
 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 teba, ktorí chcú začať 

a nevedia ako, ktorí by sa chceli zdôveriť, a nie sú toho schopní. Pane, pomôž mi, aby som 

neprešiel popri nikom s ľahostajnou tvárou, zatvoreným srdcom, zrýchleným krokom. Pane, 

pomôž mi, aby som si všimol tých, ktorí sú vedľa mňa, ktorí sú z ustarostení a  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 milovať, aby 

som ťa mohol počúvať v každom bratovi, ktorého z tvojej vôle stretnem 
Modlitba vincentínov  
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„Hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta..“ Mt 28, 20  

Hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva—smrti a zmŕtvychvstania 

nášho Pána Ježiša Krista, pravú veľkonočnú radosť, hojnosť milostí a 

trvalý pokoj vám želá redakčná rada. 

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, 

jemu sláva na veky vekov! 



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

V MENE BOŽOM 
Najprv upri svoj zrak na svoju úbohosť, potom 
pohliadni k Božiemu milosrdenstvu a zaoberaj 
sa viac jeho dokonalosťou než svojou nedo-
konalosťou. 

PRIPRAVENÉ JE MOJE SRDCE 
Ak chceš konať svoju prácu podľa vôle Božej, 
konaj ju z lásky. 

KTO TRPÍ, POROZUMIE 
V chorobe sa učí človek poznávať, čo každý z nás v sebe nosí a čím sku-
točne je 

 

 Láska na prvý pohľad 

Frederik sa nevenoval iba akademickej ka-

riére a charitatívnej činnosti, ale uvažoval aj 

o svojom povolaní. Rozmýšľal o kňazstve, 

ale napokon usúdil, že je povolaný slúžiť 

Bohu a Cirkvi ako laik. Jeho dlhoročný pria-

teľ, kňaz Jozef Noirot, s ním súhlasil. Potaj-

me sa snažil sprostredkovať stretnutie Fre-

derika a mladej ženy Amélie Soulacroixo-

vej. O dva roky neskôr Frederik žasol nad 

tým, že „máme sa tisíckrát radšej ako 

v deň, keď sme sa stretli!“ Dvanásťkrát do roka, dvadsiaty tretí 

deň mesiaca, dával Amélii kvety, aby si tak pripomenul ich vý-

ročie. A po celý život obaja nosili so sebou pozlátený medailó-

nik, ktorý si vymenili na zásnuby a v ktorom boli vložené kuče-

ry ich vlasov. Ozanamovo šťastie dosiahlo vrchol roku 1845, 

keď Amélia po dvoch potratoch porodila ich prvú dcérku Máriu. 

„Naplnilo ma nové požehnanie,“ napísal Frederik priateľom, 

„pravdepodobne najväčšia radosť, akú môže človek na tomto 

svete zakúsiť! Som otcom!“ Frederik bral úlohu otca veľmi váž-

ne, vnímal ju ako povolanie k väčšej svätosti v živote: „Aká trú-

falosť učiť dieťa niečomu, čo som sám nevyskúšal!? Či mohol 

Boh nájsť nežnejší spôsob, ako ma viesť, vychovávať 

a usmerňovať moje nohy na cestu, ktorá vedie do neba?“ 

  Pokračovanie 

      MYŠLIENKY sv. Vincenta de Paul  - do dnešných dní 
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Drahé sestry a bratia!     
Veľká noc, najväčší sviatok 

v histórii ľudstva, bez ktorého by 

sme nemohli existovať pre nebo. 

Boh sa tak pokoril a tak nás 

miloval,  že nám poslal svojho 

jediného syna a to až na smrť na 

kríži.   

 Dnes Boh  žiada od nás, aby sme 

ho milovali nezištne a konali ako 

ON.  Zomrieť na kríži za iných 

nezištne. Nebojme sa to urobiť 

v rôznych skutkoch lásky, pomoci 

blížnemu, aj keď nás to niekedy 

bolí. Aj za cenu vlastného 

pohodlia, priniesť obetu  seba.  

Vtedy to bude požehnanie pre teba 

aj blížneho. 

 

     Tento rok  je vyhlásený za rok 

Božieho milosrdenstva.  

Nekonečné milosrdenstvo Božie 

spočíva v nekonečnom odpúšťaní.  

A to môžeme dostať len  cez 

Ježišove utrpenie, vykúpenie a 

zmŕtvychvstanie. 

 
      
    Prajem Vám požehnané, milostiplné 

veľkonočné sviatky.   

Libuša Miháliková, prezidentka 

 
             

             

 

     

 

      
 

Spomienka na Frederika Ozanama 
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Z myšlienok  
Sv. Otca Františka    

 
  

Milosrdenstvo, ktoré Ježiš 

neustále vyjadroval,  

uskutočňoval a 

sprostredkovával v každom 

okamihu  

svojho pozemského života.  

Stretávaním sa so zástupmi, 

ohlasovaním evanjelia,  

uzdravovaním chorých, 

približovaním sa k tým  

najposlednejším, odpúšťaním 

hriešnikom,  

Ježiš zviditeľňuje bezhraničnú 

lásku otvorenú  

voči všetkým: nikto nie je 

vylúčený!  

Je otvorená všetkým bez 

hraníc.  

Čistú, bezplatnú, absolútnu 

lásku.  

Lásku, čo dosahuje svoj 

vrchol v obete na kríži.  

Áno, evanjelium je 

naozaj ,Evanjeliom 

milosrdenstva‘,  

lebo Ježiš je milosrdenstvom! 

Priniesol všetkým Božiu 

lásku, ktorá zachraňuje.  

Obrovskú lásku, srdce 

otvorené pre každého, pre 

nás všetkých! LÁSKU, 

KTORÁ ZACHRAŇUJE! 

Pápež František 

OZANAM 2016 

O  povolaní k modlitbe 

  

 /Andrea Pinnavaia - voľný preklad 

a inšpirácia A. Kopřivová/    

„Čím hlbšie som sa ponoril do svoj-

ho povolania ako vincentín, tým viac 

som bol vtiahnutý do starostlivosti o 

chudobných skrze modlitbu.“ 

Ľudí, ktorí sú skutočne ľudskí,  modlitba  inšpiruje a vťahuje do života v službe 

druhým. Čím viac sme spoznali Ježiša prostredníctvom našej modlitby, tým viac 

spoznávame Krista v blížnom, a to najmä v osobe chudobných. 

Naša modlitba však nekončí tým, že sme priťahovaný k službe. Potom, čo sme sa 

zaviazali  konať, musíme ísť ešte o krok ďalej a denne pripomínať tým, s ktorými 

sa  stretávame a povzbudzovať  ich k Bohu. Základné formy služby vincentínov  

ako aj  ďalšie formy dobrovoľníctva , vyžadujú obetovať svoj čas pri mnohých prí-

ležitostiach a službách. Podľa St. Jána uľahčenie služby je v tom, že budeme slúžiť 

preto, že vieme, že  v chudobnom stretávame samého Ježiša, že tieto milované 

deti sú stvorené na Boží obraz. Vyzýva nás, aby sa naša služba spájala aj s tými, 

ktorí slúžia skrze modlitbu. Mnohé skúsenosti zo služby chudobným nás pobádajú 

k tomu aby sme sa neupriamovali len na materiálnu pomoc ale aby sme si spome-

nuli na ich tvár aj v dennej modlitbe a prosili aby mali kde prespať v chladných 

nociach, aby im mal kto podať trochu teplej polievky, aby boli niekde v bezpečí 

a nikto im neukradol aj tých pár vecí, ktoré súrne potrebujú...   

Napokon zistíme, že čím viac sa stávame vincentínmi a snažíme sa pomáhať ľu-

ďom v núdzi, tým viac potrebujeme tráviť čas v modlitbe. Z chudobných sa stáva-

jú osoby z tvárí ktorých  pozerá na nás Kristus túžiaci po našom súcite a je ich tak 

veľa, že ich nemožno ani spočítať. Zo všetkých najviac však potrebujem modlitby 

sám pre seba, aby mi Pán mohol neustále obnovovať vo mne svojho ducha, aby 

som mal oči a srdce pre chudobných. 

V tomto svätom roku milosrdenstva, nesmieme zabudnúť modliť sa aj za tých, 

ktorí sú a boli na okraji spoločnosti, lebo Boh počuje všetky naše modlitby a môže 

ich transformovať do sŕdc tých, ktorí to potrebujú, ktorým  naše modlitby pomôžu 

dostať sa z tmy do svetla zo smútku do radosti a zo smrti do života. 

Andrea Pinnavaia univerzitná prednášateľka  pre liturgiu a for-

máciu viery  na St. John Campus Queens University. 
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Povolaní žiť milosrdenstvo 

 
    Dňa 19.1.2016  uskutočnila Konferencia biskupov Slo-

venska  v univerzitnej aule J.P. II  Katolíckej univerzity v  

Ružomberku stretnutie  s témou „ Povolaní žiť milosr-

denstvo“  pre cca 160 osôb, biskupov, kňazov, rehoľných 

sestier,  laikov pracujúcich v sociálnej a inej sfére. 

   Program otvoril  otec arcibiskup Zvolenský, ktorý pou-

kázal na rok milosrdenstva.  „Milosrdenstvo je cesta, kto-

rá spája Boha s človekom“ ,  vysvetlil tému stretnutia. 

V ďalšom pokračoval otec biskup Rusnák, predseda so-

ciálnej komisie. V prirovnaní  zmluvy s Boha s ľudom so  

Starého zákona  uviedol, dodnes vieme, že  Boh ma súcit 

s každým z nás. Následne vystúpil Radovan Gumulák, 

prezident Slovenskej katolíckej charity, ktorý štatisticky 

rozobral situáciu seniorov na Slovensku,  nad 65 rokov je 

1.029.725 seniorov, z ktorých mnohí majú nízke dôchod-

ky, slabú zaopatrenosť, exekúcie na dôchodky z dôvodu 

neschopnosti splátky a ich  osamotenosť.  Poukázal na 

sociálnu situáciu rozbitých  rodín s malým príjmom, 

zvlášť osamelé  matky s dieťaťom, dlhodobo chorých ľudí 

s nízkym príjmom  apod.  Následne na súčasnú utečeneckú 

krízu. V tejto téme odovzdal slovo svojej pracovníčke Jane 

Verdura z projektu „Rafael“ zameraný na pomoc utečen-

com. Doteraz  Slovensko prijalo 150 syrských kresťanov. 

Utečenecká kríza v predchádzajúcom roku zaznamenala 

vyše 1 milióna  utečencov a migrantov, z tohto  počtu tvorí 

49% Syria, 29 % Afganistan, 9 % Irak a zvyšené % africké 

krajiny. A pokračuje aj tohto roku. V diskusií boli otázky 

obrany pred islamizáciou, proti  ktorej  si môžeme zacho-

vať vždy svoju pevnú vieru. 

     Po obede sme boli rozdelení do skupín na Worshopy 

s témami:                                                                       

Chudobní: bezdomovci a iné sociálne skupiny                                                                                                                               

Utečenci: proces integrácie, pomoc ľuďom v núdzi                                                                                                         

Rodina: sprevádzanie manželov/ snúbencom pastorácia 

rozvedených a neúplných rodín                                             

Rómovia: pastorácia Rómov, výchova a vzdelávanie, kul-

túra Rómov 

 Spolok sv. Vincenta bol priradený do skupiny chudobní – 

iné sociálne skupiny s predstavením aktivít a práce 

s podobnými organizáciami. Prísediaci boli o. biskup Lach 

v Prešovskej eparchie, moderátorkou Katarína Hulmano-

vá, predsedníčka FKI. 

      V krátkej diskusií boli vyhodnotené výsledky 

z worshopov s  následným určením, čo môže urobiť cirkev 

a čo laici. 

      V závere poďakoval otec arcibiskup Zvolenský 

a vyzval na vzájomnú spoluprácu všetkých. Bolo to plno-

hodnotné  stretnutie , z ktorého vyplýva  zodpovednosť 

nás,   byť milosrdní ako je  Otec  milosrdný k nám.... 

                                                          Libuša Miháliková 
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Formačné stretnutie Vincentskej rodiny sa konalo 

v dňoch 25. -  27. januára 2016 v Bratislave v kostole sv. 

Vincenta v sále Vincentínum. Misijná spoločnosť sv. Vincenta 

pozvala hostí pátra Mattea Tagliaferriho, CM z Talianska, 

ktorý je zakladateľom Comunitá in Dialogo a jeho spolupracov-

níka pátra Riccarda Sassa, CM. Zariadenie slúži pre narko-

manov a alkoholikov. Ďalšie centrá  majú na Ukrajine, v Ka-

merune, v Peru a niekoľko v Taliansku.  

Téma stretnutia: „Láska, 

ktorá uzdravuje, dáva 

zmysel života, vychováva a 

doprevádza“.  

Páter Matteo predstavil 

projekt Comunita in Dia-

logo a hovoril: „Ako kňaz 

som stretol mladíka, narkomana 

Daniela, ale zároveň som pocítil 

pred ním veľký rešpekt. Daniel odhaľoval u mňa ľudskú úbo-

hosť, ale zároveň ako kňaz, aj ja som sa pred týmto mladíkom 

cítil úbohý.“ Takto začalo trojdňové formačné stretnutie. Prvý 

deň prednášal páter Matteo, druhý 

a tretí páter Richard. V prednáš-

kach nám priblížili prácu a život v 

ich zariadeniach. Po každej pred-

náške bolo možné diskutovať.  

Prvý deň. Keď posudzujeme úbo-

hých, myslíme že sme iní, ale mno-

hokrát nepoznáme svoje vnútro.  

Človeka máme mať v úcte, Boh 

nám dal slobodu lásky. Na človeka sa treba pozerať Božími 

očami, ako to robil sv. Vincent. Máme im dať čo najviac zo 

svojej ľudskosti. Ľudskosť nám bráni skloniť sa a prijať 

rozdielneho človeka. V centrách stretávame trpiacich ľudí a tu 

musíme uchopiť svoju ľudskosť, aby sme sa od nich neodlišo-

vali.                                                                                                                                                        

Za problémom s drogami, alebo s inou závislosťou, je človek – 

stvorenie. Každý človek bojuje so svojou slabosťou a potrebuje 

lásku. Človek ako stvorenie je zranený, keď nemá lásku. V 

našich centrách sú si všetci rovní vo svojej krehkosti, či je to žid, 

moslim, katolík, v prvom rade ide o človeka. Svätý Vincent bol 

naplnený veľkou láskou k človeku a to mu nedovolilo robiť 

rozdiel ani vo viere.  

2. Prednáška. Nestačí prijať ľudí so závislosťou. Za 

závislosťou je celá ľudská kultúra. Nevyrastali sme a ani 

nevyrastáme v prostredí, kde by sme sa učili o ľudských hodno-

tách. Závislosť akéhokoľvek druhu, to je závislosť na 

vzťahoch. Vo svete závislostí sa nachádzame aj my. Závis-

losť je útek z reality. Svätý Vincent hovoril: „ Človeka 

by sme mali prijať tak, aby pochopil, že má dušu, že má svoju 

dôstojnosť.“ Aby sme pochopili tento rozmer, musíme poznať 

štyri kanály: 

1.Poriadok vo svojom živote                                                           

2. Pozornosť                                                                                                                                          

3. Dôvera                                                                                                                                             

4. Počúvanie                                                                                                                               

Dôvera a počúvanie pomáhajú 

človeku, aby pozitívne pracoval. 

Toto musíme učiť mladých, je to 

práca lásky a trpezlivosti, kde treba 

vynaložiť aj námahu. 

Máme ďalšie 4 cesty, kde učíme núdzneho – závislého:                                                                                          

1. cesta. Učíme závislého  prehodnotiť svoje hodnoty. Hod-

noty  používame na dozrievanie.    

Dozrievanie nás učí kontrolovať 

sa, napr. menej fajčiť, jesť....                                                        

2. cesta. Učíme človeka zodpo-

vednosti. V komunite má každý 

prácu, za ktorú je zodpovedný.                                                     

3. cesta. Tu ich učíme, aby boli 

pravdiví voči sebe. Nemať strach 

zo seba, zo svojho obrazu.                           

4. cesta. Tu ich učíme, aby vedeli 

kontrolovať sami seba, aby sa im vrátila sebadôstojnosť.   

3. prednáška - dôležitosť vzťahov. Vzťahy sú našou 

potrebou – nevyhnutnosťou, aby sme rástli v láske. Láska a 

pravda musia byť spolu, aj keď je pravda tvrdá. Musíme núdz-

nych pochopiť a  dávať im lásku.  Láska a pravda idú ruka v 

ruke a keď ich nemáme, prichádza pád.  

Páter Richard – utorok                                                                                                                          

Ako sa dá žiť v komunite. Páter Richard sa predstavil. 

Vyštudoval právo, 10 rokov drogoval a potom sa dostal do za-

riadenia. V komunite objavil vieru a tu si uvedomil, že existuje 

dobro a láska. Láska spolubývajúcich ho začala meniť.   
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Po rokoch začal študovať teológiu a stal sa vincentínskym kňa-

zom. Naša vincentska rodina je založená na láske. 

Nie je rozdiel medzi tými, čo slúžia a tými, ktorým slúžia, me-

dzi kňazom a laikom......                                                                                

Komunita –  dodržiavanie  

pravidiel. Komunita, v ktorej sa 

žije podľa pravidiel, ochudobňuje 

svojich členov, ktorí prijímajú a plnia  

úlohy, ale sa nevyužívajú ich schop-

nosti.                                                                                

Opakom je komunita sebarea-

lizácie. Tu je na prvom mieste 

človek, ktorý si presadzuje svoje 

schopnosti a je ľahostajný voči cieľom 

komunity. Dodržiavanie pravidiel a sebarealizácia by mali   

spolupracovať pre hodnoty komunity a 

dobro človeka. Komunitám dáva 

cieľ Boh. V komunite sú dôležité 

vzťahy a tiež čestnosť a dobro-

prajnosť. Čestnosť by mal mať 

každý. Dobroprajnosť- tu by sme sa 

mali najprv pozerať na dobré a až 

potom na zlé. V komunite je dôležitá 

aj presnosť a dochvíľnosť.  

Ďalšia hodnota vo vincentskej rodine je, že chudobní sú pri-

vilegovaní. Chudobných  by sme mali dávať do popredia, 

nemali by  ostať na okraji života. V tomto nám 

mnohokrát bráni problém dokonalosti. Niekedy 

sa kvôli dokonalosti naháňame a nevidíme tých, 

ktorí okolo nás potrebujú pomoc. Každý z nás sa 

niekedy správa ako egoista.  Vtedy nie sme spokoj-

ní.  Vzťah vyžaduje lásku a rešpekt. Iba láska 

môže oslobodzovať. Často nám dnes uniká, že lás-

ka je taká, akú si ju urobíme. Láska pozostáva z 

malých vecí, a to je úprimnosť a čestnosť.  

Tam kde je láska, môžeme nájsť istotu. Streda.                                                                                                                                                

Človek ktorý prežíva Božie kráľovstvo.  Uvažujeme, 

ako človek prežíva život s Ježišom Kristom. Mnohí ľudia  po 

premene v ich pohnutých životoch sa zapálili k práci a pomoci 

núdznym. My sme tu pre chudobných, ale nimi sa necítime. Je to 

rozkol medzi slovami a skutkami. My všetci, čo slúžime, sme 

chudobní-biedni.  

Neexistuje situácia, aby sme nemohli zvíťaziť nad zlom. Spra-

vodlivosť, ktorá padá od Boha Otca,  padá na nás, lebo Boh nás 

miluje, má nás rád.  Len Božia láska môže udržiavať svet, my 

len na túto lásku odpovedáme. Máme hľadať spôsoby, kde by sme 

našli a milovali Boha. Milovať po-

máha človeku znovu povstať, otvára 

mu to cestu k svätosti. Je náročné žiť 

v dnešnej kultúre života túto službu.   

Panna Mária oživila vincentsku 

charizmu. Keď sa rozmáhal ateiz-

mus, boli odtrhnuté, pokrivené du-

chovné hodnoty. Inteligencia sa posta-

rala o duchovné prázdno. Toto mô-

žeme vidieť aj v závislostiach, pri ktorých človek ostáva prázdny.  

Preto je potrebné aby sa v komunite 

hovorilo o týchto problémoch. Ponú-

kanie drog je najegoistickejšia po-

nuka.  V čase svätého Vincenta 

všetci videli okolo seba chudobných, 

ale svätý Vincent išiel do skutkov. 

Panna Mária nás žiada o lásku, 

ktorá nás privedie k človeku, aby 

sme robili dobro aj tým, ktorí zly-

hajú. Je to svetlo, ktoré prichádza 

medzi ľudí a toto nám Mária dáva. 

Zhrnutie. Do našej pozornosti  musí ísť 

v prvom rade človek, akýkoľvek je. Každá 

ľudská bytosť je chudobná, aj my. Ježiš 

nebol chudobný, lebo bol Bohom, 

ale kvôli nám sa stal chudobným a  my 

sme všetci chudobní.  Láska Boha v 

plnosti môže ukázať svoju silu. 

Ak sa pozeráme do vnútra našich sŕdc, 

cítime samotu, prázdno, cítime temno noci, 

ale ak si to uvedomíme, zakúsime Božiu 

lásku.                                                                                                                                             

Svetlo života prichádza od Boha Otca a to pre jeho 

nekonečnú trpezlivosť a odpustenie. My k tomuto svet-

lu môžeme prispieť a Mária nám v tom vo vincentskej rodine 

pomáha.  

Prednášky v skratke zapísala Boledovičová 
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Drahí bratia a sestry, členovia vincentskej rodiny!  

 

Pôstne obdobie – čas na odriekanie 
 

Príbeh: Počas jednej návštevy vo Venezuele som sa stre-

tol s členmi rôznych vetiev vincentskej rodiny. Hovorili 

mi o sociálnej a ekonomickej kríze, ktorá doľahla na 

krajinu a o jej dopade na každodenný život. Ľudia musia 

čakať v dlhých radoch, aby si mohli kúpiť základné po-

traviny ako sú chlieb, mlieko, ryža, fazuľa, atď. Ľudia 

musia čakať v dlhých radoch, aby si 

kúpili mydlo, zubnú pastu a iné potreb-

né veci. Ľudia musia čakať v dlhých 

radoch, aby dostali lieky 

a zdravotnícky materiál, musia čakať 

v dlhých radoch na autobusových stani-

ciach kvôli obmedzenej premávke, lebo 

chýbajú náhradné diely a nové pneumati-

ky pre vozidlá verejnej dopravy. Ľudia 

musia čakať v dlhých radoch, aby dosta-

li cestovné víza a na letiskách budú mu-

sieť čakať ešte oveľa dlhšie a v oveľa 

väčších radoch. Čakať hodiny a nemať 

istotu, či dostanú to, čo potrebujú 

a k tomu ešte bez akejkoľvek záruky, že 

im nepovedia tie obávané slová: už niet 

chleba (alebo niečo iné, čo chceli kú-

piť). To znamená, že budú musieť čakať 

do ďalšieho týždňa, lebo stáť v „dlhom 

rade“ môžu iba v prípade, že sa ich po-

sledné číslo v občianskom preukaze 

zhoduje s označeným dňom v týždni. 

Ľudia však rozprávajú aj o pozitívnych 

stránkach tejto krízy a podčiarkujú fakt, 

že sa posilnili zväzky solidarity. Jeden z našich spolubra-

tov sa vyjadril, že súčasná situácia im pomohla prijať 

jednoduchší spôsob života a priblížila ich komunitu 

k realite chudobných. Túto sociálnu, ekonomickú a poli-

tickú situáciu s jej negatívnymi i pozitívnymi aspektmi 

môžeme považovať za prechod od kríža (krízy) k 

vzkrieseniu (solidarite a väčšiemu stotožneniu sa so 

situáciou tých, ktorí sú chudobní). Ježišov príbeh: A Slo-

vo sa telom stalo a prebývalo medzi nami (Ján 1, 14). 

Boh, ktorý je plný lásky, milosrdenstva a súcitu, ľudstvo 

nikdy neopustil. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovo-

ril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných 

dňoch prehovoril k nám v Synovi (Hebrejom 1, 1-2). Je-

žiš sa zamiešal do davu, ktorý vytvoril dlhé fronty vylú-

čených ľudí. Títo s nádejou očakávali, že sa budú môcť 

podieľať na živote spoločnosti ako jej aktívni členovia. 

Ježiš nasýtil zástupy, a nielenže nik neodišiel s prázdnymi 

rukami, ale nazbierali ešte aj plné koše odrobín (Marek 6, 

34-44).  

Ježiš rozprestrel svoje bezvýhradné odpustenie na hrieš

-nikov, sedemdesiatsedem ráz (Matúš 18, 22) a uče-

níkov nabádal, aby boli voči svojim bratom 

a sestrám súcitní tak isto, ako  bol Boh súcitný k nim 

(Lukáš 6, 36).  

Vďaka vteleniu môžeme dnes Ježiša nájsť vo všet-

kých dlhých čakajúcich radoch, ktoré vidíme 

v nespočetných mestách po celom svete, v dlhých 

frontoch mužov a žien, ktorí v každú hodinu dňa 

kričia a žiadajú, aby boli uznaní za právoplatných 

členov ľudskej spoločnosti. 

Nový príbeh: 

Áno, Pôstne obdobie je časom 

odriekania, ale v tomto roku 

milosrdenstva by mal náš pôst 

nabrať novú formu – takú, 

ktorá povedie k osobnému 

a komunitnému obráteniu. Náš 

pôst by mal byť taký, aby nás 

nikto nemohol obviniť z 

„pasivity, benevolentnosti 

alebo spolupráce s prejavmi 

neznesiteľnej nespravodlivosti 

či s politickými režimami, kto-

ré ich podporujú.“ (Evangelii 

Gaudium, č. 194). Náš pôst 

nás má preniknúť a dotknúť sa 

nášho najhlbšieho vnútra do 

takej miery, že budeme schop-

ní zachytiť a nanovo chápať 

volanie našich bratov a sestier. 

A len čo začujeme toto vola-

nie, ponáhľajme sa im poslú-

žiť, ako by sme bežali, keď 

horí. Pripomeňme si však, že keď nadväzujeme 

vzťahy s ľuďmi žijúcimi na perifériách, musíme sa 

do nich vžiť … treba obmäkčiť naše srdcia a urobiť 

ich citlivými na utrpenie a biedu blížneho a prosiť 

Boha, aby nám dal pravého ducha milosrdenstva, 

ktorý je duchom samého Boha (Coste XI, str. 340-

341). Nech my, členovia vincentskej rodiny, svojím 

pôstom v tomto Pôstnom období získame nové srd-

ce, srdce z mäsa, srdce, ktoré nám pomôže vytvárať 

stále silnejšie putá s našimi pánmi a učiteľmi, 

s nespočetnými mužmi a ženami, ktorí sú po celom 

svete zabudnutí a opustení. Kiežby náš tohoročný 

pôst odrážal rovnakú cestu, akú zakúsili naši bratia 

a sestry z Venezuely, cestu od kríža (našej vlastnej 

krízovej situácie) k vzkrieseniu (solidarite 

a väčšiemu stotožneniu sa so situáciou chudobných). 

Ce lé  znen ie  na  www.o zana m - s k . co m                                       

Váš brat vo svätom Vincentovi, 

G. Gregory Gay, CM 

Generálny predstavený  
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 Kvetná nedeľa v kostole sv. Vincenta 

 de  Paul dňa 20.3.2016 
     Denný stacionár sv. Vincent pripravil prezentáciu 

veľkonočných výrobkov pracovnej arteterapie 

klientov, zajačiky, vlnené kuriatka, motýle, vajíčka,  
maľované obrázky, papierové kuriatka, lepené krabič-

ky, pohľadnice, prívesky.   
     Výber bol bohatý a deti mali veľkú radosť. Radosť 
mali aj klienti stacionára, keď videli, že je záujem o 

výrobky ich pracovnej terapie. 

      Ďakujeme sociálnym pracovníčkam,  Mgr. Emílii 

Hlávkovej a Mgr. Veronike  Backovej  za trpezlivé 

poučenie  pri práci klientov.  

          Riaditeľka Domu nádeje,  Libuša Miháliková 
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Techni-

DENNÝ STACIONÁR  

 

 

 

Malé aktivity  -  denný stacionár,  6. január  2016 - 

sviatok troch kráľov 



  
  
 

 

 

 

 

 

 

Relikvie sv. Terezky  v Nitre  
 

Naša setra, Margita - Konferencia 

sv. Jozefa v Leviciach, sa zúčastnila 

stretnutia veriacich v Nitre, pri prí-

ležitosti putovného relikviára s os-

tatkami sv. Terezky v chráme sv. 

Gorazda kde sú uložené aj relikvie 

sv. pátra  Pia a sv. Margity Alaco-

que.  

 
 

            SPRÁVY  V  SKRATKE                         
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Príkladom bratskej lásky 

a pomoci  bolo veľké srdce 

pani Jolanky Argalášovej. 

Dožila sa požehnaných 90 

rokov života. Bola obyvateľ-

kou Sociálneho centra od ro-

ku 2002 a  darkyňou  budov a  

pozemkov pre jeho pôsobenie 

v Šuranoch na Kopci.   

 

Srdečne blahoželáme všetkým čle-
nom Spolku sv. Vincenta de Paul, 

ktorí sa v mesiacoch január, február 
a apríl dožili významného 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  

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi 

pokoj ľuďom dobrej vôle!“ 

Kostol sv. Michala v Leviciach 

ŽELÁME VÁM  POŽEHNANÉ  

VIANOCE  

Farský kostol sv. Gorazda, Klokočina  

13:30 – príchod relikvií 

15:00 – Korunka Božieho milosrdenstva 

16:30 – rozjímavý ruženec 

18:00 – sv. omša 

19:30 – odchod relikvií   

Prvé výročie smrti 

Ďakujeme všetkým dobrodin-

com a sponzorom, ktorí v roku 

2015 akýmkoľvek spôsobom  

prispeli na zmiernenie biedy a 

utrpenia chudobných a núdz-

nych v rámci Spolku sv. Vin-

centa. Ďakujeme tiež našim ro-

dinným príslušníkom, ktorí našu 

činnosť podporujú a pomáhajú 

nám v obetovaní sa.  Ďakujeme 

všetkým obetavým, súcitným a 

milosrdným ľuďom, ktorí s lás-

kou a pokorou vytrvávajú v 

službe tým, ktorí to najviac po-

trebujú. My, bez všetkých tých-

to obetavých ľudí a ich podpory 

by sme nedokázali napĺňať myš-

lienku sv. Vincenta de Paul „náš 

chudobný—náš pán“. Nech 

všetkých odmení Boh v zmysle 

evanjeliového výroku Pána Ježi-

ša: 

„čo ste urobili jednému z týchto 

najmenších, mne ste urobili“.  

Božie milosrdenstvo a Božia 

láska  nech nás všetkých napĺňa 

a sprevádza nielen v tomto mi-

losrdnom roku ale počas celého 

nášho života. NR a členovia 

Spolku sv. Vincenta de Paul na 

Slovensku. 
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Milá sestra, brat, 

 

V duchu radostného ALELUJA  pozývam všetkých členov konferencií na Slovensku na naše 20 

plenárne stretnutie. 

 

Západ a stred sa stretne  23. apríla 2016 v Bratislave v Dome nádeje, na Tomášikovej 8A.   Na 

stretnutie pozývam členov konferencií v čo najväčšom počte. Delegátov stretnutia prosím nahlásiť 

do 18. apríla  u M. Boledovičovej na  0908794374, 036/6317323 

 

Šaca a okolité konferencie sa stretnú 30. apríla 2016  v Šaci. Na stretnutie pozývam členov zo 

Šace  a okolia v čo najväčšom počte. Delegátov stretnutia prosím nahlásiť do  18. apríla 

u viceprezidentky M. Lopatníkovej, telefón: 055/ 6842284, mobil: 0915 317974, alebo u A. Jarošo-

vej mobil: 0915318338.  

 

NR SVdP hradí jednu cestu, druhú hradí konferencia. Stravu si hradia účastníci  

stretnutia a to predpokladaná suma 4.- €. 

Program stretnutia je aj na www.ozanam-sk.com. Každá konferencia si pripraví malý referát, alebo 

svedectvo z činnosti. 

 

 Milá sestra, brat prosím, aby sme  v čo najväčšom počte prišli na stretnutie.  

Príď, obetuj sa aj Ty. Máme si čo povedať, povzbudiť sa a máme čo riešiť. 

 

Prosím o modlitby za požehnanie stretnutia a za celý Spolok.  V milosrdnej láske sv. Vincenta a bl. 

Frederika Ozanama  Libuša Miháliková, prezidentka 

 

10.30  Voľby výboru NR Spolku na Slov. 

október 2016 A. Kopřivová  

10.40  Prestávka – káva, čaj 

11.00  Stanovy SVdP s komentárom GR  
Paríž - M. Poláková 

11.10  Boj proti hladu – možnosť získa-

nia grantov pre konferencie – P. 
Bajlová 

11.20 Družobná dvojička Holandsko, 
granty na rok 2016 – E. Otrubová  

11.30  Ozanam - časopis, A. Kopřivová 

12.00  Sv. omša   
13.00  Obed 

14.00  Duchovné slovo, kňaz,         
14.30  Prezentácia  konferencií   

v elektronickej podobe, 

          alebo ústne 
15.00  Ruženec Božieho milosrdenstva 

15.15  Svedectvá a diskusia 
16.00  Ukončenie a požehnanie 

 

PROGRAM 
 

08.00  Prezentácia 
09.00  Otvorenie stretnutia, L. Miháliková 
          modlitba – páter Misijnej spoločnosti. 

09.10  Príhovor prezidentky, L. Miháliková 
09.20  Duchovné slovo – páter CM 

09.40  Účtovníctvo – stav hospodárenia za 
          rok 2015, revízna správa, finančná  
          správa,  L. Miháliková, M. Poláková  

10.00  Spoločné stretnutia vincentínskej 
          rodiny:  

 -púť k hrobu bl. M. Wieckej, Dkl 
   -400 výročie CM, 
   -spoločné stretnutie vincentskej 

          rodiny 
 -páter Agostíno – vízia 

 -vincentbus - M. Boledovičová, P. Bajlová  
10.20  Voľby Generálneho prezidenta – Rím 

          5. 6. 2016 – O. Rátz 
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ZO ŽIVOTA KONFERENCIE NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE 

1.   26. Septembra  2015 sa členovia KNPM zo Šace 

zúčastnili u sestier Vincentiek  v Košiciach na slávnost-

nej bohoslužbe pri príležitosti osláv sv. Vincenta de Paul. 

Do slávenia sv. liturgie sa zapojili aj aktívne čítaním Bo-

žieho slova. Na záver si uctili relikvie sv. Vincenta de 

Paul a pri slávnostnom obede sa porozprávali s ostatnými 

zúčastnenými a posilnení na tele i na duchu sme sa roziš-

li do svojich domovov. 

2.  5. augusta 2015 oslávila predsedníčka KNPM pani 

Augustína Jarošová  svoje životné jubileum 65 rokov 

života. Medzi pozvanými hosťami na rodinnej oslave 

nechýbali ani členovia našej konferencie. Okrem aktívnej 

činnosti v konferencii , kde pravidelne organizuje zbier-

ky potravín pre chudobných, navštevuje chorých 

v nemocnici, vypomáha pri príprave sv. omší 

v nemocnici,  pracuje  Augustína aj ako kostolníčka 

v našej kaplnke na cintoríne v Buzinke.  Napriek zdra-

votným problémom, ktoré ju trápia robí svoju prácu 

s láskou  a ochotne. Do ďalších rokov jej vyprosujeme 

hojnosť Božích milostí a ešte veľa duševných a telesných 

síl v práci pre chudobných a tých, ktorí sú odkázaní na 

pomoc iných.   
3.  Členky KNPM zo Šace vypomáhajú pri príprave svä-

tých omší v Nemocnici v Šaci. Aj keď je areál nemocni-

ce rozsiahly, nenašlo sa  v ňom miesto pre kaplnku, aj 

keď snaha zo strany kňazov Misijnej spoločnosti bola, 

mali už aj vyhliadnuté priestory, ale duchovné muselo 

ustúpiť materiálnemu. Z toho dôvodu sa dobrovoľníčky 

z miestnej cirkvi starajú o úpravu  miestnosti na konanie 

sv. omše a po ukončení ju vrátia do pôvodného stavu. Do 

tejto činnosti sa už roky zapájajú aj naše členky. Keďže 

je to po fyzickej stránke náročná služba, vyprosujeme im 

pevné zdravie a veľa telesných a duševných síl, aby vlá-

dali ešte dlhé roky slúžiť dobrej veci.  

4. V r. 2015 svoju činnosť v nemocnici rozšírili aj 

o  návštevy chorých na oddelení pre dlhodobo chorých. 

Spoločnosť, milé slovo aj modlitba vždy potešia, ak trávi 

starší človek  v nemocnici  viac času ako doma.   Aj keď 

to nie je atraktívna činnosť a spočiatku  ju chorí prijímajú 

nedôverčivo a rozpačito,  postupne sa udomácnila a je 

z pohľadu chorých potrebná a po prvotnej  nedôvere sa 

rozhovoria aj o svojom súkromí.   Aj vďaku priznanému 

grantu z Holandska môžeme chorým prispieť  nejakou 

drobnosťou, sladkosťou či ovocím. 

Veľmi milá udalosť sa stala našej sestre Augustíne, keď 

nás službukonajúca sestrička spontánne zaviedla na nad-

štandardnú izbu, kde boli dve pacientky. Tá mladšia sa 

tvárila nedôverčivo, iba stroho odpovedala na naše otáz-

ky. Už-už sme sa chystali rozlúčiť a ukončiť návštevu, 

keď sa naša Gusta prihovorila staršej panej ležiacej na 

vedľajšej posteli a  pani  akoby „ožila“, keď počula tvrdý 

západniarsky dialekt. mietala jesť, piť aj rozprávať, sa 

zdravotný stav výrazne upravil. Potvrdila to aj ošetrujúca 

lekárka a bola nadšená náhlou zmenou. Augustína sa 

s prominentnou pacientkou tak zblížila, že po prepustení 

z nemocnice ju navštívila aj u nej doma. 
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Pri rozhovore zistili, že pochádzajú z toho istého mesta 

a pani si našu Augustínu tak obľúbila, že si vyžiadala jej 

každodenné návštevy  a pacientke, ktorá odmietala 

jesť, piť aj rozprávať, sa zdravotný stav výrazne upravil. 

Potvrdila to aj ošetrujúca lekárka a bola nadšená náhlou 

zmenou. Augustína sa s prominentnou pacientkou tak 

zblížila, že po prepustení z nemocnice ju navštívila aj 

u nej doma. 

5. Pre kresťanov – katolíkov začína adventným obdobím 

nový cirkevný rok. Advent  je obdobím duchovnej prí-

pravy na Vianoce. Aj  v našej farnosti Košice-Šaca je už 

zopár rokov obľúbená  modlitba deviatnika „Hľadáme 

prístrešie pre svätú Rodinu“. Možno preto, že sa nemodlí 

v kostole, ale rodiny, ktoré sa modlitby deviatnika zúčas-

tňujú, sa stretávajú po 9 večerov vždy v inej rodine a celý 

nasledujúci deň ostáva obraz v dome. S obrazom sv. Ro-

diny prichádza aj do našich rodín láska, po-

koj, požehnanie.  Je príjemné prísť do rodiny, kde Vás 

vítajú všetci jej členovia a spoločne modlitbou ruženca a 

mariánskymi piesňami ďakujú  za milosti a dobrodenia 

preukázané počas roka a prosia  o požehnanie do ďalších 

dní  pre seba aj svojich blízkych. Pri obraze sv. Rodiny 

sa aj tohto roku modlili niektorí členovia našej konferen-

cie. Bolo nás už päť. Veď máme za čo ďakovať ale aj 

prosiť a odprosovať. Stretli sa obyvatelia dediny 

a sídliska, dlhoroční známi, rodáci ale aj ľudia, ktorí našli 

svoj nový domov v Šaci. Tohoročné stretnutia boli ra-

dostné, spoznali sme nových ľudí. Je to pekná príprava 

na príchod Božieho dieťaťa – Ježiša.                 

6. Tak ako po iné roky, aj toho roku v adventnom období 

organizovala KNPM v Šaci zbierku potravín pre chudob-

ných a opustených. Na naše veľké prekvapenie sa vy-

zbieralo vyše 100 kg potravín rôzneho druhu a 105 € v 

hotovosti. Odovzdali sme ich sestričkám na Smetanovej 

ulici v Košiciach, ktoré ich použijú pre sociálne slabšie 

rodiny a rozdelia pre ľudí bez domova, pre ktorých pri-

pravujú jedlo.                                 Mária Lopatníková                             
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Vianoce  v Sociálnom zariadení na 

Kopci 

 
V tomto roku prišiel do zariadenia na 

Vianočné sviatky páter Miroslav Obši-

van, CM,  ktorý je od septembra spirituá-

lom pre členov Spolku sv. Vincenta. 

 

Páter pobudol na  Kopci od 24. decembra  

až do 27. decembra. Na štedrý deň sa zví-

tal s obyvateľmi zariadenia. Poobede  

sme pripravili stoly na štedrú večeru         

a o  20.00 hodine slúžil sv. omšu.  Po nej 

nasledovala štedrá večera, ktorú   pripra-

vovala už štvrté Vianoce obetavá sestrič-

ka Blanka.   Štedrá večera v zariadení bo-

la ako po iné roky. Podávali sa oplátky         

s medom a cesnakom,  polievka, nechýbal 

vyprážaný kapor  a filé so šalátom, ovo-

cie,  arašidy, sladkosti a zákusky. Po ve-

čeri prišli na rad darčeky, ktoré potešili.    

 

Pátrovi Miroslavovi ďakujeme, že počas 

týchto Vianočných dní sa duchovne veno-

val obyvateľom  zariadenia a každý deň  

v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie 

vo svätej omši  priblížil Božiu lásku v na-

rodenom Ježiškovi. 

 

Ďakujeme aj za všetky dary, ktoré sme 

dostali od dobrodincov v tomto vianoč-

nom období. Nech Vás Pán za to štedro 

odmení. 

 

      

  M. Boledovičová 

SOCIALNE CENTRUM  ŠURANY—KOPEC 
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26. septembra  2015 sa členovia 

KNPM zo Šace sa zúčastnili 

u sestier Vincentiek v Košiciach 

na slávnostnej bohoslužbe pri 

príležitosti osláv sv. Vincenta de 

Paul. Do slávenia sv. liturgie sa 

zapojili aj aktívne čítaním Božie-

ho slova. Na záver si uctili relik-

vie sv. Vincenta de Paul a pri 

slávnostnom obede sa porozprá-

vali s ostatnými zúčastnenými 

a posilnení na tele i na duchu sme 

sa rozišli do svojich domovov.                                              

Dňa 26.9.2015 prijali členovia Konferencie Nanebov-

zatia Panny Márie zo Šace pozvanie sestier Vincentiek  

z Košíc. Pri príležitosti sviatku sv. Vincenta sa spoloč-

ne pomodlili ruženec, po ktorom  nasledovala sláv-

nostná bohoslužba.  V homílii  sme si pripomenuli 

život a dielo sv. Vincenta de Paul. Počas obeda  všetci 

zúčastnení a pozvaní hostia živo diskutovali 

a posilnení na tele i na duši sme sa rozišli do svojich 

domovov. 

Na túto slávnosť bezprostredne nadväzovala moja súk-

romná návšteva Paríža, počas ktorej sme s manželom 

navštívili aj kostol  sv. Vincenta de Paul a kaplnku 

Panny Márie Zázračnej medaily na Rue de Bac, kde sú 

uložené ich neporušené telá.         .                                                                                              

Mária Loptaníková 
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Veľká noc v Sociálnom zariadení 

na Kopci 

 
Veľký týždeň sme v našom zariadení prežívali 

ako po iné roky. Od pondelka začalo upratovanie 

na izbách a vonku v  priestoroch zariadenia.  Vo 

štvrtok  do zariadenia prišiel páter Miroslav Ob-

šivan, špirituál Spolku. S pátrom obyvatelia za-

riadenia prežili požehnané trojdnie a Veľkonoč-

nú nedeľu.  Bol to čas modlitieb, rozhovorov a 

mnohí pristúpili po mnohých rokoch k sviatosti 

zmierenia. Veľkonočnú vigíliu sme začali sláviť 

o 18.30 hod. Páter Miroslav posvätil oheň, zapá-

lil paškál od ktorého nám sestrička Blanka spolu 

s riaditeľom pozapaľovali sviečky. Skromným 

spevom / neboli prítomné sestričky DKL z Nitry/ 

sme slávili Ježišovo vzkriesenie – víťazstvo nad 

smrťou. Boh toto celé malé spoločenstvo zalie-

val láskou. Chválospevom Teba, Bože, chválime 

sme ďakovali za Ježišovu obetu, lásku a za  nás 

všetkých.  Po speve Raduj sa nebies Kráľovná 

nám páter Miroslav zaprial požehnané sviatky. 

Potom sme sa zišli na spoločnej večeri, za ktorú 

ďakujeme sestričke Blanke a dobrodincom za 

upečené  zákusky a pagáče.  

Pán nech žehná  pátrovi Miroslavovi za tento 

čas, ale aj každému, kto akýmkoľvek spôsobom 

prispel k  radostnému ALELUJA.                             

 

Magdaléna Boledovičová 

SOCIALNE CENTRUM  ŠURANY—KOPEC 
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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 
IX. 

Zomrel za nás 

(podľa Jn 18 + 19) 

Zomrel za nás, za naše hriechy, 

Boh, ktorý človekom sa stal. 

On za nás z veľkej lásky 

aj život svoj obetoval. 
 

Prečo musel Ježiš zomrieť, 

nemohol sa zachrániť? 

Mohol, ale On chcel zomrieť, 

by sme mohli uveriť. 
 

Že On Boh je skutočný, 

ktorý aj zmŕtvych vstal, 

On ako jediný, 

aj svoju smrť prekonal. 

X. 

Zmŕtvychvstalý Ježiš sa zjavuje Márii  

Magdaléne a učeníkom 
(podľa Jn 20, 11-23) 

Na tretí deň po pohrebe, 

idem k hrobu, Pán tam nie je. 

Kameň od vchodu bol odvalený 

a hrob Jeho už bolo prázdny. 
 

A tu dvaja anjeli 

pýtajú sa prečo plačem. 

Môjho Pána odniesli, 

no kam, to ja veru neviem. 
 

Potom sa pýta ďalší pán, 

prečo plačem, koho hľadám. 

Pane, hľadám môjho Ježiša, 

nevieš, kde by som ho našla? 
 

Zrazu ma tento Pán 

mojím menom osloví 

a ja ho hneď spoznávam, 

Ježišu, veď to si Ty! 
Áno, Mária, vstal som z mŕtvych, 

vystupujem do neba, 

navštív učeníkov mojich, 

nech sa viac už neboja. 
 

Bežím teda rýchlo k nim, 

oznámiť tú radosť im. 

No oni sa neradujú, 

mnohí ešte pochybujú! 
 

Ježiš sa však aj im zjaví, 

a tak každý uveril, 
že on ozaj Boh je pravý, 

                     ktorý aj smrť porazil.   Pokračovanie 

 

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

Zasadnutie vincentskej rodiny 

dňa 11.3. 2016 
 

Program: 

1. Modlitba – otec provinciál J. Jaššo, CM 

2. Informácia z predchádzajúceho stretnutia 

3.  25. 1. 2017  Misijná spoločnosť oslávi 400 rokov založenia na Slo-

vensku. Plánujú veľké vincentské stretnutie. Dátum zatiaľ okolo mája 

2017. Vytvorí sa komisia, za každú vincentskú vetvu budú delegovaní 2  

delegáti, ktorí pripravia celé stretnutie.  Za Spolok boli navrhnuté 2 členky 

A. Jánošová a  P. Bajlová. 

4. Vizitátorka D. Pagáčová, DKL navrhla spoločné stretnutie vincentskej 

rodiny. Stretnutia by sa mali zúčastniť členovia v čo najväčšom počte, za 

účelom  vzájomného poznania. Stretnutie je navrhnuté na 27.september a 

malo by sa uskutočniť v  športovej hale. Zatiaľ je navrhnutá Nitra, ale mô-

že sa to ešte zmeniť. Vytvorí sa komisia, ktorá pripraví program, teda celé 

stretnutie.  Za Spolok navrhnutá P. Bajlová a ešte niekto z Nitry. 

5. V tomto bode každá vetva informovala o svojej činnosti. 

6. Púť k hrobu bl. Marty Wieckej do Sniatyna na Ukrajine. Termín 20.

-23. 5. 2016, poplatok 90 € zahŕňa dopravu z Košíc, ubytovanie, polpen-

ziu+ Lvov, ubytovanie polpenzia. Možnosť prihlásenia do konca marca u 

sestričiek DKL v Nitre na Oravskej. 

7. Spoločný projekt vincentskej rodiny – polievka pre chudobných. 
Nad týmto projektom sa zamýšľa otec provinciál J. Jaššo. Do projektu by 

sa mali zapojiť všetky vincentské vetvy. Polievka by sa vozila vincentbu-

som, na ktorý zohnal z Rakúska od pátra Puchera, CM  financie. Zatiaľ 

navrhnuté miesta na autobusovej, vlakovej stanici a niekde pri Dunaji. Vy-

tvorí sa štruktúra tak, aby každý deň mala niektorá vetva službu. Do pro-

jektu by mala každá vetva prispieť aj finančne. Projekt je stále v prípra-

vách, v riešení s reštauráciami a s dobrovoľníkmi. Jedná sa okolo 200 po-

rcií pre bezdomovcov. 

8. P. Jaššo hovoril o stretnutí vincentskej rodiny v Ríme a hodnotil 

stretnutie ako výborné. Zoznámenie hravou formou, práca v skupinách a 

poukázalo sa na systémové zmeny, ktoré by mohli priniesť veľa dobra. 

9. Páter Agostíno, CM, je medzinárodný koordinátor vincentskej rodi-

ny. Vypracoval víziu vzájomnej spolupráce kňazov a laikov. Túto víziu 

prezentoval v 25 až 30 krajinách kde boli založené Národné tímy. Tento 

projekt chce odovzdať aj nám na Slovensko 3 dňovým školením . Každá 

vetva pošle 2 zástupcov, ktorí by potom poznatky odovzdali  a realizovali 

vo svojej vetve. Stretnutie sa plánuje v Nitre u sestričiek DKL. Otec pro-

vinciál s pátrom Agostínom dohodne dátum stretnutia. Spolok budú zastu-

povať L. Miháliková a Z.Rácová. 

10. Záver stretnutia a požehnanie. 

Na stretnutí bola zastúpená každá vincentská vetva. 

                                              Magdaléna. Boledovičovičová, Petra Bajlová 


