
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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Zvony zvonia, hviezda žiari, všade radosť svätá, 

narodil sa pre nás všetkých Vykupiteľ sveta. 

V presvätej noci dieťatko sa znieslo z neba,  

by skúsilo čo je bieda a spasilo aj teba. 

Prajeme vám krásne a požehnané Vianoce, plné lásky, pokoja       

a radosti. Nech je vaše srdce obklopené láskou blízkych a žiari 

šťastím ako Betlehemská hviezda. A keď všetko stíchne, nech vám 

Božie dieťa pokoj, radosť a dobrú vôľu vdýchne, nielen v túto 

svätú chvíľu, ale každučký deň v novom roku…           Redakčná rada 



 
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. 

KRISTOVA TVÁR ŽIARI V CHUDOBNÝCH 
Nemôžeme lepšie pracovať na svojej spáse, 
ako keď žijeme a umierame v službe chudob-
ným. 

PUTO JEDNOTY 
Boh nebýva tam, kde vládne rozbroja a nejed-
nota. 

MILUJÚCI ČIN TRVÁ VEČNE 
Jeden čnostný skutok razí cestu ďalšiemu... 
 
 

Jedného dňa istý kolega obvinil Frederika a jeho priateľov, že nerobia nič pre to, 

aby zmiernili utrpenie chudobných alebo aby bojovali za spra-

vodlivosť. „Vy ste hrdí na svoju katolícku vieru, ale kde sú skut-

ky, ktoré by boli jej dôkazom?“ Frederik vo svojom srdci vedel, 

že ten človek má pravdu. „Je nevyhnutné robiť jedno,“ povedal 

neskôr priateľom, „skutky milosrdenstva. Požehnanie chudob-

ných je Božím požehnaním.“ Rozhodli sa, že sa stretnú o týždeň 

a uvidia, čo sa dá robiť. Toto stretnutie sa uskutočnilo na Frede-

rikove dvadsiate narodeniny 23. apríla 1833 - tento deň sa po-

kladá za deň vzniku Spolku svätého Vincenta de Paul. 

Frederik a jeho priatelia - mladí intelektuáli zo strednej vrstvy - 

potrebovali pomoc v tom, ako reagovať na potreby Paríža. Toto 

vedenie im poskytla sestra Rosalie Renduová, členka Charity 

svätého Vincenta de Paul, ktorá pracovala v najhorších špina-

vých mestských štvrtiach. Stala sa radcom skupiny, učila ich, ako slúžiť znevýhodne-

ným sociálnym skupinám s láskou a úctou, bez odsudzovania. Vďaka výnimočnému 

príkladu učenia Vincenta de Paul sa sestra Rosalie zaslúžila o to, že skupina sa za-

svätila tomuto svätému a vybrala si ho ako patróna svojho poslania. 

„Som tu, aby som vám slúžil“ 

Základným kameňom ich služby boli od začiatku návštevy chudobných. Nezabúdali, 

že aj Ježiš vysielal svojich učeníkov po dvoch, a preto aj oni chodili do domácností 

vo dvojiciach. Osobne a priateľsky zisťovali a reagovali na materiálne potreby týchto 

ľudí, ako napríklad jedlo, bývanie, oblečenie a drevo na kúrenie. Vyučovali, pomá-

hali ľuďom nájsť si prácu a starali sa o chorých a umierajúcich. Pri tom všetkom im 

z mysle neschádzal citát z Evanjelia svätého Matúša 25, 40: „Čokoľvek ste urobili 

jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ V tých časoch nebol 

Paríž oslnivým veľkomestom a nepriťahoval toľkých návštevníkov ako dnes. Rovna-

ko ako ostatné mestské centrá bol poznačený priemyselnou revolúciou, a tak bol 

špinavý, pochmúrny a preľudnený. Kým bohatí bohatli, chudobní žili z ruky do úst 

v špinavých, preplnených štvrtiach, ktoré zobrazil Victor Hugo vo svojom románe 

Bedári. V mestských fabrikách pracovali muži, ženy a deti dlhé hodiny v neľudských 

podmienkach za nespravodlivo nízke mzdy.   Pokračovanie 
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Drahé sestry a bratia!  

    V tejto adventnej dobe chcela by som 

vrátiť sa ku koreňom našej spirituality, 

zakladateľa Spolku sv. Vincenta de Paul 

a čerpať z jeho charizmy, ku ktorej nás 

Pán povolal, byť láskou pre druhých, 

najmä ubiedených. 

Bl. Frederik Ozanam, zakladateľ Spolku 

sv. Vincenta de Paul na stretnutí 

v konferencií položil na stôl malú 

pokladňu na  “kolektu - desiatok“  pre 

chudobných.  Z týchto peňazí pomáhali  

chudobným vo svojom okolí.  

    Dnes vyzýva Spolok Teba,  brat 

a sestra, aby si robil podobne a rozdelil 

sa s chudobným o prebytok, ktorý máš. 

V tomto zmysle bol robený projekt 

Národnej rady Spolku  „Halier pre 

chudobného.“ 

Blížia sa Vianoce, plné darčekov, 

z ktorých najväčším darom pre nás bol 

Boží syn. Ale aj túžob,  sklamaných 

nádejí z Vianoc z nedostatku a chudoby.  

Spomínam na príbeh jednej starej ženy, 

ktorá darovala  na „kostol“  peniaze. 

Keď jej to dcéra vyčítala, povedala jej:  

„Dnes mám a môžem dať. Keď ste boli 

malé deti, nemala som. Blížili sa Vianoce 

a ja som nemala  na vianočné jedlo, na 

darčeky ani pomyslieť. Nikomu som nič 

nehovorila, len som v duchu plakala 

a modlila sa. Pán farár mi poslal obálku 

s peniazmi pre vás,  po dcére v škole na 

hodine náboženstva,  že to dostal pre 

chudobných....Keby nie jeho, nebola by 

som vám mohla spraviť  Vianoce...“  

Toľko z vyznania jednej ženy, ktorej srdce 

bolo plné vďačnosti Bohu za dávnu 

pomoc v núdzi. 

 Dovoľme , aby nás adventný čas obnovil 

v láske Pána Ježiša.  Len takto budeme 

môcť konať skutky 

Božieho milosrdenstva. 

Prajem Vám požehnané, 

milostiplné vianočné 

sviatky.   

Libuša Miháliková, 

prezidentka 

Spomienka na Frederika Ozanama 
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Z myšlienok  
Sv. Otca Františka    

P á p e ž  F r a n t i š e k 
slávnostne otvára Svätú 
bránu na Bazilike svätého 
Petra vo Vatikáne               
8. decembra 2015. 
 

Otvorením Svätej brány na 
Bazilike svätého Petra vo 
Vatikáne sa pre všetkých 
katolíkov začal Jubilejný rok 
milosrdenstva, počas 
ktorého majú veriaci - pri 
splnení obvyklých 
podmienok - možnosť získať 
plnomocné odpustky. 
 
Svätú bránu otvoril pápež 
František tradičným 
obradom, keď na ňu trikrát 
udrel kladivkom a predniesol 
latinskú formulu:                  
"Aperite mihi Portas 
Iustitiae" (Otvorte mi brány 
spravodlivosti). Slávnostný 
obrad vysielali v priamom 
prenose mnohé televízie a 
osobne na ňom bol prítomný 
aj emeritný pápež Benedikt 
XVI. 
Svätá brána je v obdobiach 
mimo jubilejných rokov 
zamurovaná. Obrad 
otvorenia Svätej brány 
symbolicky vyjadruje, že pri 
príležitosti Svätého roku sa 
veriacim ponúka osobitná 
cesta smerom k spáse. 

OZANAM 2015 

SPASITEĽ  SVETA  PRICHÁDZA 

Spasiteľ prichádza na svet      

s veľkým svetlom, aby nás za-

chránil nečakaným spôso-

bom.  Zjavila sa Božia milosť. 

Vládcovia sveta nechceli pri-

pustiť, že sa narodil Mesiáš 

a robili všetko pre to, aby sa ho 

zbavili zo strachu o svoje svetské tróny. Boh však ukazuje, že poraziť sa nedá 

a pokračuje vo svojom DIELE SPÁSY. 

Je naozaj udivujúce, ako skrze Ježiša Boh zachraňuje človeka. Ešte viac je udi-

vujúce, že jeho nadvláda spočíva na ramenách novonarodeného dieťaťa, ktorý 

sa volá "Vládca, Pán a Boh, Otec všetkých, Knieža pokoja." Napriek tomu leží v 

jasliach, v chatrči pre pastierov a zvieratá a ponúka sa ako chlieb. 

Už pri narodení, Ježiš je v solidarite s chudobnými, nie s bohatými, ktorí sú vo 

svojich palácoch obklopení  bohatstvom a služobníctvom (ako napríklad Caligu-

la, ktorého stajne boli obložené mramorom a manéže zo slonoviny). Novonaro-

dený Kráľ si však nemohol pomýliť svetských vládcov, ktorí si nehanebne pripi-

sovali titul "Pán" a nazývali sa záchrancami národov a mesiáši, či pomazaní len 

preto, lebo tvrdili, že je to ich božské právo kráľov. 

Boží syn je pre nás všetkých tým, čo anjel oznamuje: Spasiteľ, Mesiáš, Svetlo 

sveta, Pane... Jeho meno znamená Spasiteľ; on je Spasiteľ preto, že slúži a 

dáva svoj život pre všetkých. Jeho mesiášske pomazanie ho zaväzuje k posla-

niu prinášať dobrú zvesť chudobným. Preto táto zvesť upokojuje, zabezpečuje 

duchovné i svetské potreby, pomáha v každom smere, tak ako aj neskôr svätý 

Vincent de Paul, misionár svojho storočia (SV.FR XII: 87). 

Áno, Ježiš Kristus je Pán  jeho „Meno je nad každé iné meno," pretože sám 

seba obetuje, má podobu otroka, ponížil sa a  poslušne prijal aj smrť na kríži. Aj 

napriek významu týchto slov nevadí, že má plienky, že je dieťa ako všetky 

ostatné deti, a predsa je Kráľ a Vládca ale nie preto, že legitímne pochádza 

z rodu Dávidovho, alebo preto, že zanechal svoj obraz na šatke sv. Veroniky ... 

Ak by sme  chceli vnímať Ježiša len ako výnimočného človeka a jeho smrť na 

kríži a zmŕtvychvstanie nemá pre nás zmysel, nemôžeme dostatočne oslavovať 

Boha.  Stále budeme žiť v  očakávaní iného „mesiáša“. Až potom, keď pochopí-

me zmysel Ježišovho vykupiteľského poslania, budeme oslavovať Boha bez 

prestania  a nájdeme pokoj v duši.  

Pane Ježišu, daj nám svoje svetlo, aby sme ťa mohli po-

znať v chudobných!                              Voľný preklad A.K. 
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Dňa 17.10.2015 sa uskutočnilo jubilejné 20. 
Celoslovenské stretnutie Spolku v. Vincenta 
de Paul na Slovensku v Dome nádeje v Brati-
slave . 
Bolo že načo spomínať, na začiatky obnove-
nia  Spolku sv. Vincenta de Paul po totalite,  
Felixom Virsíkom,  stretanie ľudí v podob-
ných formách pomoci  konaných 
v Leviciach, v Bratislave, a iných mestách, 
sústredenie do jedného centra – Spolku sv 
Vincenta de Paul na Slovensku. Veľkú úlohu  
zohrali pátri Misijnej spoločnosti sv. Vincen-
ta de Paul pri vzniku, resp. obnove Spolku, 
ktorý predtým existoval do roku 1944. 
Svojou prítomnosťou nás potešil, otec  pro-
vinciál Jaššo Jaroslav. Predstavenie nového 
pátra špirituála Spolku Miroslava  Obšivana.  
Navštívil nás páter Libant Kristián, ktorý bol 
kedysi pred odchodom do USA tiež našim 
spirituálom, ako aj páter Chovanec Marián, 
predchádzajúci spirituál. Páter Libant Kris-
tian v krátkosti opísal situáciu Slovákov žijú-
cich v USA ich udržiavané tradície a zvyky. 
    Bola premietnutá prezentácia svetového 
Spolku sv. Vincenta de Paul, ktorá poukáza-
la na pomoc Spolku v krajinách postihnu-
tých živelnou katastrofou , na  vizitácie Spol-
kového viceprezidenta Generálnej rady Joh-
na Lee z Honkongu v jednotlivých krajinách 
ako aj na Slovensku, rozobratá  štruktúra 
Generálnej rady Spolku  sv.Vincenta  
v Paríži ako aj nadchádzajúce voľby prezi-
denta GR , ktoré sa uskutočnia v júni 2016 
v Rime.  Stretnutie bolo obohatené aj pre-
zentáciami Sociálneho centra Šurany,  Do-
mu nádeje a činnosťou konferencií Spolku. 
Hlasnou diskusiou poukázali konferencie na 
svoju činnosť, ktorú vykonávajú v službe pre 
chudobných. 
Po záverečnom požehnaní sa nikomu ne-
chcelo odísť domov a s dlhým lúčením a spo-
mienkou  na 20.rokov prežitých v Spolku, 
sme si aj veselo zaspievali. 

LM 
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V piatok 16.10.2015 sa na základe iniciatívy Fó-
ra kresťanských inštitúcií a Sociálnej subkomi-
sie Konferencie biskupov Slovenska v Malom 
seminári v Nitre uskutočnil Veľtrh sociálnych 
aktivít, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia 
cirkvi, sociálnych organizácií, médií a 
samosprávy. 
Program začal svätou omšou o 10 ho-
dine, na ktorej diecézny biskup Viliam Ju-
dák veľmi srdečne poďakoval prítomným so-
ciálnym organizáciám za ich činnosť a snahy v 
sociálnej oblasti. Koncelebroval vladyka Peter 
Rusnák, predseda Sociálnej subkomisie KBS. 
Ide o 10. ročník Veľtrhu sociálnych aktivít na 
Slovensku. V Nitre sa uskutočnil pod záštitou 
diecézneho biskupa Viliama Judáka. 
Program pokračoval spoločným predstavením 
sa organizácií navzájom a diskusiou 
s biskupmi. Spolok sv. Vincenta de Paul na Slo-
vensku zastupovala a prítomných informovala 
o činnosti pani Oľga Froncová. Na stretnutí 
bola predstavená koncepcia programu potravi-
novej pomoci riaditeľom Diecéznej charity Nit-
ra Jurajom Barátom. 
Poobede vystúpil Jozef Dvonč, primátor mesta 
Nitra, Bronislava Pekárová, riaditeľka odboru 
sociálnych vecí a rodiny Úradu prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre a Vlasta Kl-
biková, vedúca oddelenia sociálnej pomoci a 
posudkových činnos-
tí  Nitrianskeho samosprávneho kraja. Progra-
mom sprevádzali Petra Bajlová a páter Branko 
Tupý, diecézni sociálni koordinátori. 
Stretnutia sa zúčastnili organizácie pracujúce v 
sociálnej oblasti z cirkevného i necirkevného 
prostredia. Prinieslo im to možnosť spoznať sa 
navzájom, rozšíriť možnosti budúcej vzájomnej 
spolupráce a spolupráce s miestnymi úradmi. 
Ide o prvé takéto stretnutie na území Nitrian-
skej diecézy. 
Nad Veľtrhom sociálnych aktivít na Sloven-
sku  prevzal záštitu prezident SR Andrej Kis-
ka.Hlavnými partnermi podujatia sú Nadá-
cia Konrada Adenauera a Zastúpenie Európskej 
komisie na Slovensku. Okrem Nitry sa veľ-
trh uskutočňuje v Košiciach, Rožňa-
ve, Bratislave, Trnave a Trenčíne pri príležitosti 
Medzinárodného dňa  za odstránenie chudoby 
17. októbra.  

Lea Hagovská 
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Dňa 13.11. sa uskutočnilo stretnutie všetkých 
vetiev vincentskej rodiny v Nitre u sestier DKL 
na Oravskej ulici. Cieľom stretnutia bolo lepšie 
vzájomné spoznanie sa a spolupráca. Otvoril ho 
modlitbou p. Jaššo, CM, po ktorej nasledovalo 
oboznámenie sa s listom generálneho otca Gre-
gory Gaya, ktorý nás vyzval na „ Rok spolu-
práce- zjednotení v Kristovi urobíme 
zmeny“ v troch krokoch: 1. Spoločné slávenie 
2.Zjednotenie sa a spoznanie sa 3.Znamenie 
služby. 
 Aj na základe tohto listu sa postupne predstavili 
prítomné vetvy vincentskej rodiny.  O SVdP po-
rozprávala Magdaléna Boledovičová - vyzdvihla 
činnosť Domu Nádeje, útulku Šurany – Kopec, 
ale aj činnosť konferencií, ktoré pracujú na od-
stránení chudoby a v službe chudobným. Spoloč-
ne sme tiež rozmýšľali nad projektom, do ktoré-
ho by sa mohla zapojiť každá vetva. Aj keď nápa-
dov bolo viac (utečenci, Rómovia), zatiaľ sme sa 
dohodli na modlitbách 1x do mesiaca za vincent-
skú rodinu, ktorú by mohol konať každý náš 
člen. Postupne sa snažíme nasledovať sv. Vin-
centa a hľadať Božiu vôľu pre nás a celú vincent-
skú rodinu. 

Petra Bajlová 
 

Modlitba vincetnínov 
  

Pane daj, aby som bol svojím blížnym 

dobrým priateľom, daj, aby moja osoba 

vzbudzovala dôveru u tých, ktorí trpia 

a sťažujú sa, ktorí hľadajú svetlo ďaleko od te-

ba, 

ktorí chcú začať a nevedia ako, 

ktorí by sa chceli zdôveriť, a nie sú toho schop-

ní. 

  

Pane, pomôž mi, aby som neprešiel popri ni-

kom 

s ľahostajnou tvárou, zatvoreným srdcom, 

zrýchleným krokom. 

  

Pane, pomôž mi, aby som si všimol tých, 

ktorí sú vedľa mňa, ktorí sú z ustarostenía   

dezorientovaní, 

ktorí potichu trpia, ktorí sa cítia izolovaní. 

  

Pane, daj mi citlivosť, aby som vedel ísť 

v ústrety srdciam. Osloboď ma od egoizmu, 

aby som ti mohol slúžiť, aby som ťa mohol mi-

lovať, 

aby som ťa mohol počúvať v každom bratovi, 

ktorého z tvojej vôle stretnem 
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V dňoch 20. a 21.11.2015 sa uskutočnilo 
Valné zhromaždenie Fóra kresťanských in-
štitúcií so zúčastnenými 26 členmi organizá-
cii, ktoré sú združené v  FKI. Pozvaní boli aj 
cirkevní predstavitelia, otec arcibiskup Zvo-
lenský, ktorý odslúžil aj svätú omšu prvý 
deň. Druhý deň sa FKI nieslo v téme "Pred 
utečencami neutečieš", kde hodnotnú disku-
siu a prednášku podal otec arcibiskup Vasil 
Cyril, protosynkel o. Vladimír Skyba (zastúpil 
eparchu Petra Rusnáka)  a pozvaný bol aj 
otec provinciál p.  Jaroslav Jaššo, CM. Prog-
ram nakrúcala aj televízia. Za Spolok sv. 
Vincenta de Paul sa zúčastnila Petra Bajlová 

a Libuša Miháliková. 



 
DENNÝ  STACIONÁR  A  DOMOV  NA  POLCESTE—DN BRATISLAVA 

Strana 8    OZANAM   2015                               ROČNÍK IX     ČÍSLO 4 

 
OZANAM 

 2015 

 
 

 

Vitie adventných vencov v stacionári  23.11.2015 

Tradícia spojená s rozvojom jemnej motoriky 
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Techni-

VYHODNOTENIE VIANOČNÉHO PROJEKTU—DARUJ RADOSŤ 

 

 

 

Poďakovanie dobrodincom 

Konferencia sv. Jozefa v Leviciach aj v tomto roku po-

čas adventu nadviazala na vlaňajší   vianočný projekt  

Daruj radosť. Zásluhou bohatej štedrosti levických ve-

riacich sa v kostoloch  Svätého Michala a Ducha Sväté-

ho  spoločne vyzbieralo  821 kg trvanlivých potravín,   

veľké množstvo sladkostí, čajov, paštét, rybacích a mä-

sových konzerv... Projekt  podporili naši dobrodinci aj 

finančným darom pre núdznych vo výške  925  eur. 

Takto sme spoločne mohli prispieť k vianočnej radosti 

stosiedmym /107/  núdznym rodinám. 

Prvý projekt sme uskutočnili v roku 2014, ktorý navrhla 

členka našej konferencie Anka Ďurčaťová /Obr. 1/. Záu-

jem o projekt zo strany darcov i obdarovaných bol veľ-

ký.  Obdarovaní  sa tiež zaujímali, či aj v budúcom roku 

budeme pokračovať v projekte. Neskrývali prekvapenie 

a radosť z ešte štedrejšieho obdarovania ako pred ro-

kom, za čo patrí  vďaka našim sponzorom.  

 Radosti a zážitkov z prinášania potravín, ako aj z ich 

rozdávania bolo veľa.  Takto si na ne spomína Magda-

lénka Boledovičová: “Niekoľko  bezdomovcov, ktorí si 

prišli vybrať teplé ošatenie, zistili že rozdávame potravi-

ny. Pýtali sa, či aj oni môžu niečo dostať. Prekvapene 

som na nich  pozrela, lebo som vedela, že bývajú za 

mestom v stane. Vysvetlili mi, že si v stane kúria a varia 

plynovou bombou. Tak sa ich pýtam, môžem vám dať 

múku? Odpoveď – pani múku nie, no kto by varil z mú-

ky, ale cestoviny, paštéty, konzervy, cukor, olej, čaj, 

mlieko......to nám môžete dať. Pani a náhodou stan ne-

máte? Pýtam sa ich a na čo vám je stan? No, stan nám 

myši vyhrýzli a teraz nám doň fúka, je nám tam zima. 

Prosíme, keď dostanete stan, odložte nám ho...“ 

Radosť a ďakovanie najmä zo strany mamičiek nemali 

konca-kraja. Najmä deti sa tešili z ovocia a sladkostí. 

Náš duchovný otec nám podaroval Mikulášske balíčky, 

ktoré som pridávala do balíkov s potravinami. Na druhý 

deň prišla matka šiestich detí a takto ďakovala: „Pani to 

bolo radosti, to si ani neviete predstaviť. Menšie deti 

uverili že im balíčky  posiela Mikuláš a ešte dodala, vie-

te u nás nám na sladkosti neostáva.“ 

Táto radosť z darovania patrí v prvom rade vám, milí 

dobrodinci. Vďaka patrí aj našim duchovným otcom, 

ktorí tento projekt odsúhlasili. Nech vás Boh štedro  od-

mení, nech  vaše srdcia naplní radosťou, pokojom a lás-

kou nielen počas Vianoc,  ale aj po celý rok 2016. 

To Vám zo srdca prajú členky konferencie sv. Jozefa    

v Leviciach                                 Magdaléna Boledovičová 



  
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanitárna zásielka  
 
Viedenské konfe-
rencie opäť  po-
máhali, dňa 
9.11.2015 doniesli  
humanitárnu po-
moc vo forme šat-
stva, obuvi pre 
dospelých a malé 
deti,  osobných 
vecí ako aj zdra-

votnícke pomôcky.  Časť pomoci  zložili  
v Šuranoch, v Dome nádeje 
v Bratislave a u pani Virsíkovej Márii. 
Srdečná vďaka patrí,  prezidentovi Vie-

denských konferencií p. Dietrichovi Mo-

nitzerovi,  jeho manželke Hermíne  

a ďalším členom, ktorí ich sprevádzali 

a materiálnu pomoc i osobne vyložili. 

Ďakujeme! 

            SPRÁVY  V  SKRATKE                         
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Katka MEDŇANSKÁ 

*24.11.1959 - 7.11.2013† 

dlhoročná obetavá členka 
Spolku sv. Vincenta de Paul, 

Konferencia sv. Jozefa  
v Leviciach. 

  

 

Srdečne blahoželáme všetkým čle-
nom Spolku sv. Vincenta de Paul, 
ktorí sa v mesiacoch október, no-
vember a december  dožili výz-

namného životného jubilea. 
Všetkým želáme pokoj, pohodu, 

zdravie, Božie požehnanie a ochra-
nu Panny Márie. 

S láskou na vás myslíme v našich 
modlitbách.   

NR SVdP 

POĎAKOVANIE 

 

SPOMÍNAME                                                                                   

BLAHOŽELÁME  

 

Milí členovia Vincentskej rodiny 
 
V termíne od 25-27.januára 2016 
sa budú konať v Bratislave formač-
né dni Vincenstkej rodiny, na ktoré 
vás chcem srdečne pozvať. Bliž-
šie informácie sú v prílohe /str. 15/. 
Prosím vás, aby ste ponúkli túto 
možnosť všetkým členom vašej 
vetvy Vincentskej rodiny. Vyprosu-
jem vám hojnosť Božieho požehna-
nia a milostiplné prežitie sviatkov 
Božieho narodenia. 
Váš brat vo sv. Vincentovi 
P. Jaroslav Jaššo, CM 
vizitátor 

 

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de 

Paul - provinciálny dom, 

sv. Vincenta 1, 

821 03  Bratislava, 

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi 

pokoj ľuďom dobrej vôle!“ 

Kostol sv. Michala v Leviciach 

ŽELÁME VÁM  POŽEHNANÉ  

VIANOCE  
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VIANOČNÁ  KAPUSTNICA 

 

 

 

 

 
  
  
  

 

 

Vianočná kapust-

nica Spolku sv. 

Vincenta de Paul 

 

Posedenie členov 

Spolku sv. Vincenta 

de Paul na Sloven-

sku pri vianočnej ka-

pustnici  sa uskutoč-

nilo 10.12.2015 v Do-

me nádeje v Bratisla-

ve za účasti  bratislavských konferencií  

a pátrov Misijnej spoločnosti sv. Vincen-

ta de Paul.  

Atmosféra bola srdečná,  duchovne la-

dená,  v intenciách blížiacich sa Vianoč-

ných sviatkov a príchodu  nášho Spasi-

teľa. 

Pri vzájomných rozhovoroch sme si po-

priali požehnané Vianoce, zhodnotili 

končiaci sa rok a duchovne sme pookria-

li. 
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Milá sestra,  brat, 
teším sa, že sa vám znovu môžem prihovoriť a zároveň aj poďakovať za vašu  obetavosť a lásku. Ďa-

kujem vám za to, že ste kráčali počas roka 2015 spolu s tými, ktorí vás potrebovali.  Tiež nám treba 

zhodnotiť rok 2015 výročnou správou.  

 

Výročnú správu za rok 2015 prosím poslať do 30. januára 2016  na adresu: Magdaléna Boledovičo-

vá, Zd. Nejedlého 31,  934 05 Levice 

 

Správa má obsahovať: a/ činnosť konferencie za rok 2015 

       b/ zoznam členov so zmenami, ktoré nastali počas roka 

 

Účtovníctvo : Každá konferencia pošle spracované účtovníctvo do 25. januára.   

Adresa :  Spolok  sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Dom nádeje,  Tomášikova  8A,  821 03  

Bratislava. 

 

Príspevky:  
a, Členské pre NR Spolku: ročné členské na jedného člena je 4 €. Príspevok treba  uhradiť do konca 

roka 2015.  

b, Poplatok za spracovanie účtovníctva: za účtovný program a za kancelárske potreby 

    min. 5.- €.  

c, Príspevok pre GR Paríž každá konferencia uhradí 20 €, ktoré treba uhradiť do konca roka 2015.  

Príspevky poukážte na účet NR SVdP, číslo 849 32 162 / 0200. Do kolónky pre prijímateľa napíšte, 

o aký príspevok sa jedná ( účtovníctvo 2015, ak je to členské, tak napísať- členské za rok 2015, alebo 

pre GR za rok 2015).   

 

Inventarizačný súpis drobného majetku  a hmotného majetku k 31.12.2015. Každej konferencii bude 

zaslaný inventarizačný súpis majetku, prosím doplniť všetky zmeny, ktoré nastali v tomto roku. Ak 

zmena nenastala, aj tak podpísať a vrátiť na adresu Domu nádeje.  

 

OZANAM –  SVdP.  Prosím Vás o príspevky a fotografie do časopisu Ozanam a to na adresu: kop-

rivova.tea@gmail.com 

 

Milá sestra, brat, prajem Vám požehnané Vianočné sviatky.  V nastávajúcom roku 2016 prosme o po-

žehnanie a pokračujme v  modlitbách deviatnika vždy prvého v mesiaci. 

 

V milosrdnej láske pozdravuje  Libuša Miháliková prezidentka         

Vianoce 2015  

      

     Nech slávenie Vianoc 

prinesie do celého Vášho života  

   veľa  vďačnosti a pokoja. 
 

          Nech  zdravie, odvaha, múdrosť 

    a Božie požehnanie  

         Vás sprevádza po celý rok 2016 

 

 Želá  sestra Libuša  

OBEŽNÍK NR SVdP 
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17.decembra 2015 sa uskutočnilo v stacionári pose-
denie pri vianočnej kapustnici.  
  
Krásnu Vianočnú atmosféru nám vytvorili členovia 
speváckeho zboru Mater Salvator z Petržalky,  detský 
zbor zo školskej družiny Spojenej školy sv. Vincenta de 
Paul, organistky - dobrovoľníčky a do programu sa za-
pojili aj naši klienti zo stacionára s vianočnou scénkou.  
Duchovné slovo uviedol páter Marián  Chovanec, kňaz 
Misijnej spoločnosti.  
Na „kapustnici“  sa zúčastnili všetci klienti stacionára, 
prizvané boli aj dievčatá zo sociálnej služby Domov na 
pol ceste. K Vianočnej atmosfére prispeli aj balíčky, 
ktoré sme pripravili. 
     Ďakujeme Nadácii Orange a všetkým sponzorom, 
ktorí nám prispeli.                         Vedenie stacionára 

Dievčatá zo sociálnej služby Domov na pol 

ceste 

Kapustnica a vianočné posedenie 

Spevácky zbor Mater Salvator 

Detský zor zo ŠD ZŠ sv. Vincenta de Paul  
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SOCIA Lienka –pamäťové cvičenie  

DOM NÁDEJE—DENNÝ STACIONÁR—AKTIVITY 

 

Vianočná aktivita v stacionári 

 
Vlastnoručne vyrobený snehuliak—vhodný 

darček pod stromček: 

 

Potreby:  hrnček ryže, biela ponožka, 3 gom-

bičky, 3 špendlíky, mašľa, ihla, niť.                           

Výsledok je malý snehuliak. 

Pozrite sami a vyskúšajte. 

Ryžu nasypeme do vrecúška, prišijeme čia-

počku a gombíky, špendlíky požijeme na 

očká, mašlu ako šáĺik a snehuliak je hotový. 

Fantázii sa medze nekladú.     

Ďakujeme našej lektorke a dobrovoľníčke, 

Mariane  Drgoňovej za jej motív a ochotu 

podeliť sa so seniormi. 
                    Vedenie stacionára  

 



 

  

VIANOČNÉ BALÍČKY        FORMAČNÉ DNI V BRATISLAVE 
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Konferencia sv. Antona Spolku sv. Vincenta de Paul 

z Viedne už tradične pripravila a doniesla vianočné  

balíčky pre deti rôzneho veku. 

Baličky sme odovzdali Spojenej škole sv. Vincenta 

de Paul v Bratislave, kde cez Konferenciu sv. Cecílie 

Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku boli rozda-

né rodinám a deťom, ktoré to potrebujú. Súčasne sme 

balíky odovzdali aj na farský úrad pre sociálne slab-

šie rodiny. 

Ďakujeme p. Dietterovi  Monitzerovi, jeho manželke 

Hermíne, členke Johane a ďalším členom vo Viedni  

za ich ochotu, čas a námahu pripraviť, pobaliť a  do-

niesť balíky pre radosť našich detí. 

Národná rada SVdP 



 
 

 
OZANAM Noviny Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku (len v elektronickej podobe) 

Vydavateľ:  Národná rada Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku     nr.svdp@gmail.com 
Šéfredaktor: Alžbeta Kopřivová,  
Redakcia:  Mgr. Ing. Libuša Miháliková, Doc. RNDr. Erika Otrubová, Magdaléna Boledovičová,  
Adresa:  Dom nádeje , Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava   

Kontakt:  casopis.ozanam@gmail.com   0907 368 880 
Internet:  www.vincent.sk      
Peňažný ústav:           VÚB Banka účet číslo: 84932162  

Dátum vydania ďalšieho čísla: marec 2016, uzávierka pre textové a obrazové príspevky  do 15. marca 2016 

 

www.vincent.sk 

Evanjelium lásky 
Túto báseň napísal Boží služobník Marek 

z vnuknutia Ducha Svätého a s pomocou    

Ježiša Krista i Boha Otca v roku Pána 2014 

 

VIII. 

Ježiš a cudzoložnica 
(podľa Jn 8, 1-11)  

/pokračovanie/ 
  

Ježiš názor má však iný 

a takto im odvetí: 

„Kto z vás tu je bez viny, 

nech prvý kameň hodí. 

 

A tak jeden po druhom 

sa všetci vytrácali, 

až sme tu len s Ježišom 

sami dvaja ostali. 

 

Žena, kde sú všetci? 

Či Ťa neodsúdili? 

Pane, vďaka Tvojej reči 

všetci odišli. 

 

Ani ja Ťa neodsudzujem, 

choď a viac už nehreš, 

ale milovať Ťa budem, 

aj keď znova padneš. 

 

Stojím ako omámená, 

Jeho láskou zlomená, 

hoci moje hriechy pozná, 

neodsúdil on ma. 

 

Vďaka Ti môj Pane, 

celá šťastná idem 

as sľubujem silne, 

hrešiť už nebudem. 

. 

 
Pokračovanie v budúcom čísle 

   
 
 

 

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

 
 

  „NÁŠ CHUDOBNÝ, 

NÁŠ   PÁN!“  

Vyhodnotenie projektu   
 "Vianočná radosť - halier pre chudobného" 

  
       V rámci spoločného projektu pre chudob-
ných "Vianočná radosť - halier pre chudobné-
ho" sme darovali 180 eur.  Peniaze sme poskytli 
pre deti zo sociálne odkázanej rodiny na úhradu 
školskej družiny a obedov. 
  
      Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí  sa do 
projektu zapojili a tým pokračovali v nasledovaní bl. 
Frederika Ozanama a v jeho túžbe pomáhať chu-
dobným. 
  
              Národná rada Spolku sv. Vincenta de Paul 
 


