
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. 

DOBROTIVÁ  ÚCTA  ZÍSKAVA 
Dokiaľ vládne medzi vami srdečná úcta, váš 
dom je rajom. Keď tam bude chýbať, keď sa 
nebudete vzájomne stýkať v láske, bude váš 
dom malým peklom. 

VNÚTORNE  SILNÍ 
Ozdob sa týmito vzácnymi drahokammi: jed-
noduchosťou, pokorou a láskou 

ROZPRESTRI BOŽIE SIETE 
Jednoduchosť obráti každého! 

Služobník pravdy     

Ako šestnásťročný začal Frederik štúdium filozofie, 
ktoré ho uvrhlo do temného a bolestného životného 
obdobia. „Pýtal som sa sám seba, prečo verím,“ 
povedal neskôr priateľovi. Chcel veriť, preto čítal 
všetky knihy, ktoré by mu mohli dať odpovede na 
jeho pochybnosti. „No nič mi neprinášalo vnútorný 
pokoj. Dokázal som veriť mesiac, dva... A hneď sa 
v mojej mysli vynorili námietky a opäť som pochybo-
val.“ Toto dlhoročné obdobie krízy sa neskončilo, až 
kým Frederik doslovne nepadol na kolená. Pred 
Najsvätejšou oltárnou sviatosťou Frederik prosil 
Boha o milosť, aby mu ukázal pravdu, a sľúbil mu, 
že celý život zasvätí pravde. Zrazu sa všetky jeho 
pochybnosti rozplynuli ako nejaká hmla, keď ju roz-
fúka silný vietor. Naplnili ho pokoj a radosť. Rozho-
vory s profesorom filozofie pátrom Jozefom Noiro-
tom mu potom pomohli získať v otázkach viery inte-

lektuálnu jasnosť. „Od toho času som veril vierou, ktorá stála na skale.“ 

Svoju službu pravde začal uskutočňovať tým, že ohlasoval svoju vieru vša-
de, kam prišiel. Ak si uvedomíme, aký antikatolícky a antiklerikálny duch 
v tej dobe vládol, bol to odvážny začiatok. Frederik na Sorbonne počul 
a vnímal útoky intelektuálov, ktorým pôsobilo radosť pohŕdať a vysmievať 
sa študentom, ktorí praktizovali svoju vieru. Reagoval na to tak, že založil 
klub, kde mohli veriaci aj neveriaci spoločne diskutovať o rôznych otáz-
kach. Zároveň presvedčil arcibiskupa, aby pozval pátra Henriho Lacordai-
ra, dynamického a skvelého dominikána, aby prednášal o evanjeliách. Je-
ho prednášky boli nesmierne populárne, konali sa v katedrále Notre Dame; 
na každej z nich sa zúčastnilo okolo päťtisíc študentov a intelektuálov. Keď 
Frederik získal tituly a stal sa profesorom literatúry, v posluchárňach uni-
verzity mohla zažiariť aj jeho genialita. O jeho hodinách sa rozprávalo po 
celej Sorbonne. Jeho brilantne prepracované a podávané prednášky, origi-
nálnosť jeho myšlienok a ortodoxná viera priťahovali na jeho prednášky 
nespočetné množstvo ľudí. Pre niektorých študentov to boli skúsenosti, 
ktoré zmenili ich život. Istý študent napísal: „Predtým, ako som vás počul, 
neveril som. V čom mnohé kázne zlyhali, vy ste napravili v rámci jednej 
prednášky - spôsobili ste, že som uveril kresťanstvu.“                 Pokračovanie 

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

 

     Po príjemne strávenej dovolenke  
v horúcich mesiacoch opäť 
nadobúdame svoju snahu ešte viac 
s odvahou a láskou vykonávať  svoje 
kresťanské povolanie v službe sv. 
Vincenta de Paul.   
    Aby sme viac duchovne pookriali, 
pozývam vás na duchovnú obnovu 
Spolku, ktorej heslom je myšlienka 
sv. Vincenta de Paul : „Byť 
kresťanom a vidieť trpiaceho brata 
bez toho, aby sme vedeli trpieť s ním, 
znamená byť bez lásky a byť 
kresťanom iba podľa mena.“  
      Bieda a utrpenie chudobných,  
prenasledovaných ľudí pre vieru, 
utečencov pred moslimským 
náporom  sa nás nesmierne dotýka.  
O to viac platia pre nás slová 
z evanjelia:  
„Pane, kedyže sme ťa videli hladného 
a nedali sme ti jesť a kedy smädného 
a nedali sme ti piť? Kedy sme ťa 
videli bez šiat a nezaodeli sme ťa, 
kedy sme ťa videli v žiali a neutešili 
ťa? A kedy sme ťa nenavštívili, keď si 
bol chorý a kedyže sme ti nepomohli 
v tvojej biede? Kedy sme nebrali na 
teba ohľad a kedy sme ti neprejavili 
súciť?“ 
      Všetci sa musíme podieľať na 
pomoci biednym , chudobným, 
nešťastným,  podľa slov sv. Otca 
Františka „ máme vidieť a druhým 
pomáhať,  vidieť v migrantoch a 
utečencoch v prvom rade nielen 
problém, ktorému treba čeliť, ale aj 
brata či sestru, ktorých treba prijať, 
rešpektovať a milovať.“   
     Vo svetovom meradle má Spolok 
sv. Vincenta de Paul svoje 
nezastupiteľné miesto v pomoci  
blížnym bez ohľadu na rasu alebo 
vieru.  Ako členovia našej vincentskej 
rodiny pripojme sa k pomoci tým, 
ktorí to teraz potrebujú.            

    Libuša Miháliková, prezidentka 

Spomienka na Frederika Ozanama 
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Z myšlienok  
Sv. Otca Františka    

„Byť trpezlivý. Toto je 
cesta, ktorej Ježiš učí nás 
kresťanov. Byť trpezlivý, 
neznamená byť smutný. 
Nie, to je niečo iné! 
Znamená to znášať, niesť 
na svojich pleciach 
bremeno ťažkostí, ťarchu 
rozporov, váhu utrpenia. 
Toto je kresťanský postoj: 
trpezlivo znášať.“  
 
„Majme aj my väčšiu 
odvahu vydávať svedectvo 
o viere v zmŕtvychvstalého 
Krista. Nemajme strach 
byť kresťanmi a žiť po 
kresťansky! My musíme 
mať túto odvahu ísť          
a ohlasovať zmŕtvych-
vstalého Krista, pretože on 
je našim pokojom, on 
učinil pokoj svojou láskou, 
svojim odpustením, svojou 
k r v o u ,  s v o j i m 
milosrdenstvom.“ 

 
„Keď niekto skutočne 
pozná Ježiša Krista a verí  
v neho, zakúša jeho 
prítomnosť vo svojom 
živote ako aj silu jeho 
vzkriesenia, nemôže robiť 
nič iné, ako sprostred-
kovávať túto skúsenosť. 
Keď sa táto osoba stretne 
s neporozumením a od-
porom, správa sa ako Ježiš 
pri svojom umučení: 
odpovedá s láskou a v sile 
pravdy.“  
  

OZANAM 2015 

Madagaskar: vzdelávanie chudobných 

Toto je v okrese Ampitatafika (Južné Antananarivo)  kde oôsobí konferen-

cia sv. Bernadetty , ktorú moderuje Marian-

ne Razafiarisoa. Má 12 aktívnych členov, vo 

veku 19-65 rokov. Berúc do úvahy nedosta-

točnú štruktúru školy a rastúci dopyt po tré-

ningu, Vincentíni  spojili svoje úsilie aby 

zmiernili aj duchovnú biedu v regióne.  Vy-

tvorili centrum s názvom "MA-KEY", ktoré 

symbolizuje nádej na lepšiu budúcnosť - 

škola - "kľúč k úspechu! "Naše slogany sú: 

"Dôstojnosť - Vytrvalosť - Úspech" - "LOVE - Slúžime - SHARE" Poži-

čaj nám svoju ruku. 

Rok vincentskej spolupráce: odozva SSVP 
18. mája 2015 News of the CGI vincentinů rodiny 

 

V liste z 30. januára 2015 adresovaného Me-

dzinárodnej vincentskej rodine, otec Gregory 

Gay oznámil začatie "roka vincentskej 

spolupráce", ktorý oficiálne začal 24.mája 

2015, v deň Turíc, končiaci sa 15. mája 2016. 

Ročný plán je zameraný na té-

mu "Spoločne v Kristovi, my, Vincentíni bez rozdielu", pod dohľadom 

Komisie vincentskej spolupráce. Otec superior  pri tejto príležitosti vzniesol 

vincentínom tri otázky zamerané na spoluprácu vincentskej rodiny, ako pod-

net na rozmýšľanie, aby ich odpovede boli podnetmi k zlepšeniu a zefektívne-

niu pomoci núdznym. 

Aké sú vaše podnety na spoluprácu vincentskej rodiny? 

Ako sa vám spolupracuje s ostatnými sektormi vincentskej rodiny? 

Aká je vaša predstava o budúcej spolupráci vincentskej rodiny? 

 Dr. Michael Thio, Generálny prezident medzinárodnej rady, sa zúčastnil na 

zhromaždení, kde účastníci odpovedali a delili sa o svoje názory na vznese-

né otázky. Generálna rada zhromaždila odpovede a urobí súhrnný doku-

ment, ktorý bude predložený členom vincentskej rodiny v mene spoločnosti 

Saint Vincent de Paul. 

FAMVIN: 2015 - rok spolupráce vincentínov 
15.júla 2015 News of the CGI vincentskej rodiny 

V rámci "roka spolupráce vincentínov" otec Gregory Gay CM, ktorý oficiálne 

začal  24. mája 2015, dal do obehu nové video  Výboru vincentskej rodi-

ny. Podrobne sú tu rozpracované sú tri ciele: oslovujte, pripojte sa a učte sa, 

a podávajte ďalej. 
Navrhnutý klip - animácia, ponúka nápady a rôzne iniciatívy na zdieľanie na 

sociálnych sieťach, nástroje a vzdelávacie zdroje pre všetkých členov rodiny 

vincentínov,  ktorí sa chcú podieľať na tejto akcii. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=fr&u=http://www.ssvpglobal.org/Actualites%3Fca%3D335&usg=ALkJrhiKv6qM9-nh7Df4HhctRcFgVoHUFg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=fr&u=http://www.ssvpglobal.org/Actualites%3Fta%3D761&usg=ALkJrhgFjyTBQTm-SziHEHbvo8YKe05Rtw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=fr&u=http://www.ssvpglobal.org/Actualites%3Fca%3D335&usg=ALkJrhiKv6qM9-nh7Df4HhctRcFgVoHUFg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=fr&u=http://www.ssvpglobal.org/Actualites%3Fta%3D761&usg=ALkJrhgFjyTBQTm-SziHEHbvo8YKe05Rtw


 

BOJ PROTI  HLADU  2015—9. ročník 

Strana  4 
                VYDÁVA NR SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL                                 

O Z A N A M  

2015 

 

 

 
Modlitba sprevádzajúca zbierku 

„Boj proti hladu“ 

 
„Milujúci Boh Otec, tvoj Syn Ježiš Kristus povedal, 

že chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Pro-
síme Ťa Bože, nech nás Duch Svätý naučí poznávať 
potreby núdznych. Podľa vzoru svätého Vincenta, 
zapáľ v srdciach ľudí dobročinnú lásku, aby sme 

v chudobných spoznali tvár Tvojho trpiaceho Syna. 
Otče náš..." 

 

Pomôžte nám pomáhať 
 

Vincentská rodina organizuje aj tento rok 

celoslovenskú verejnú zbierku  

„Boj proti hladu“ na pomoc chudobným  

na Haiti, Hondurase, Ukrajine, Albánsku a Rusku. 
Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latin-
skej Ameriky. Väčšina ľudí žijúcich       v týchto kraji-
nách trpí extrémnou chudobou, preto je aj našou 
povinnosťou, aby sme ich utrpenie aspoň trochu 

zmiernili.  

Predaj medovníkových srdiečok bude prebie-
hať  od 1.septembra 2015 - 29. februára 2016.                                                     
Získané finančné prostriedky budú zaslané na  

účet číslo : 20286026/6500 

variabilný symbol: 2015 
IBAN SK7265000000000020286026 BIC PO-

BNSKBA 
Názov účtu: Zbierka- Boj proti hladu 

Účet spravuje: NZ SKL sv. Vincenta de Paul , 
Oravská 10, 94901 Nitra 

konštantný symbol: 0308 (pre priame platby z účtu 
na účet) a 0358 (pri platbe poštovou poukážkou) 

Núdznych a hladujúcich môžete podporiť vkladom 
alebo prevodom na účet počas celého roka, keďže 
účet ostáva aktívny aj do ďalšieho ročníka zbierky 

www.bojprotihladu.sk 

SMS v tvare DMS VINCENT  na číslo 877   /2.- €/ 

http://www.bojprotihladu.sk/
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V rámci roka zasväteného života  navštívil náš sta-
cionár aj rehoľný brat Ľubomír Žemľa, ktorý pôso-
bil  spolu s ostatnými pátrami z Misijnej spoločnos-
ti sv. Vincenta na Hondurase. 
Počas krátkej prezentácie priblížil život tamojšieho 

obyvateľstva ako aj neľahkú úlohu pátrov v ich 

v misijnom pôsobení medzi 

Afričanmi. 

 
Vážená pani predsedníčka,   
  
dostali sme dar od Spolku sv. Vincenta vo 

vašej krajine. 
Chceme vám srdečne poďakovať  za vašu 

veľkorysosť. 
V prílohe Vám posielame ďakovný 

list od nášho generálneho tajomní-

ka. 
S pozdravom, 
 
   Liliane MONTEIRO  
    Responsable Financie 
cgi.compta@ssvpglobal.rog 
Confédération Internationale  
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul  
6 rue de Londres - 75009 Paris -
   Francúzsko  
Tel: +33 (0) 1 53 45 90 19 -  
Fax: +33 (0) 1 42 61 72 56  
Web: www.ssvpglobal.org        

 

 

St Vincent de Paul Society Superior Council 
Mgr. Ing. Libusa MIHALIKOVA 

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku,            
Dom nádeje, P.O.Box 6, Tomašíkova 8, 820 
12 
Bratislava 212 - SLOVAKIA 
Paris, 30 June 2015 
 
Dear Sister President, 
We acknowledge receipt of your donation of 
Slovakia, by cash from Erwin Tigla: 
- 200 € received on 15 June 2015, for Nepal. 

We thank you and the Vincentians in Slova-

kia for this generous donation. 
As you will appreciate, the continuing sup-
port of our member countries is vital to us in 
our efforts to extend help to areas affected 
by disasters of different types and your ge-
nerous solidarity is very much appreciated. 
Very fraternally yours in St. Vincent de Paul 
and Blessed Frederic Ozanam, 

Julien Spiewak 
Secretary General 

 

 

mailto:cgi.compta@ssvpglobal.rog
tel:%2B33%280%29%201%2053%2045%2090%2019
tel:%2B33%280%29%201%2042%2061%2072%2056
http://www.ssvpglobal.org/
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     Duchovná obnova  Spolku sv. Vincenta de Paul sa uskutočnila 19. septembra 2015 v Dome 
nádeje v Bratislave   s nasledujúcim programom: 
9.00 prezentácia, 9.30 prednáška o spiritualite sv. Vincenta de Paul a jeho nasledovníkov—
vincentínov. O 11.30 nasledovala adorácia v kostole sv. Vincenta de Paul a o 12.00 sv. omša        
v kaplnke, o 13.00 obedom skončila prvá časť prednášky. Prednáška pokračovala o 14.00 hodine, 
o 15.00 modlitba „Ruženec k Božiemu milosrdenstvu“, 15.15 diskusia o aktuálnych veciach 
a problémoch spolku a o 16.00 ukončenie, požehnanie.                           
 
     Duchovnú obnovu viedol páter Emil Hoffman, CM. Poukázal na vieru sv. Vin-
centa, ktorá bola hnacím motorom pre jeho skutky—viera činná v láske. Sv. Vin-
cent konal a aj my máme konať to, čo by konal Ježiš, keby bol na zemi. Ježiš sa 
predstavil ako evanjelizátor chudobných,  pohyboval sa medzi chudobnými       
a učeníkmi, nie medzi bohatými. On sa stal blížnym pre chudobných, videl ich 
potreby, neobchádzal ich, uzdravoval ich na tele i na duchu. Je to dielo kresťan-
skej lásky, ktoré je spravodlivé a čo je spravodlivé sa musí konať! Preto je nutné 
poznať aspoň základné pravdy viery a vedieť odpovedať na otázky a potreby 
chudobných. Musíme sa neustále vzdelávať a rásť v láske k Bohu a núdznym /
príklad Lazara/. ...Ak má zmysel cieľ, zmysel má i cesta... Cieľom nášho snaže-
nia má byť obeta a pomoc chudobným,  vo vzájomnom prepojení fyzického        
s duchovným tak, ako to robil sv. Vincent, inšpirovaný Ježišom. To znamená, že 
Boh nám podáva ruku a my odpovedáme vierou—veríme Bohu, ktorý je Láska. 
Všetko z lásky k Bohu— to je kľúč pre celý náš život nasmerovaný k Bohu, tak 
ako všetko smeruje k Bohu... 
     Vzorom v konaní  sv. Vincenta je vždy Ježiš. Plniť Božiu vôľu tak, ako to robil náš Pán Ježiš Kristus. 
ON MILUJE a SLÚŽI. Milovať Kristovou láskou znamená byť stále spojení v modlitbe a službe inšpirova-
ní Kristom. Kristova láska je večný plameň, ktorý v ohni nezhorí a ženie nás dopredu...  

VINCENTSKÁ CHARIZMA: POKRAČOVAŤ V JEŽIŠOVEJ MISII, 
VŠETKO Z LÁSKY K BOHU, CIEĽ—BOŽIE KRÁĽOVSTVO 
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,,Chváliť nám treba slávnych mužov, 
svojich otcov, podľa ich činov... 
Stali sa vodcami ľudu v svojom čase 
a hojnou múdrosťou prekladali ľudu 
posvätnú náuku.“ 
 

Cyrilo-metodská púť v Nitre 
 
Ako jedna rodina, zamestnanci a obyvatelia 
Sociálneho centra v Šuranoch, rozhodli sme 
sa putovať na slávnostnú svätú omšu k úcte 
sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa konala 5.2.2015 
v Nitre. S veľkou radosťou a nadšením prijali 
niektorí naši chlapci túto ponuku. Neodradila 
nás ani páľava a veľká horúčosť, ktorú sme 
s radosťou obetovali na Slávu nášho Pána 
Boha. Táto púť nebola prvou, ale nám všet-
kým priniesla radosť a pokoj do sŕdc. Vypo-
čuli sme si Božie slovo, ktoré sýti ľudské du-
še, prijali sme sviatosť Eucharistie, ktorá po-
silnila naše srdce a homíliu ako treba milovať 
i veriť podľa odkazu svätých našich bratov zo 
Solúna. Tým všetkým krásnym čo sme zažili 
cez svätú omšu sme sa navzájom podelili. Po 
ukončení svätej omše sme si prezreli kultúr-
ne pamiatky, Katedrálny chrám, Baziliku sv. 
Emeráma, hradné múzeum, a Nitriansky 
hrad s vyhliadkou na Nitru a okolie. 
V podhradí bol rozmiestnený tábor starých 
Slovanov, ktorí nám pripravili naši misionári. 
Tento historický tábor bol plný hier, hudby 
a umenia starých remesiel, sokoliarov 
a pod., kde sme sa dozvedeli zaujímavé veci 
napríklad ako súdili v tom čase väzňov, ako 
sa vyrábali šable, meče a luky a niektoré re-
meslá, ktoré vykonávali starí Slovania. Ďaku-
jeme Pánu Bohu, že sme sa mohli na tejto 
púti zúčastniť. A čo dodať na záver? 
 
,,Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane.“ 
 
         H. Pastrnáková, P. Sucháňová 



     

SOCIÁLNE CENTRUM ŠURANY— AKTIVITY 
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Úroda trochu v inom šate 

 

V Sociálnom cen-

tre v Šuranoch 

pestujeme zeleni-

nu každý rok, ob-

vykle paradajky, 

papriku, cibuľu, 

zemiaky, koreňo-

vú zeleninu, ces-

nak a iné. Na 

myšlienku pesto-

vať mak nás pri-

viedla Marika Po-

láková dobrovoľ-

níčka, z Nových 

Zámkov. Priniesla nám semiačka maku jesenného 

aj maku jarného. Táto myšlienka nás oslovila. Pre-

čo nie? Skúsime niečo iné, nové. Tak začiatkom 

mája tohto roku sa políčko s makom ukázalo 

v plnej kráse. Božie slnko, potrebný jarný dážď 

urobili svoje. Nádherné fialové kvety ozdobovali 

celú záhradku. Po dvoch týždňoch sa rozkvitol 

i mak jarný, s bielo-fialovými kvetmi. Sýtili sme sa 

pohľadom na túto nádheru a obdivovali sme Ducha 

Svätého pre jeho úžasné dielo. Najväčší podiel 

a zásluhu na sadení maku, ošetrovaní má Zdenko 

Velčický, klient nášho zariadenia. Prišiel čas zberu 

a na vysýpaní semiačok sa podieľali ďalší obyvate-

lia nášho útulku, najmä všetci tí, ktorí nemôžu pre 

vážne ochorenia vykonávať fyzickú prácu, klienti 

zo zariadenia podporovaného bývania. 

A tak, sme sa chceli touto cestou podeliť o radosť 

z úrody, ktorú nám požehnal náš dobrý Pán Boh. 

Celkom určite v jedálnom lístku pre klientov So-

ciálneho centra budú zaradené dobroty z maku, 

ktoré uvaria a upečú šikovné ruky sestričky Blanky 

Krasňanskej. 

 

Zároveň môžeme len konštatovať:  ,,Ďakujeme Ti 

Bože, že korunuješ rok svojou dobrotou.“ 
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V rámci 9. ročníka celo-
svetovej akcie BOJ PRO-
TI HLADU 2015, ktorá 
bude  prebiehať až do 
konca marca 2016 sa roz-
hodli zapojiť aj naše 

klientky v dennom stacionári a podporiť celo-
slovenskú zbierku, pod záštitou vincentskej 
rodiny.  

Usilovné ruky našich senioriek upiekli 
a zabalili medovníkové srdiečka. Finančným 
výnosom prispejú do  zbierky „Boj proti hla-
du“ . Spojili ju aj s ďalšou aktivitou — výrobou 
fúkaných balónov.   

DOM NÁDEJE—DENNÝ STACIONÁR—AKTIVITY 

 



 
DENNÝ  STACIONÁR  A  DOMOV  NA  POLCESTE 
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Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku,  

Dom nádeje Tomášikova 8A, Bratislava, 821 03  

                        
Informačný leták o činnosti  Domu nádeje vydaný s podporou 

Mestskej  časti  Ružinov 
Sociálne zariadenie  Spolku sv. Vincenta de Paul  - DOM NÁDEJE, 

 Tomášiková 8A, Bratislava Ružinov poskytuje sociálne služby:  
DENNÝ STACIONÁR a DOMOV NA POLCESTE 

       Denný stacionár je zariadenie pre klientov odkázaných na pomoc počas dňa                              
       s celodennou starostlivosťou,  od 7,30 – 16,30 hod a so zabezpečením stravy.                                                                           

       Denný program stacionára: čítanie, hry, biblické hodiny, ručné práce,                                                
       cvičenie vhodné pre seniorov, iné záľuby, nácvik motoriky, vytvorené  
       podmienky aj na oddych, sedačky, kreslá, postele a v lete pobyt na  

       priestrannej terase. 
        

       Klub seniorov s aktivitami   – pravidelne v pondelok od 10.00 hod 
                                               

Príďte a navštívte nás. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Domov na pol ceste je zariadenie pre rómske dievčatá vychádzajúce z detských      
domovov s programom:  

      Bývanie na základe zhodnotenia celkovej situácie odchovanca detského domova, sociálne poradenstvo,  
      príprava stravy, klub životných zručností...   

       
      Šatník Konferencie sv. Ondreja pre sociálne rodiny - zbierka šatstva pre deti školského   

      a predškolského veku. 
  

      Klub abstinujúcich anonymných alkoholikov – spolupráca 

 
 

       Kontakty: Dom nádeje č.t  02/43425794, Email: domnadeje@gmail.com 
                    Riaditeľka:  Mgr. Ing. Libuša Miháliková, č. t. 0911 352331, 0911 756023 

                    Hlavná sestra: Kročková Slávka č. t. 0911 432922  



            ČOŽE JE TO OSEMDESIATKA?  Nuž, posúďte sami! 
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Techni-

NAŠE  JUBILANTKY—ICH SPOLOČNOU ČRTOU JE  ÚSMEV A ŠARM  

 

MUDr. Viera SLAŽÁKOVÁ 
KONFERENCIA SV. JOZEFA, 
LEVICE 
12. október 1935 

Mária je skvelá matka a babička, manželka nášho zaslúžilého člena, Felixa Virsíka, 
ktorý nás predišiel do večnosti v roku 2011. Je vždy usmiata a ochotná pomáhať. 
Popri mnohých aktivitách, ktorým sa Mária venovala, je od roku 2002 aj členkou 
Spolku sv. Vincenta de Paul. Stala sa  predsedníčkou Konferencie sv. Ondreja v Bra-
tislave, ktorou je doteraz. Pod jej vedením konferencia pracuje obetavo a s plným 
nasadením nehľadiac na čas a únavu. Ich hlavnou náplňou je pomáhať núdznym  
hmotne i duchovne nielen vo svojom okolí  ale i po celom  Slovensku.  Konferencia 
pomáha viacdetným rodinám  poskytovaním šatstva pre deti i 
dospelých, hračiek, školských potrieb a iných žiadaných vecí 
nielen osobným kontaktom ale  aj posielaním balíkov do všet-
kých kútov našej republiky. Za túto službu núdznym konferencia 
dostáva množstvo ďakovných listov a Mária aj ocenenie SHR—
Dar roka 2008. Mária je obdarená mnohými, dnes tak vzácnymi 
darmi. Ak je potrebná pomoc, hneď reaguje ochotou. Úsmev, 
radosť a pokoj na jej tvári nikdy nechýbajú. Milá Mária, k Tvoj-
mu vzácnemu životnému jubileu srdečne blahoželáme. 

Mária BÓNOVÁ  
KONFERENCIA SV. JOZEFA, 
LEVICE 
28. október 1935 

Viera - meno, ktorého nositeľky známe z histórie sú nám veľkým príkladom vo svä-
tosti, vernosti a oddanosti Bohu za každých okolností... . V Konferencii sv. Jozefa v 
Leviciach máme nositeľku tohto mena, ktoré ju vystihuje a ktorá sa v tomto roku 
dožíva významného životného jubilea. Sestra Vierka Slažáková—očná lekárka—
„čiperná“ a šarmantná, ani by ste neverili, že už má na chrbte 8 krížikov... Vierka je 
vynikajúcou manželkou, maminkou  i babičkou, vzorne sa stará o  svojho manžela, 
vnúčatá a kondičku si udržiava aj prácou v záhradke. Výborné plody z jej záhradky 
sme mali možnosť viackrát ochutnať, za čo jej ďakujeme. Ús-
mev a dobrá nálada, ochota vždy pomôcť je jej vlastná.  Milá 
Vierka, prijmi našu gratuláciu so želaním všetkého dobrého, 
Božie požehnanie do ďalšieho plodného života, nech ti slúži 
zdravie, ozdobou nech ti je ako doteraz  úsmev a dobrá nálada, 
nech si šťastná a spokojná v kruhu svojej rodiny, ktorú tak veľ-
mi miluješ—to ti želajú tvoje vďačné sestry z Konferencie sv. 
Jozefa v Leviciach.  

Toto je naša zlatá Marienka—učiteľka— stále vitálna, usmiata a láskavá aj keď ju 
občas potrápi zdravie. Závidieť, v tom dobrom slova zmysle, by jej mohli aj oveľa 
mladšie babenky. Úsmev na tvári, prirodzený šarm, láskavé a dobré srdce je  
vizitkou a motorom v  jej neustálej aktivite a sviežej mysle. Okrem toho, že po-
máha chudobným a núdznym vo svojej obci, pracuje nielen fyzicky vo svojej zá-
hradke - ale aj duševne. Spracováva históriu svojej rodnej obce—Bátovce, triedi 
a zaraďuje veľké množstvo dokumentácie a informácií, ktoré aj písomne spraco-
váva. Je aktívnou členkou konferencie sv. Jozefa. Keďže ne-
býva v Leviciach, nie je pre ňu prekážkou cestovanie autobu-
som na stretnutia konferencie dvakrát do mesiaca. Nepreká-
ža jej ani cestovanie do Bratislavy na celoslovenské stretnu-
tia, duchovné obnovy, k sestričkám...je pre nás príkladom a 
veľkou životnou motiváciou.   Milá Marienka, nech aj naďa-
lej vyžaruje z teba tvoja vnútorná krása a pokoj, blahoželá-
me k tvojmu životnému jubileu, nech ťa aj naďalej sprevádza 
Božie požehnanie a ochrana Panny Márie.  

 

MÁRIA VIRSÍKOVÁ 
KONFERENCIA SV. ON-
DREJA, BRATISLAVA 
10. august  1935 



  
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÁ WEBSTRÁNKA SVdP  
www.ozanam-sk.com 
Máme novú webovú stránku, ktorá fun-
guje od augusta 2015. Je tam aj link na 
pôvodnú stránku www.vincent.sk, ktorá 
stále funguje. Aj z nej sa cez link dosta-
nete bez vyhľadávača na našu novú 
webovú stránku. Stránka je stále spra-
covávaná, prosíme o vaše pripomien-
ky. Ďakujeme za trpezlivosť. 
 
 
DUCHOVNÁ OBNOVA SVdP 
19. septembra  2015 v Bratislave, Dom 
nádeje, prezentácia do 09.00 hodiny. 
Program je na www.ozanam-sk.com. 
Prihláste sa.  
 

 
SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA 
Srdečne Vás pozývam na slávnostnú sv. 
omšu, ktorá sa uskutoční dňa 14.9.2015 
o 17.00 hod. v kaplnke nášho zariadenia 
v Šuranoch na Kopci pri príležitosti za-
svätenia našej kaplnky Sedembolestnej 
Panne Márii. Slávnostnú bohoslužbu bu-
de celebrovať riaditeľ biskupského úradu 
Nitra. Po sv. omši Vás pozývam ku spo-
ločnému posedeniu a prehliadke priesto-
rov. S vďakou a úctou     Ján  Ňukovič 

 

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE 

20. celoslovenské stretnutie členov SVdP 

sa uskutoční 17. októbra 2015 v Dome 

nádeje v Bratislave. Predsedovia konfe-

rencií nahlásia počty účastníkov prezi-

dentke  spolku. 

 

BOJ  PROTI  HLADU 

Predaj medovníkových srdiečok bude 

prebiehať až do konca februára 2016. 

Bližšie informácie na str. č.4 alebo na 

www.ozanam-sk.com. 

 

            SPRÁVY  V  SKRATKE                         
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NR SVdP sr-
dečne blaho-
želá našim 
sestrám Márii 
Virsíkovej, 
Viere Slažá-
kovej a Márii 
Bónovej  ku 

krásnemu životnému jubileu, 
ktoré sa dožili v plnej vitalite 
80 rokov života. 
Milé naše jubilantky, v mene 
všetkých členov SVdP na 
Slovensku vám vyprosujeme 
a želáme Božie požehnanie, 
ochranu Panny Márie, dobré 
zdravie, lásku, pokoj, pohodu, 
radosť zo života a z najbliž-
ších vášmu srdcu, aby ste eš-
te dlho mohli pokračovať       
v obetavej službe chudobným  
z lásky k Bohu a tak sa dosta-
li do cieľa, ktorým je Božie 
kráľovstvo.   

Srdečne blahoželáme všetkým čle-
nom Spolku sv. Vincenta de Paul, 
ktorí sa v mesiacoch júl, august      
a september dožili významného ži-
votného jubilea. 
Všetkým želáme pokoj, pohodu, 
zdravie, Božie požehnanie a ochra-
nu Panny Márie. 
S láskou na vás myslíme v našich 
modlitbách.   

POĎAKOVANIE 

Nadácia SOCIA -  „Fond 
Lienka pomoci“  udelila  
grant na podporu seniorov  
pod názvom „ Šediny nám 
nevadia“ vo výške 1000.-€   
G r a n t  j e  u r č e n ý 
pre stacionár  Domu nádeje  
s realizáciou do konca roka 
2015. 
Účelom projektu je získanie 
kvalif ikácie 2 dievčat 
z domova na pol ceste 
v profesií masérka  s cieľom 
poskytovať v budúcnosti  
masáže seniorom. 
Aktivity na stimulovanie pa-
mäte a mentálnych schop-
nosti klientov. 
Aktivity na  rozvoj pohybo-
vých schopností a podporu 
ohybnosti a celkového zdra-
via  seniorov.       Ďakujeme 

SPOMÍNAME                                                                                   BLAHOŽELÁME  

Počas mesiacov júl – októ-
ber 2015 sa uskutočnili tré-
ningy pamäti a cvičenia, 
masáže,  ako aj tvorivé diel-
ne pre klientov denného 
stacionára v Dome nádeje.   
Činnosť  bola podporená  
Mestskou časťou Ružinov,  
vo výške 1900.-€.Ďakujeme  

JUDr. Milan Balúch 

Doc. Ing. Felix Virsík,CSc. 



 

Strana 13 

 O Z A N A M  

2015       

OZANAM 2015 

 2015 VYDÁVA NR SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL                                 

 
Mestská časť RUŽINOV — podpora pre náš stacionár 

Kognitívne cvičenie 

 

Cvičenie na 
chrbticu s od-
bornou lektor-
kou  

 

PRACOVNÁ TERAPIA - pamäťová aktivita, tréning mozgu s našou cvičiteľkou  
  
  

  

 

 
TRÉNINGY  V  ŠEDINÁCH 

V mesiacoch júl – október 

2015 sa uskutočnili a prebie-

hajú tréningy pamäti ako 

aj cvičenia, masáže  a tvorivé 

dielne pre klientov denného 

stacionára v Dome nádeje.   

Táto činnosť  bola podporená  

Mestskou časťou Ružinov, vo 

výške     1900.-€ , za ktoré ďa-

kujeme. 

Cvičenie — pamäť a vitalita 

Cvičenie s fit loptou 

Cvičenie na stacionárnom bicykli 

Naša najstaršia cvi-

čenka 87-ročná 
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Sviatok svätého Vincenta de Paul 

27. septembra 2015 

  

 

 

Drahí členovia vincentskej rodiny! 

  

Milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými! 

 

V dnešný sviatok svätého Vincenta de Paul spolu s vami ďakujem Pánovi za požehnanie, kto-

rým je pre nás služba milovanému Božiemu ľudu, najmä mužom a ženám, ktorí sú vylúčení zo spo-

ločnosti, ľuďom z periférií, ľuďom, ktorí sú našimi pánmi a učiteľmi. Sme povolaní slúžiť týmto mu-

žom a ženám a nachádzať v nich Krista. Neustále sme nabádaní, aby sme im nielen prepožičali svoj 

hlas v ich potrebách, ale aby sme ich aj počúvali a hovorili v ich mene. Dúfajme, že pre našu snahu 

byť jednými z nich, nás prijmú za svojich priateľov (porov. pápež František, Evangelii Gaudium, 

č.198). 

 

Keďže odpovedáme na výzvu podieľať sa na procese novej evanjelizácie, ako členovia vin-

centskej rodiny môžeme ponúknuť jedinečný príspevok. Hlavne v tomto roku máme možnosť upev-

niť zväzky spolupráce a solidarity medzi takmer 300 vetvami vincentskej rodiny. Tam, kde sú tieto 

zväzky krehké alebo vôbec neexistujú, máme za úlohu hľadať prostriedky, pomocou ktorých by sme 

ich vytvorili. Táto spolupráca je základom, ak chceme naďalej svedčiť o tom, že všetci sme Božím 

ľudom, vincentskou rodinou.  

 

Vincent de Paul často hovorieval, že evanjelizácia má byť afektívna a efektívna. Úsilie o stále 

väčšiu spoluprácu v našom prostredí je najlepším prostriedkom na zaistenie väčšej afektívnej 

a efektívnej citlivosti voči zabudnutým členom ľudskej spoločnosti. 

 

Myslím, že okrem toho máme ešte iný cenný príspevok, ktorý môžeme ponúknuť Cirkvi pri 

angažovaní sa v novej evanjelizácii. V priebehu posledných rokov sme videli, ako sa rôzne vetvy 

vincentskej rodiny stretávajú za účelom zmeniť utláčajúce a nespravodlivé štruktúry, ktoré bránili 

ľuďom žiť dôstojným spôsobom života. Naše zapojenie sa do týchto procesov spolupráce systémovej 

zmeny nám pomáha byť vincentskými misionármi - učeníkmi. 

 

Aj naďalej spoločne pracujme v tvorivých procesoch systémovej zmeny spolupráce a nezabú-

dajme, že posledné slovo o nádeji patrí knihe Zjavenia: Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé 

nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet (Zjv 21, 1)... Nech nás Pán žehná dnes i po všetky 

dni nášho života. 

 

Váš brat vo svätom Vincentovi de Paul, 

 
P. G. Gregory Gay, CM 

Generálny predstavený 
  

OBEŽNÍK GENERÁLNEHO OTCA PREDSTAVENÉHO 
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 Buď užitočný iným svojou pomocou: službou, 

radou, povzbudením, úsmevom. 

Udržiavaj vzťahy s členmi vlastnej rodiny, s 

deťmi, s mladými i dospelými. Snaž sa mať 

všetkých rád, rešpektujúc úlohu rodičov a k 

prípadnému riešeniu problémov pristupuj takt-

ne, bez vnucovania vlastnej vôle. Takto prispeješ 

k vytvoreniu atmosféry pokoja a lásky, ktorá je 

silou každej rodiny.  

 Pestuj duchovný život venujúc čas Bohu a 

modlitbe. Keď si bol mladý, nikdy si nemal čas.        

Teraz, keď máš čas, nech ti nechýba chuť. Pre-

hlbuj svoju vieru: ona dáva zmysel životu i smr-

ti, osvecuje a posilňuje. Viera – ako hovoria 

niektorí vedci – predlžuje život. 

    Keďže aj ja patrím k ľuďom tretieho veku, zo svojej 

vlastnej skúsenosti i z toho, čo som sa niekde dočítal, 

som sa naučil niekoľko vecí, ktoré považujem za uži-

točné a chcem ich poskytnúť aj iným.  

 

 

    

        Zlaté pravidlá pre šťastnú jeseň 

života 

Neuzatváraj sa vo svojom dome ako dobro-

voľný väzeň, ale často vychádzaj medzi iných: 

auto, ktoré len stojí, skoro zhrdzavie. 

Staraj sa o svoj vonkajší vzhľad, udržiava-

júc sa vždy čistý a upravený. A keď sa chystáš 

ísť von, pekne sa obleč, ako keby si sa vyberal 

na nejakú slávnosť, na slávnosť „života“.  

Nenariekaj za starými časmi vraviac: „Keď 

som ja bol mladý …. “, a mysliac si pritom, že 

za tvojich čias bývalo lepšie. Možno je to aj 

pravda, ale história sa nevráti a je potrebné žiť 

prítomný okamžik, …. s istou dávkou optimiz-

mu, pretože ruže kvitnú aj medzi tŕním.  

Nesťažuj si neustále na svoje ťažkosti a 

choroby, pretože nakoniec sa budeš považovať 

za staršieho a chorľavejšieho, než v skutočnosti 

si a taktiež ostatným budeš liezť na nervy opa-

kujúc stále tú istú „pesničku“.  

Nesúď konanie druhých, ale chovaj sa ku 

všetkým milo, snažiac sa vidieť pozitívne strán-

ky jednotlivých ľudí i vecí.  

Kým môžeš, snaž sa byť samostatným. Ne-

žiadaj druhých o pomoc vo veciach, ktoré si mô-

žeš urobiť sám, aj keď ťa to možno bude stáť 

trošku námahy. To ťa naučí nebyť od iných prí-

liš závislý. 

Nezaháľaj, ale sa snaž nájsť si vždy niečo, čo ťa 

zamestná: nejaká manuálna, mentálna (čítanie 

alebo písanie) či umelecká práca. Práca je naj-

lepší liek proti neduhom tretieho veku.  

Predniesol páter J. Janok, CSsR, ,MUDr.  re-

demptorista, na konferencii: Aktívne starnutie 

a kríza v Európe, organizovanej ZKS 

a Pracoviskami EU v Bratislave, 18. a 19. 10. 

2012.  

Príspevok poslal Ján Uhnák, Konferencia Kráľovnej 

rodiny, Bratislava 
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Leták o činnosti Domu nádeje Spolku 

sv. Vincenta de Paul na Slovensku 

Prezentácia výrobkov denného sta-

cionára v priestoroch kostola 

Najväčšiu radosť mali deti 

z pletených bábik,  mačičiek, srdie-

čok, košíčkov  
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Pozvanie z Viedne 
 

       Dňa 10. októbra 2015 sme na po-
zvanie  Spolku sv. Vincenta de Paul Ra-
kúska  navštívili Viedeň a zúčastnili  sa  
stretnutia predsedov konferencií Spolku 
sv. Vincenta de Paul Rakúska.                     
    Jednotliví predsedovia konferencií 
predniesli správu o činnosti ako napr.  
páter Pucher z Gracu,  predsedovia kon-
ferencií  z Tirolska, Bavorska, ďalej  
z  miest z Insbruk, Salzburgu, Viedne a 
ďalší. Bolo možné počuť a obdivovať ich 
aktivity,  zbierky a vykonané činy.  
     Spolok sv. Vincenta de Paul na Slo-
vensku  zastupovala  Libuša Miháliková, 
prezidentka Spolku,   otec provinciál Mi-
sijnej spoločnosti, Jaroslav   Jaššo,  Erika 
Otrubová, pomocná tajomníčka Spolku 
a  tlmočníčka Mária Lombardíni. 
V krátkej prezentácií sme im priblížili 
činnosť Spolku na Slovensku. 
     Spolok sv. Vincenta de Paul na Slo-

vensku ďakuje predsedovi  viedenských 

konferencií  pánu Dieterovi Monitzerovi 

za pozvanie ako aj za humanitárne zá-

sielky,  družbu a pomoc, ktorú nám pre-

ukazujú.   Okrem iného, v minulom roku 

na Vianoce, obdarovali balíčkami 80 na-

šich školopovinných detí zo slabšie situ-

ovaných rodín. A aj v tomto roku  chcú 

svoju pomoc zopakovať.  

Páter Pucher Volfgang z Grazu  

 

 

Naša členka Erika  a  preds. Konferencie  

sv. Antona vo     Viedni  
Tlmočníčka Mária a naša členka 

  

Predsedovia konferencií  z Tirolska, Bavorska  

Dieter Monitzer s manželkou Hermínou 
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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 

  

VII.  

Dôvera v Božiu prozreteľnosť 
(podľa Mt 6, 25 – 34 + Mt 7, 7-8) 

 

A ďalej nám Ježiš vraví, 

či si chorý a či zdravý, 

nestrachujte sa o seba, 

Boh Otec vám dá čo treba. 

 

O nič sa vy nestrachujte, 

svojmu Bohu dôverujte. 

Na nebeské vráta klopte 

a čo chcete, dostanete. 

 

VIII. 

Ježiš a cudzoložnica 

(podľa Jn 8, 1-11)  

 

Zhrešila som proti Bohu, 

zaslúžim si trest, 

zhrešila som proti ľudu, 

pomoci už niet. 

 

Do synagógy ma vedú, 

supy sa už zlietajú, 

kameňovať ma tam budú, 

už ma isto zabijú. 

 

V chráme oslovia Ježiša, 

čo so mnou robiť teda, 

podľa zákona Mojžiša 

iba zabiť ma treba. 

 

 
Pokračovanie v budúcom čísle 
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  „NÁŠ CHUDOBNÝ, 
NÁŠ   PÁN!“  


