absolventkou 1. Cyklu 
ZUŠ v Šuranoch, kde pokračuje v 2. cykle v štúdiu klavíra. Ako organist-
ka pôsobí od svojich 12-tich rokov. Marek je študentom 4. ročníka učiteľ-
stva hudobnej výchovy a náboženstva na Katedre hudby UKF v Nitre. 
Podobne je absolventom ZUŠ Tibora Sládkoviča v Šuranoch, kde aj na-
ďalej navštevuje hodiny spevu. Umiestnil sa na popredných miestach vo 
viacerých medzinárodných súťažiach zameraných na klasický a operný 
spev. Súrodenci Veronika a Marek nás potešili krátkym výberom zná-
mych chrámových skladieb. 

KONFERENCIA V RADOŠINE 
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 Bojnianske kvarteto, ako už názov naznačuje, prišlo medzi nás z Bojnej. Hrajú piesne 
akéhokoľvek druhu, ktoré si sami komponujú a snažia sa ich spievať modernejším a živším 
spôsobom. Ako hosťa si často pozývajú speváčku Danielu Matejovičovú, dámu s krásnym 
zvonivým hlasom. Pripravili si pre nás zmes vianočných kolied a piesni z ich vlastných reper-
toárov. 
 Trojhodinový koncert bol ukončený spevom TICHÁ NOC umelcov a poslucháčov prí-
tomných  kostole Najsvätejšej Trojice, ktorí zaplnili takmer všetky miesta radošinskeho chrá-
mu. Odmena v podobe potlesku pre každú umeleckú skupinu nemala konca. Skutočne krás-
ny, vydarený program.  
       Záverom  srdečne ďakujeme pánovi dekanovi radošinskej farnosti, PaedDr. Ľubomírovi 
Havranovi,  ktorý umožnil uskutočniť toto nádherné podujatie. Osobitne  ďakujeme konferen-
cierke, pani Hanke Gorylovej, členke Konferencie Kráľovnej Pokoja, ktorá  viedla toto krásne 
podujatie. Poďakovanie si zaslúžia i všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri organi-
zovaní Vianočného koncertu. Nech ich Pán odmení Božími milosťami. 

S. Vlasák, KfKP 

KONFERENCIA V RADOŠINE 
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Spolok sv. Vincenta de Paul v Rakúsku  

Konferencia sv. Antona Paudánského vo Viedni pripravila balíčky 
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 Spolok sv. Vincenta de Paul v Rakúsku, Konferencia sv. Antona Paduánského z Viedne pripravila vianoč-

né balíky, ktoré dňa 19.12.2014 priviezli  pre deti pochádzajúce z viacpočetných rodín alebo z rodín z neúplných 

prípadne nezamestnaných rodičov. Balíky boli dané na rozdelenie do Spojenej školy sv. Vincenta de Paul  a pre 

Materskú škôlku sv. Vincenta de Paul. 

    Darcovia boli tí istí, ktorí pred mesiacom doviezli humanitnú pomoc pre Sociálne centrum Šurany 

a Konferenciu Sv. Ondreja na zásielky pre chudobných.   

       Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku je vďačný za spoluprácu v rámci svetových Spolkov sv. Vin-

centa de Paul , Spolku sv. Vincenta de Paul v Rakúsku,  menovite pánu prezidentovi Spolku sv. Vincenta de Paul 

vo Viedni, pánu Dieterovi Monitzerovi s manželkou, ktorý zorganizoval a doviezol túto vzácnu pomoc pre našich 

najmenších z Viedne. Ďakujeme tiež členom  Konferencií sv. Antona Paduánského z Viedne  za ich čas, ochotu 

a prácu pre našich blízkych počas vianočných sviatkov. 



 
 

 

HUMANITNÁ  POMOC PRE ŠKOLU A ŠKOLKU  
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Krásne adventné venčeky potešia nejednu domácnosť 
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Informácia zo "Stretnutia lídrov hnutí a združení, vedúcich spoločností Košickej arci-
diecézy" s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom a eparchom gréck.kat. cirkvi vladykom 
Petrom Rusnákom v Košiciach dňa 17. januára 2015 . 

 
 V sobotu dňa 17. 1. 2015 sa uskutočnilo Stretnutie lídrov  hnutí a združení, vedúcich spoloč-

ností Košickej arcidicézy s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom a eparchom gréckokatolíckej 
cirkvi vladykom Petrom Rusnákom v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach.  

 
Stretnutie sa konalo pod záštitou Rady pre laické apoštolské hnutia a Fórom kresťanských 

inštitúcií. Cieľom stretnutia bola výmena skúseností medzi  jednotlivými hnutiami a združeniami pô-
sobiacimi na území Košickej arcidiecézy. Stretnutia sa zúčastnili  zástupcovia asi  zo 40 hnutí a 
združení  rôzneho zamerania pôsobiacich v dobrovoľnej charitatívnej a duchovnej činností . 

  
Otec arcibiskup Bober vo svojom príhovore zdôraznil hlavne tieto aspekty : 
 
- vernosť Kristovej cirkvi a charizme 
- budovanie spravodlivého sveta a kresťanských hodnôt 
- vzájomná spolupráca so spoločenstvami  
- spolupráca spoločenstiev s kňazmi 
- snaha o evanjelizáciu, angažovanosť, aby sa naša snaha prejavila v evanjelizácií nášho      

okolia 
- zachovať si dar charizmy,  
- adaptovať sa v prostredí, v ktorom žijeme - sme ľudia prvého kontaktu, mať odvahu a silu  

pomáhať 
 
 Otec vladyka Peter Rusnák vyzval na duchovnú obnovu a spoluprácu kňazov s laickými spo-

ločenstvami, pretože nie vždy a všade je táto spolupráca na patričnej úrovni. Niektorí kňazi majú 
obavu spolupracovať s laickými spoločenstvami. Prízvukoval, aby hnutia boli akceptované kňazom, 
pretože bez spolupráce s ľuďmi zostane potom kňaz v kostole sám. Od laikov hnutí sa zase vyža-
duje poslušnosť a pokora prispôsobiť sa. 

 
Otec vladyka sa potom obšírnejšie venoval najbližšej spoločenskej udalosti a to referendu, 

ktoré sa bude konať  v sobotu 7. februára 2015 a vyzval zástupcov hnutí a združení aby k tejto celo-
spoločenskej udalosti pristupovali veľmi zodpovedne a zároveň vysvetľovali vo svojom okolí význam 
tejto akcie pre budúcnosť našej spoločnosti.  

 
 V bohatej diskusii vystúpili zástupcovia 

všetkých zúčastnených hnutí a združení s prí-
spevkami a prezentáciami svojich hnutí ako aj k 
prejednávaným témam. Za Spolok sv. Vincenta 
de Paul sa stretnutia zúčastnil  Pavol Lopatník z 
Konferencie Nanebovzatia P. Márie Košice-
Šaca.  Na stretnutí boli aj redaktori z rádia Lu-
men a televízie Lux. 

Pavol Lopatník   
 

KONFERENCIA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE  KOŠICE-ŠACA 

 



 Z LISTOV CHUDOBNÝCH 
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Pekný deň, 
Chcem Vám všetkým z celého srdca úprimne poďakovať 
i v mene mojich detí. Dnes sme dostali 2 veľké balíky, s ktorými 
ste nám urobili veľkú radosť. Ďakujeme aj za potraviny. Budem 
sa za vás modliť a ďakovať Bohu za dobrých a láskavých ľudí 
s veľkým srdiečkom. 
Ďakujem M.T. s deťmi. 
 
Teta píšem Vám ja …. lebo mamina je chorá. Chodí po leká-
roch a nemá si ako vybrať lieky, prosí o finančnú pomoc  a tiež 
o menší potravinový nákup. Ja by som pre seba poprosila niečo 
na oblečenie, botasky, fixky , pero a pre bračeka hračku.  Ma-
mina by potrebovala ešte obyčajnú práčku. Teta ďakujeme a 

čakáme vás a doneste niečo na jedenie. 
 
Teta, ja a moje tri dievčatá Vás pozdravujeme. Chcem poprosiť o ošatenie, žijeme dosť biedne.  Prosím   
o tepláky, mikiny, botasky, čižmy a teplejšie veci. Dievčatá nemajú školské tašky a pomôcky do školy.  
Prosím pomôžte mi, niekedy nemám na nájom a ani na potraviny.  Nemám sa na koho obrátiť. Ďakujeme 
a pozdravujeme......... 
 
Milá pani..... , ďakujeme za balík, za ošatenie a potraviny. Moc nám to pomohlo a sme vám veľmi vďační. 
Deťom by som potrebovala čižmy, topánky a malému do škôlky pyžamo a papuče. 
Ďakujem a prajem vám veľa zdravia a Boh nech Vám žehná. …...... 
 
Dobrý deň pani.... Aj tento rok máme nedoplatok na elektrine., je to oveľa menej ako vlani, ale aj tak to 
nedokážeme uhradiť. Musíme doplatiť 130 euro a k tomu ešte mesačnú splátku 160  euro. Bojíme sa, aby 
nám nevypli elektrinu, tak ako vlani. Za zapojenie sa platí a to z môjho  jedného platu nedokážeme  uhra-
diť. Budeme Vám vďační za akúkoľvek finančnú pomoc. Ani neviem ako Vám mám poďakovať  Slávka s 
rodinou. 
 
Teta …...pozdravujem. Viem že ste nám už veľa pomohli, ale potrebovali by sme sedaciu súpravu, alebo 
váľandu pre dcérku.  Tiež prosím o paplóny, vankúše a o koberec. Ďakujem Vám a celému Spolku  za 
vašu obetavosť, vďačná Mária a dcérky. 
 
Dobrý deň pani...., znovu Vás otravujem, ale som dostala z aktivačných výplatu len 45 euro. Bola som na 
PN s chlapcami, ale aj so sebou. Teraz nemám na chleba a tiež musím ísť s nimi na pohotovosť . Nemám 
na zaplatenie  2 eurá za každého  a na lieky ak im niečo predpíšu.. Ďakujem Vám, že mi pomáhate. 
 
Dostala som na vás číslo. Sme mladí a sme v podnájme.   Potrebovali by sme stôl, stoličky, skriňu ….. 
Máme len postele a že vy by ste nám vedeli pomôcť. Ďakujeme..... 
 
Teta ďakujeme s dcérkou za potraviny, ktoré sme od Spolku dostali. Ešte z nich niečo máme, šetríme si 
ich, ale chcem poprosiť o vitamíny a čaj. Sme nachladnuté, ďakujem.... 
 
Potrebovali by sme žmýkačku, alebo obyčajnú práčku so žmýkačkou. 
Ďalšia rodina, potrebovali by sme kuchynskú linku. 
Ďalšia rodina, potrebovali by sme automatickú práčku. 
Ďalšia rodina by potrebovala chladničku. 
 
Ďakujem, že ste nám vyplatili nájom a dohodnutú splátku na mesiac, ďakujeme za potraviny. Neviem si 
zohnať zamestnanie a ani deti. Robím len brigádnicky a to nestačí . Bojím sa že prídeme o byt a budeme 
musieť ísť do  útulku.  To čo ste urobili pre nás, neviem pochopiť, že sa nájdu aj v dnešnej dobe dobrí ľu-
dia.  Je to pre mňa ťažké prijať, ale ďakujem, ďakujem, verím, že Vám to raz vrátim.......... 
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 V dňoch 26.-28.1.2015 sa uskutočnilo z príležitosti 25.výročia Slovnskej provincie Misiijnej spoločnosti for-

mačné stretnutie celej vincentskej rodiny. Stretnutie sa uskutočnilo v sále Vincentínum pod kostolom. Formačné stretnu-

tie viedol vzácny hosť z Holandskej provincie P. Tjeu van Knippenberg, CM, profesor teológie a odborník na vincentín-

sku spiritualitu. 

 Aj členovia Spolku sv. Vincenta de Paul zúčastnili cyklu prednášok a cvičení, ktoré svojim obsahom hlboko 

zasahovali do vnútra duše človeka.       

Techni-

 

Pátri, rehoľné sestry a ostatní v kruhu  pri 

úlohe  

P.Tjeu van Knippenberg, CM, profesor teológie 

a odborník na vincentínsku spiritualitu                        

bol počas prestávky oboznámený s časopisom 

Ozanam a činnosťou Spolku.   

Naše členky Spolku sv. Vincenta 

z konferencie sv. Ondreja a sv. Gorazda   

Sestrička Alfonza, zodpovedná za du-

chovnú formáciu konferencií v Šaci 

FORMAČNÉ  STRETNUTIE VINCENTSKEJ RODINY 



  
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DUCHOVNÁ OBNOVA 

28.03.2015 v Košiciach 

apríl alebo máj 2015 v Bratislave 

(podľa voľného termínu kňaza) 

 

PLENÁRKA 

25.04.2015  v Bratislave 

09.05.2015 v Košiciach 

 

Najbližšie plánované zasadnutia  

NR SVdP 

21.03.2015, 18.04.2015, 16.05.2015 

 

SVÄTÉ  OMŠE 

21.04.2015 Kostol sv. Michala Levice 

Za členov Spolku sv. Vincenta de Paul, 

dobrodincov a Božie požehnanie vincent-

ských diel pre núdznych. 

 

07.06.2015 Kostol sv. Michala Levice 

Za chudobných, opustených, trpiacich a 

všetkých, ktorí sa im venujú s pokorou a 

láskou. 

 

Konferencia sv. Jozefa v Leviciach 

Vdp. Mons. František Procházka sa dožil  

3. februára 2015 významného jubilea -80 

rokov života. Monsignorovi osobne zabla-

hoželali a poďakovali za podporu a pomoc 

členky Konferencie sv. Jozefa a popriali 

mu do ďalších rokov života zdravie, Božie 

požehnanie a ochranu Panny Márie. 

 

2 % pre Spolok sv. Vincenta 

Tlačivá sú na webovej stránke spolku: 

www.vincent.sk 

 

Časopis OZANAM 

Všetky čísla sú uverejnené na vyššie uve-

denej webovej stránke, môžete si ich tam 

pozrieť, prípadne stiahnuť a vytlačiť pre 

vnútornú potrebu konferencie. 

Redakcia ďakuje všetkým prispievateľom  

a povzbudzuje aj ostatné konferencie k po-  

sielaniu príspevkov.  

            BLAHOŽELÁME                         SPRÁVY  V  SKRATKE                   NAPÍSALI  STE NÁM 
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Volám sa Denisa  a chcem poďa-

kovať Spolku, ktorý mne a mo-

jím 6  deťom roky pomáha. 

Dlhé roky nám pomáhali v Brati-

slave—Konferencia Aničky Bar-

dúnovej. Potom sme sa presťaho-

vali do Hronoviec a teraz nám 

pomáha Konferencia sv. Jozefa  

v Leviciach. 

Minulý rok sa nám pokazil elek-

trický sporák. Nemohla som va-

riť a ani piecť. Teta Magda nám 

dala z Vincentíka jednoplatničku 

a tak sme skromne mohli fungo-

vať v kuchyni. 

Raz večer prišla k nám teta Mag-

da a pani Erika s manželom a 

doniesli nám elektrický sporák. 

Erikin manžel nám ho hneď aj 

namontoval a ja som sa tešila, že 

upečiem deťom koláč. Pri pečení 

som zistila, že rúra vyhadzuje 

poistky a tak som zavolala opra-

vára. Oprava by stála 150,-  €     

a to sme si z nášho mesačného 

rozpočtu nemohli dovoliť. 

Za krátky čas nám Erika s man-

želom doniesli ďalší sporák, pre 

ktorý boli v Bratislave a hneď 

nám ho aj namontovali.  Sporák 

funguje a ja varím a pečiem de-

ťom. 

Touto cestou chcem poďakovať 

všetkým, ktorí nám pomáhali a 

pomáhajú. Ak potrebujem ošate-

nie, obuv, alebo  niečo pre do-

mácnosť, všetko nám v Spolku 

sv. Vincenta zabezpečia. 

Ďakujem za pomoc, ochotu a za 

tie dobré srdiečka na ktoré sa 

môžem kedykoľvek obrátiť. 

Prosím zároveň o modlitby pre 

najmenšiu dcérku a pre seba. 

Sme vážne choré, ale Boh je pri 

nás. 

Vďačná Denisa s deťmi 

 

 
Milá pani Jolika Argalášová,  

 
srdečne blahoželáme k Váš-
mu krásnemu životnému jubi-
leu, želáme Vám  hojné Božie 
požehnanie, zdravie, pohodu, 
láskou a pokojom naplnené 
srdce, ochranu  Panny Márie 
a odmenu vo večnosti za Va-
šu láskavosť a skutky milosr-
denstva voči blížnym. 
 
S láskou na Vás myslíme aj 
vo svojich modlitbách a po-
zdravujeme Vás v mene všet-
kých členov spolku. 
 
Národná rada Spolku sv. Vin-
centa de Paul na Slovensku 

90 

Teta Magda s balíkmi pre chudob-

ných 
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ŽIVOT V STACIONÁRI 

 

 

V rámci Roku zasväteného života náš stacionár navštívil dňa 12.1.2015 aj pá-
ter Bazar Pavol, CM, ktorý  sa v krátkosti podelil so spomienkami na prežité ro-
ky utrpenia vo väzení počas totalitného režimu  a povzbudil prítomných 
k vytrvalosti vo viere. 

 

FOND GSK— podpora pre náš stacionár 

 

 Poslanie Fondu GSK vychádza z motta spoločnosti GlaxoS-
mithKline: zlepšiť kvalitu ľudského života tým, že umožňuje 
ľuďom prežívať život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.  
Život sa nekončí dosiahnutím dôchodkového veku a aktívne 
starnutie, zdravie seniorov a zaobchádzanie s nimi predsta-
vuje veľké výzvy dnešnej spoločnosti. Podpora seniorov a 
zlepšenie kvality ich života je aj cieľom Fondu GSK, ktorý 
každoročne udeľuje finančné granty projektom neziskových 
organizácií z celého Slovenska. 
Ak sme mladí, zvyčajne sa nedokážeme vžiť do kože senio-
rov. Vyšší vek so sebou prináša pocit neistoty, zraniteľnosti a 
obavy o svoje fyzické či duševné zdravie. Veľa starších ľudí 
pritom túži žiť aktívne a tráviť svoj život prácou, koníčkami či 
pomocou iným.  
Aj preto sa Fond GSK v rámci Jarnej výzvy 2014 rozho-
dol prerozdeliť viac ako 13 tisíc € medzi 14 projektov, 
ktoré podporujú aktívny život seniorov.   
 
Stacionár v Dome nádeje v Bratislave získal grant GSK 
2014  vo výške 440.-€ , ktorý zatiaľ nie je vyčerpaný.  
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Milí priatelia,  
srdečne Vám chceme poďakovať za zaslanie grantu  600.- € na cvičiace prostriedky pre dievčatá ubytované v 
Dome nádeje, ktoré vyšli z detských domovov. 
    Z tohto grantu boli zakúpené cvičiace prostriedky:  5 ks  fit lopty, 2 stacionárne bicykle, bicykel, 2 rotačné  
točne.  Dievčatá mali veľkú radosť z nakúpených vecí, súčasne sa tieto veci počas dňa využívajú aj v dennom 
stacionári pre seniorky – osamelé staršie ženy, ktoré navštevujú naše zariadenie.  Takto sú tieto cvičiace pro-
striedky plne využité. 
Prikladáme niekoľko fotografií ako vďaku za Váš veľkorysý dar. 

 S vincentským pozdravom 
Libuša Miháliková, prezidentka Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku 

  

 

HOLANDSKÝ  GRANT  PRE DOM NÁDEJE  



 

Strana 16 

 O Z A N A M  

2015                     VYDÁVA NR SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL 

KONFERENCIA KRÁĽOVNEJ POKOJA RADOŠINA 

 

  
     
 

 
  

Členky našej Konferencie a 
sympatizantky  nacvičili aj 
vianočný program pre koled-
níkov.  Malí koledníci—deti 
zo základnej školy, spolu so 
svojimi organizátorkami  ko-
ledovali v domácnostiach vo 
farnosti Radošina ako aj v 
jej dvoch filiákach.  70 ko-
ledníkov spevom a vinšom 
zvestovalo  narodenie nášho 
Spasiteľa, Ježiša Krista.   
Svoje koledovanie ukončili 
programom vo farskom kos-
tole Svätej Trojice za čo ich 
prítomní veriaci odmenili 
veľkým potleskom. 
 

Stanislav Vlasák, KfKP 

Členky Konferencie Kráľovnej  
Pokoja spolu so sympatizant-
kami nacvičili jasličkovú po-
božnosť s deťmi, staršími 
škôlkarmi a malými deťmi zá-
kladnej školy z obce Radoši-
na. Vo farskom kostole Svä-
tej Trojice sa prezentovali 
scénkou narodenia malého 
Ježiška. Toto vystúpenie od-
menili prítomní farníci veľkým 
potleskom.  Organizátorom  
krásneho duchovného podu-
jatia vyslovujeme poďakova-
nie   a všetkým želáme Božie 
požehnanie a ochranu Panny 
Márie. 



 

 

Srdečne blahoželáme k životnému jubileu 
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Krásne a požehnané roky životného jubilea 

 v Sociálnom centre – Šurany Kopec 
 

 

Požehnaných 90 rokov života sa dožila Jolana Argalášová, ktorá je obyvateľkou Sociálneho centra 

od roku 2002. Pochádza z Banskej Bystrice a svoj život zasvätila ošetrovaniu chorých. Bola zdra-

votnou sestrou, členkou Mariánskej družiny. Nastúpila, keď páter Rudolf Priedhorský zakladal 

v Šuranoch na Kopci útulok pre ľudí bez domova. Pani Jolika, ako ju všetci voláme, nebola bez 

domova, no práve naopak: predala všetko čo mala a zisk venovala ako sponzorský dar, vklad do 

projektu s názvom ,,Fidúcia“. Chcela stále pomáhať a tak pani Jolika prispievala na všetko čo bolo 

potrebné, delila sa s chudobnými, tešila sa keď mohla prispieť k zveľaďovaniu okolia, kúpou 

stromčekov, okrasných kríkov 

a kvetín. Po- máhala mnohým 

dielam, hoci sama  potrebovala 

pomoc. Svoje modlitby a utrpenie 

obetuje za všetkých, ktorí po-

moc potrebujú. Je nám všetkým 

vzorom ako niesť svoje utrpenie 

s trpezlivosťou a s láskou. Naša 

pani Jolika si všíma i duchovnú 

biedu ľudí. Mnohých chlapcov 

pripravovala na sviatosť krstu, 

birmovania, ba dokonca jeden 

z našich cho- vancov konvertoval 

ktorému sa venovala i keď to 

nebolo vždy ľahké. Angažovala 

sa v spolupráci s Pánom Bohom na 

záchrane duší. Nebol jej nik ľaho-

stajný. Príkladom je nám všetkým v tom, že modlitbou a pravidelným pristupovaním k sviatostiam 

rieši svoje životné ťažkosti, o ktorých hovorí len veľmi málo, alebo vôbec. Svätá omša, ktorú ce-

lebroval vdp. Vladimír Jurina, ako poďakovanie za dožitie 90 rokov života bola zároveň aj poďa-

kovaním za úžasný dar života i za Joliku Argalášovú osobne. 

Tak Ti drahá Jolika, prajeme od Pána Boha dobré zdravie a ešte mnoho Božích milostí do ďalších 

rokov a ďakujeme Ti za úžasný príklad a lásku k chudobným. 

Nech Ťa Pán Boh žehná, drahá Jolika. 

 

Úvaha: 

Niektorí ľudia keď počujú slovo ,,útulok“ dávajú ruky preč od 

pomoci ľuďom v sociálnej núdzi. Príkladom bratskej lásky 

a pomoci  je veľké srdce pani Jolanky Argalášovej. 

 

 

Helena Pastrnáková  
a pracovníci Sociálneho centra                                                                   
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Drahí bratia a sestry vincentskej rodiny! 

Milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista nech je vždy v našich srdciach! 

Pôstne obdobie je vhodným časom na premýšľanie o tajomstvách našej vie-

ry. Opäť sme pozvaní pripojiť sa k Ježišovi, ktorý kráča do Jeruzalema 

a sprevádzať ho až na Kalváriu, v tichosti zotrvať pri hrobe a zažiť slávu jeho 

vzkriesenia, na ktorej nám dáva účasť. Evanjelium Popolcovej stredy nám 

pripomína, že popri bohatstve vonkajších symbolov tohto milostivého času je 

pôstna doba vnútorným putovaním: „Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej 

izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A 

tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6, 6) 

Téma tohto pôstneho zamyslenia je zameraná na zmierenie, pokoj a pokoru. 

Vybral som ju po skúsenostiach, ktoré som nadobudol počas mojich pastorač-

ných návštev v dielach dcér kresťanskej lásky v Južnej Kórei a v Japonskom 

Nagasaki, v Mauritánii, Tunisku a v Afrike. Uprostred starostí, úzkostí, boles-

tí a utrpení, ktoré zakúšame vo svete i v našom osobnom živote, nám pôstny čas dáva mnoho príležitostí vojsť do „vnútra“ 

vlastnej duše, aby sme zachytili a precítili nesmiernu útechu, ktorú nám prinesie zmierenie, pokoj a pokora.  

Zmierenie 
Keď som navštívil dcéry kresťanskej lásky v Južnej Kórei, zaviedli ma do „Parku zmierenia“, ktorý tvorí územný pás 

medzi Južnou a Severnou Kóreou. Tento park bol vytvorený spoločným úsilím vlády a občanov po skončení Kórejskej voj-

ny. Kórejčania tu prichádzajú uvažovať a modliť sa za zmierenie na tomto polostrove, ktorý tvoria dve krajiny, ale iba jeden 

národ s rovnakou históriou, jazykom i kultúrou. Dcéry kresťanskej lásky premenili našu návštevu na púť, keď sme pokojne 

prechádzali parkom, pričom sme premýšľali a modlili sa. Táto skúsenosť súvisí s pôstom, ktorý nás vyzýva, aby sme sa 

snažili o zmierenie v našom osobnom živote, začínajúc vnútorným uzmierením pri spomienke na to, že sme milované 

Božie deti. Až potom sa môžeme s prejavmi zmierenia priblížiť k našim rodinám, susedom, náboženským komunitám, na-

šej práci, službám a k spoločenstvám, do ktorých patríme. Takýmto počínaním prehĺbime naše bratské a sesterské zväzky 

v našom Pánovi, Ježišovi Kristovi.  

Keď dovolíme, aby duch zmierenia prenikol náš život, môžeme sa stotožniť s márnotratným synom, ktorého príbeh nám 

v pôstnom období ponúka Sväté písmo. Boli sme „mŕtvi“ a ožili sme; boli sme stratení a „našli sme sa“ vďaka nášmu Otcovi, 

ktorý chce s nami „hodovať a radovať sa“ (Lk 15, 32). Svätý Vincent de Paul, ktorý svoj život obetoval, aby prinášal zmie-

renie ľuďom všetkých spoločenských vrstiev, hovorieval: „Blaho pokoja a [zmierenia]… je niečo tak veľké a milé Bohu, že 

každému jednému hovorí: „Inquire pacem et persequere eam. Hľadajte pokoj a usilujte oň.“ (List 150 zo 16. septembra 

1633, Coste I, str. 216) 

V tejto pôstnej dobe sa modlime za zmierenie medzi národmi, napríklad medzi Severnou a Južnou Kóreou, medzi nábo-

ženstvami, krajinami i za zmierenie v našich rodinách a komunitách, aby sme boli ľuďmi, ktorých život a skutky odrážajú 

Kristovu lásku prinášajúcu zmierenie. Naozaj jedine skrze Ježiša môžeme dosiahnuť skutočné zmierenie, ktoré bude vždy 

na osoh Cirkvi i súčasnej spoločnosti.  

Pokoj 

Ovocím zmierenia je pokoj, ktorý ma privádza na moju druhú púť do Kobé v Japonsku počas návštevy spolubratov la-

zaristov a dcér kresťanskej lásky. Vybrali sme sa do Nagasaki, do mesta s najväčším počtom katolíkov v Japonsku. Ako to 

dokazujú dejiny, 9. augusta 1945 zasiahla Nagasaki atómová bomba. Po tejto strašnej skúsenosti sa Japonsko a ďalší ľudia 

dobrej vôle snažili vytvoriť viditeľný znak pokoja uprostred tejto tragédie. Vybudovali „Park pokoja“, ktorý sme navštívili. 

Je plný symbolov pokoja, ktoré venovali krajiny i ľudia celého sveta.  

Veľmi ma zaujal hlavný symbol zobrazujúci volanie po pokoji. Je to socha sediaceho muža, ktorý jednu ruku vystiera 

a druhú dvíha k nebu. Jednou nohou sa opiera o zem a druhú má preloženú cez koleno, čo vyjadruje, že pre dosiahnu-

tie pokoja je rovnako potrebná kontemplácia (preložená noha) ako aj činnosť (noha na zemi). Natiahnutá ruka symbolizuje, 

že všetci ľudia majú byť tvorcami pokoja a ruka zdvihnutá smerom hore vyjadruje, že na budovanie skutočného pokoja je 

potrebná Božia pomoc.  

Základom zmierenia je pokoj, ktorý každý z nás potrebuje a ktorý začína v našom srdci. Až potom môže zapustiť kore-

ne v našich rodinách, náboženských komunitách, u našich susedov, v práci, v službách a v spoločenstvách, do ktorých patrí-

me. Ako vincentská rodina sa máme usilovať o budovanie pokoja a všemožne ho podporovať. Svätý Vincent nám pripomí-

na, že „láska si vyžaduje, aby sme sa snažili vnášať pokoj tam, kde ho niet.“ (List 2054 z 23. apríla 1656, Coste V, str. 602). 

Pôstna doba je najvhodnejším časom na modlitbu za pokoj, hoci žijeme vo svete neustálych hrozieb vojny, terorizmu 

a násilia. Táto cesta k zmiereniu, ktorej ovocím je pokoj, sa uskutočňuje praktizovaním čnosti pokory. Túto čnosť naplno 

prejavenú v skutkoch som videl počas svojej návštevy dcér kresťanskej lásky v Mauritánii a v Tunisku.    

 



 

  

 

Pôst 2015        Kráčať po ceste zmierenia, pokoja a pokory  
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Pokora 
Dcéry kresťanskej lásky, ktoré chcú slúžiť chudobným v týchto krajinách, to musia robiť pokorne a diskrétne. 

V Mauritánii – v krajine, ktorá sa pokladá za stopercentne moslimskú – dcéry kresťanskej lásky pracujú 

s náboženskými komunitami kresťanského pôvodu, ktoré štátom nie sú oficiálne uznané. Dcéry kresťanskej lásky 

žijú v týchto krajinách vo veľkej osobnej i komunitnej pokore, pretože pracujú v laických organizáciách, ktoré slú-

žia chudobným. Nemajú v nich vedúce postavenie a musia spolupracovať s tými, ktorí ich riadia. 

Pre život a prácu v takom prostredí nutne potrebujeme zmierenie a vnútorný pokoj, aby sme dokázali prijať tieto 

podmienky. To je výzvou predovšetkým k pravej pokore a „kenóze“, aby sa človek dokázal zriecť seba samého. Je 

ťažké žiť v prostredí, kde nie ste ani prijatí, ani uznaní.    A ešte ťažšie je, keď nemáte možnosť verejne svedčiť 

o Cirkvi, ani o vincentskej charizme.   

To znamená, že čnosť pokory je tu možné praktizovať iba hlbokým duchovným životom a vzájomnou podporou 

v komunite. Nikdy nie je ľahké vzdať sa vedúceho postavenia a túžby ľudského ega po ocenení a uznaní. Prítom-

nosť dcér kresťanskej lásky v Severoafrickej provincii je nenápadným, ale pevným svedectvom pokory. Dáva našej 

charizme možnosť pokračovať v Pre život a prácu v takom prostredí nutne potrebujeme zmierenie a vnútorný po-

koj, aby sme dokázali prijať tieto podmienky. To je výzvou predovšetkým k pravej pokore a „kenóze“, aby sa člo-

vek dokázal zriecť seba samého. Je ťažké žiť v prostredí, kde nie ste ani prijatí, ani uznaní.    A ešte ťažšie je, keď 

nemáte možnosť verejne svedčiť o Cirkvi, ani o vincentskej charizme.   

Dnes dcéry kresťanskej lásky a členovia vincentskej rodiny slúžia po celom svete v podobných situáciách. Vo 

svojej pokornej a často skrytej službe sú svojím dobrovoľným svedectvom zajedno s chudobnými. Svätý Vincent 

hovorieval: „Pokora spočíva v tom, že sa pred Bohom zriekneme seba samých a úplne vyprázdnime svoje srdce, 

aby sme v ňom urobili miesto Bohu,   že nevyhľadávame ocenenie a uznanie ľudí a že ustavične bojujeme s kaž-

dým prejavom márnivosti… Pokora urobí, [že človek] sa vzdá sám seba, aby bolo vidieť jedine Boha, ktorému patrí 

sláva.“ (List 211 z 22. augusta 1659, Coste XII, str. 304). 

Z vlastnej skúsenosti viem, že ak chceme pracovať na zmierení a dosiahnuť pokoj v srdci, musíme si nado-

budnúť a praktizovať čnosť pokory. Aby sme to dokázali, najlepšie urobíme, keď si poctivo a s otvoreným srd-

com pospytujeme svedomie pred Bohom. To nás privedie k tomu, čo svätý Pavol nazýva „kenóza“ – zrieknutie sa 

seba. Naším vzorom je Kristus, ktorý „hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale 

zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol poklada-

ný za človeka.“ (Flp 2, 6-7). V kresťanskom živote táto lekcia pokory, ktorá spočíva v „zrieknutí sa seba“ nie je 

len nejakou osobnou iniciatívou, ale podstatnou časťou našej identity v Cirkvi. Pôstne obdobie nás vyzýva ku 

konverzii srdca – toho osobného i komunitného. 

Srdce plné milosrdenstva 

Téma posolstva Svätého Otca Františka na pôstne obdobie s názvom „Posilnite si srdcia!“ (Jak 5, 8) sa plne 

zhoduje s našou úvahou. Iba praktizovaním pokory, pokoja a zmierenia sa naše srdcia môžu stať pevnými 

a zakotvenými v Kristovom milosrdenstve a jeho láske. Pôst je časom, kedy sa máme usilovať o vnútorné obnove-

nie v modlitbe, zahĺbenie sa sa do Svätého písma, každodennej Eucharistie a prežívania našej vincentskej charizmy 

službou chudobným. To všetko nás nabáda k tomu, aby sme mali silné srdce. Vypočujme si, čo hovorí Svätý Otec:   

„Mať milosrdné srdce neznamená mať slabé srdce. Kto chce byť milosrdný, musí mať silné, pevné srdce, zatvo-

rené pred pokušiteľom, no otvorené voči Bohu. Srdce, ktoré sa dá preniknúť Duchom Svätým a priviesť na ces-

tu lásky, vedúcej k bratom a sestrám. V podstate je to chudobné srdce, ktoré pozná vlastnú biedu a obetuje sa 

pre druhého. Drahí bratia a sestry, v tomto štyridsaťdňovom pôste sa chcem spolu s vami modliť takto: „Fac cor 

nostrum secundum cor tuum“ - „Pretvor naše srdce podľa svojho Srdca.“ (z Posolstva Svätého Otca Františka 

na pôstne obdobie 2015, str. 3) 

Nech nám táto pôstna doba pomôže vzrastať v láske ku Kristovi a našej vincentskej charizme, aby sme kráčali 

po ceste zmierenia a uberali sa chodníkmi pokoja so „skrúšeným a poníženým srdcom“ (Ž 51, 19).  

 

 

Váš brat vo svätom Vincentovi, 
Gregory Gay, C.M.    

Generálny predstavený  
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DAR Z KONCERTU 

KONFERENCIA SV. JÁNA KRSTITEĽA  DUBOVÁ 
 

Dňa 11.1.2015 sa uskutočnil benefičný koncert 
v kostole  Dubová pri Modre usporiadaný Konferenciou sv. 
Ján Krstiteľa Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku. Na 
koncerte vystúpila hudobná skupina „Trnávka“, ktorá via-
nočnými spevmi ako aj sólom na husliach, violončele oboha-
tila prítomných krásou vianočných kolied a duchovným slo-
vom. 
Výťažok z koncertu bol venovaný Dennému stacionáru  
sv. Vincent Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku,   
účelovo  určený na úhradu pobytu senioriek denného stacio-
nár s nízkym dôchodkom. Z koncertu sa nazbieralo  261,70 
EUR, čo pokryje výdavky na úhradu 3-4 osôb  za pobyt 2 
mesiacov. 
Denný stacionár sv. Vincent ďakuje Konferencií sv. Jána Krs-
titeľa Dubovej Spolku sv. Vincenta de Paul, hudobnej skupi-
ne Trnávka, ako aj prítomným v kostole   za tento ušľachtilý 

čin, ktorý spočíval vo finančnej  pomoci. 
Naplnenie slov z evanjelia „Čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste urobili“, na-
dobudlo  podobu ľudskej lásky. 

Libuša Miháliková, za Spolok sv. Vincenta de Paul a denný stacionár 

KONFERENCIA SV.  JOZEFA  LEVICE 

Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí sa zapojili do vianočného projektu Spolku sv. Vincenta de Paul „Daruj 
radosť“ a v čase adventu darovali núdznym trvanlivé potraviny. Zásluhou vašej štedrosti sme priniesli via-
nočnú radosť a požehnanie do 65 núdznych rodín. Ich vďačnosť sprostredkujeme všetkým dobrodincom  aj 
touto cestou.  
Nech Pán Boh odmení vašu láskavosť a ochotu v službe núdznym. Do nového roka želáme všetkým hojné 
Božie požehnanie, pevné zdravie, pokoj, veľa lásky a otvorené srdce pre pomoc v núdzi.  

(... „čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ Mt 25, 31-46). 
S vďakou: Spolok sv. Vincenta de Paul 

Zoznam darovaných potravín: 

Múka 70 kg 

Cukor 74 kg 

Ryža 66 kg 

Olej 34 l 

Cestoviny 61 ks 

Med 13 kg 

Džem 28 ks 

Mlieko trvanlivé 14 l 

Konzervy mäsové 64 ks 

Šošovica 18 ks 

Čaj 26 ks 

Kakao 8 ks 

Fazuľa 8 ks 

Kečup 7 ks +  68 kg trvácnych potravín vo farnosti Levice—Rybníky 

Rôzne: Pudingy, orechy, pohánka, salónky, hrach, horčica, arašidy, detská krupica, mak, slanina, olivy, instantné polievky, 

nutela, čokolády a iné sladkosti.                                                                                           Alžbeta Kopřivová 

 

Vyhodnotenie projektu DARUJ RADOSŤ - POĎAKOVANIE 
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Diskusia o nových výzvach Katolíckej cirkvi 
na Slovensku 

 

   V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského 
v Badíne 21. januára sa zišli biskupi, kňazi, za-
svätené osoby a aktívni laici Katolíckej cirkvi na 
Slovensku.   Spolok sv. Vincenta de Paul  za-
stupovala  Anna Zifčáková z Konferencie sv. 
Michala Archanjela v Banskej Bystrice a bola 
to veľká milosť zúčastniť sa tohto zhromaždenia. 
Program bol bohatý a duchovne na úrovni spolu 
s váženými hosťami. 

  Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský po-
vedal: „Môžeme svojím spôsobom života prísť za tými druhými s dobrou no-
vinou, aby sme im prejavili  úctu, boli k ním dobrí, láskaví   a veľkodušní. 
V takomto duchu stojím tu teraz pred vami. Chcem sa vám poďakovať  za 
vašu vernosť Kristovi v povolaní, ktorého sa vám dostalo...“ 
Približne 200 účastníkov stretnutia, ktorí prijali pozvanie a informoval ich 
o hlavných plánovaných akciách na tento rok.  Účastníkom dal do pozornosti 
náboženský a spoločenský kontext pripravovaných akcií. A vyzval  všetkých, 
aby sme spoločne diskutovali o výzvach na tento rok. 
Katolícka cirkev cez jednotlivé diecézy pripravuje aktivity v Roku zasvätené-
ho života, ktorý vyhlásil pápež František. Na prelome leta plánuje Národné 
stretnutie mládeže P15 v Poprade,  20. september Národný pochod za život 
v Bratislave. Dôležitou témou bola a je pre cirkev rodina. Ako na jednu 
z priorít cirkvi bude aj zameranie októbrovej Biskupskej synody o rodine 
v Ríme. Ako aj konkrétna pomoc rodinám a matkám v núdzi a tiež februáro-
vé  referendum o ochrane rodiny, ktoré Cirkev podporila. Zároveň  zaznela 
informácia o novembrovej návšteve biskupov u Svätého otca /tzv. ad limina/. 
A v závere bola daná do pozornosti reálna súčasnosť, že sme príliš tolerant-
ní k nepoctivosti, preto zaznel aj apel, aby sme sa zobudili k novému životu 
– byť poctiví v každej oblasti občianskeho i cirkevného  života, kde sa mo-
mentálne nachádzame. 
      Prítomných pozdravil apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Máro  
Giordana a lekárka, tlmočník a žurnalistka Željka Markič. V bloku prednášok 
sa prihovoril prešovský arcibiskup metropolita, hlava Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku Mons. Ján Babjak, páter Jozef Kyselica, SJ, predsedníčka Fó-
ra kresťanských inštitúcií, Katarína Hulmanová a Marek Michalčík, podpred-
seda Fóra života. 
       Po vynikajúcej atmosfére,  zjednotení v duchu  a pravde sme odchádzali 
domov  naplnení   milosťami. 

Anna Zifčáková, Konferencia sv. Michala Archaniela  
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Evanjelium lásky 
Túto báseň napísal Boží služobník Marek 

z vnuknutia Ducha Svätého a s pomocou Ježi-

ša Krista i Boha Otca v roku Pána 2014 
 

IV. 

Povolanie Šimona Petra 
(podľa Lk 5, 1-11) 

 

Prišiel Ježiš k Šimonovi, 

ktorý rybárom bol, 

a takto mu vraví: 

„Spusti siete na lov!“ 

 

Celú noc sme rybárčili 

Učiteľ náš milý, 

aj keď sme sa snažili, 

nič sme nechytili. 

 

Ale na Tvoje slovo, 

keďže Tebe verím, 

spustím siete nanovo, 

možno niečo chytím. 

 

Hľadí Šimon do vody, 

či sa niečo chytí, 

nie sú na to dôvody, 

ale aj tak verí. 

 

Už ťahajú siete von, 

ale nejde im to, 

bráni im v úsilí tom, 

rýb veľké množstvo. 

 

Pane, odíď odo mňa, 

som len človek hriešny, 

nezaslúžim si ja, 

Tvojej pozornosti. 

 

Neboj sa a len ver, 

takto Ježiš odvetí, 

odteraz budeš Peter 

loviť už len ľudí. 

 

Dobre Pane, idem, 

presvedčil si ma, 

aj keď možno padnem, 

neopustím Ťa ja. 

 Asistent ELA – výborný pomocník pre 
osamelo žijúcich seniorov, pre hendikepova-

ných a chorých ľudí 
Mnohí z vás sa stretávajú so situáciami, ktoré tre-
ba akútne riešiť v nepredvídaných prípadoch, kto-
ré vzniknú, pokiaľ človek žije sám, alebo trávi sám 
väčšiu časť dňa. Ide najmä o osamelo žijúcich seniorov, hendikepova-
ných a chorých ľudí, ktorým hrozí strata stability, upadnutie do bezve-
domia, pád, úraz a podobné situácie súvisiace s ich stavom. 
Cestu, ako bez väčších investícií udržať kvalitu života v rámci sociál-
nej i zdravotnej starostlivosti,  a to v domácom prostredí, ponúka mo-
bilný asistent ELA, ktorý okrem iného pomáha seniorom predĺžiť ich 
aktívny život. 
Zariadenie ELA je napojené na nonstop Pult pomoci, ktorý obsluhujú 
operátori vyškolení tak, aby vedeli okamžite poskytnúť radu alebo 
rýchlo privolať adekvátnu pomoc. Elektronický lokalizačný asistent je 
vybavený GPS lokalizáciou, čo ho robí užitočným v situáciách, keď sa 
používateľ nevie  orientovať v prostredí. Je využiteľný nielen vo vnú-
torných priestoroch budovy, ale aj v exteriéri (napr. prechádzky 
v prírode). Stačí stlačiť veľké výrazné tlačidlo na prístroji a operátor sa 
zo zariadenia v priebehu pár sekúnd sám ozve, oznámi polohu, popý-
ta sa na situáciu, prípadne zavolá pomoc (príbuzných, zdravotníkov, 
políciu). Zariadenie pomôže aj klientovi, ktorý sa nemôže kvôli zrane-
niu hýbať, je v bezvedomí alebo nevstal ráno z postele. Dlhodobú ne-
hybnosť totiž rozozná ELA aj sama a vtedy automaticky hlási poplach 
operátorovi, ktorý zaistí pomoc užívateľovi. Zaznamená rovnako aj 
prudký pohyb, napr. v prípade pádu. 
ELA je malá škatuľka, ktorú nosí jej majiteľ stále pri sebe. Je nenápad-
ná, ľahká a veľmi jednoduchá na obsluhu. Má jediné tlačidlo, ktoré 
používateľ ľahko nahmatá. Zároveň je dosť pevná a nehrozí jej poško-
denie. 
Asistent ELA je určený najmä starším ľuďom. Väčšina z nich nevyhľa-
dáva aktívny život, pretože keď starší človek začne na sebe pozorovať 
prvé závažnejšie zdravotné problémy, väčšinou preventívne obmedzí 
svoje aktivity. Následne ľahko vznikajú ďalšie a ďalšie riziká a to už aj 
pri činnostiach, ktoré boli doteraz bežnou súčasťou jeho života. Strach 
spôsobí utlmenie aktivít, ktoré človeku robili potešenie a držali ho ak-
tívne „pri živote“. 
ELA má špičkovú technológiu, vďaka ktorej môže ľuďom poskytnúť 
pocit bezpečia a chrániť to najcennejšie – ľudský život. Stačí, ak ju 
užívatelia budú mať vždy pri sebe. S mobilným asistentom ELA 
z pohybu netreba mať strach - človek, ktorý ho používa, sa cíti nielen 
v bezpečí, ale navyše prestane mať pocit osamelosti 
Neobmedzujte preto svoje aktivity - využite komfortnejšie riešenie! 
ELA vám skvalitní život – či už počas jesene života, alebo aj v rámci 
rizík spôsobených chorobou alebo hendikepom.  
Bližšie informácie nájdete na web stránke www.family-care.sk 

http://www.family-care.sk

