
 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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bl. Frederik 
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zakladateľ  

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

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

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

NIČ  BEZ  POKORY 
Pokora, ktorú nám Kristus v evanjeliu tak často slovom i príkladom odporú-
ča, je základom každej dokonalosti. Je svorníkom, ktorý drží celý duchovný 
život. 
 

 Dar seba samého 

Frederik raz uisťoval istého člena Spolku, že keď sa 

muž ožení, vzrastie aj jeho oduševnenie slúžiť chudob-

ným: „Láska má v sebe niečo nadprirodzené, dáva sa 

bez toho, aby sa zmenšovala, delí sa o seba bezo zvyš-

ku, rozmnožuje sa a je prítomná na mnohých miestach 

naraz.“ Samozrejme išlo o Frederikovu skúsenosť. Po-

čas celých dvadsiatich rokov manželstva bol oddaným 

manželom a otcom a verným služobníkom chudobných. 

Roku 1848 pomohol založiť katolícky denník, ktorý propagoval sociálnu 

spravodlivosť. Postupne, ako sa Spolok neuveriteľnou rýchlosťou rozrastal, 

neoficiálne prevzal jeho vedenie. Do roku 1853 mal Spolok len v Paríži 

dvetisíc členov a rozšíril sa aj za hranice Francúzska, šíril sa po celej Euró-

pe, a dokonca aj po Severnej Amerike a na Blízkom východe. 

Frederik sa usiloval vnímať potreby vo svojom okolí a reagovať na ne, ale 

po štyridsiatke bol už vyčerpaný, chronicky chorý a v bolestiach nakoniec 

zomrel - pravdepodobne na chorobu obličiek, ktorú spôsobila tuberkulóza. 

Modlil sa, aby ho utrpenie očistilo: „Dúfam, že môj kríž bude rovnaký, na 

akom umieral kajúci lotor.“ Ako plynuli dni a týždne, Frederik uvažoval 

o veľkom tajomstve, ktoré pred ním stálo. Rozjímal o Božej svätosti 

a vlastnej hriešnosti a v jeho duši rástol pokoj. Keď prijal sviatosť pomaza-

nia chorých, kňaz ho povzbudil, aby dôveroval Božej dobrote. Frederik na 

to reagoval: „Prečo by som sa ho mal báť? Aj ja ho milujem.“   Pokračovanie 

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

 
     Žijeme vo vyhlásenom  roku 
Božieho milosrdenstva, ktoré je 
veľké pre každého z nás. Všetci 
máme výhodu, že máme tak 
dobrotivého Otca, ktorý vo svojom 
veľkom milosrdenstve odpúšťa. 
     Nezabúdajme  ani my na 
milosrdenstvo, ktoré máme 
preukázať svojim blížnym podľa 
slov Pána Ježiša, „buďte 
milosrdní ako je milosrdný Váš  
nebeský Otec“ . 
     Naše milosrdenstvo spočíva aj 
v našej službe blížnemu, „ bol 
som hladný a dali ste mi jesť, bol 
smädný a dali ste mi piť, bol som 
nahý a zaodeli ste ma.... „ Toto je 
naša charizma v službe sv. 
Vincenta de Paul, ktorá ďalej 
pokračuje v skutkoch duchovného 
milosrdenstva ,  „chudobný  je náš 
Pán.“ Takto môžeme naplniť  
tento rok skutkami Božieho 
milosrdenstva , ktoré nás budú 
sprevádzať  na večnosti. 
    Nepremárnime  sestry a bratia  
príležitosť  robiť dobro,  ktoré nám 
Pán ponúka. 

Vaša sestra Libuša 

 
      
 

Spomienka na Frederika Ozanama 
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Press Release 
 

Tlačová správa 
/Voľný preklad/ 
Voľby nového prezi-
denta  Spolku Svätého 
Vincent de Paul 
(SSVP) 
Rím, nedeľa, jún 5. 
2016, prítomní preziden-
ti spolku všetkých  sve-
tových krajín sa spoloč-
ne  stretli s cieľom zvoliť 
nového generálneho 
prezidenta  SSVP  na 
nasledujúcich šesť rokov 
2016-2022. 
Nedeľu, 5. júna, bol zvo-
lený nový prezident ce-

losvetového medzinárodného spoločenstva Spolku Svätého Vincenta de 
Paul (SSVP)  Renato Lima de Oliveira, nasledujúci po prezidentovi Mi-
chaelovi Tiovi. Hlavnou úlohou nového prezidenta bude v najbližších týž-
dňoch  vymenovanie nových členov  správneho orgánu a spolu s týmto 
novým tímom, vypracovať Strategický akčný plán spolku na nasledujúcich 
šesť rokov. Hlavné úlohy  okrem iných sú: medzinárodný rast SSVP, vzde-
lávanie mládeže, komunikácia, vypracovanie špeciálnych projektov 
a partnerstiev, duchovný život atď. Renato Lima de Oliveira začne pôsobiť 
vo svojej funkcii  27. septembra 2016  kedy má meniny Svätý Vincent de 
Paul.  
Cieľom Spolku Svätého Vincenta de Paul (SSVP) je  solidarita a vzájomná 
pomoc vo svete, podľa ambicióznej charizmy jeho zakladateľa  bl. Frederi-
ca Ozanama, ktorý chcel "objať celý svet  sieťou lásky". Dnes má Spolok  
cca 800.000 dobrovoľníkov ktorí sa mobilizujú vo vyše 140 krajinách a bo-
jujú proti izolácii národov  a snažia sa zmierňovať dôsledky humanitárnej 
krízy. 
Medzinárodná Generálna rada v Paríži je prepojená so všetkými členskými 

krajinami SSVP. Jej poslaním je podporovať činnosť národných rád po ce-

lom svete. Umožňuje prenos know-how, prípravu lídrov,  podporuje dru-

žobné partnerstvá, ktoré pomáhajú vytvoriť spojenia solidarity a finančnú 

podporu projektov rozvoja a humanitárnu pomoc pri katastrofách. Zabez-

pečuje správne fungovanie medzinárodných stretnutí, ktoré sa konajú kaž-

doročne. SSVP je uznaný ako mimovládna organizácia v rámci OSN.  

Originál tlačovej správy na www.ozanam-sk.com 

Confédération Internationale de la Société de Saint-Vincent-de-Paul - 6, rue de 
Londres - 75009 Paris  

 www.ssvpglobal.org  01. 53. 45. 87. 53  -  Contact Presse : 
Hélène Afriat : cgi.webmaster@ssvpglobal.org ou Marie 

Marotte : cgi.communication@ssvpglobal.org 
#GeneralAssembly2016#Election16President 
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Z myšlienok  
Sv. Otca Františka    

Ukazovať druhým Ježiša a darovať 

im Ho, to je POVOLANÍM a 

radosťou každého pokrsteného. Aby 

sme to dokázali, potrebujeme Ježiša 

POZNAŤ, mať Ho v našom vnútri 

ako Pána nášho života. On nás bráni 

pred diablom, ktorý stále číha pred 

našimi dverami, pred naším srdcom 

a chce sa dostať dnu. 

Prosme Pána o milosť, aby sme 

spoznali, čo sa deje v našom srdci, čo 

sa nám páči, čo nami najviac hýbe. 

BOŽÍ duch nás vedie k službe 

blížnym. Duch SVETA krúži okolo 

nás a našich uzavretostí a egoizmov. 

Prosme o milosť, aby sme 

ROZPOZNALI, čo sa deje v našom 

srdci. 

 Pán chce, aby sme OTVORILI 

brány našich sŕdc. Miluje nás vždy  

a ako prvý, nezáleží na tom, akí sme 

hriešnici. Ak by sa v nás zrodilo 

znepokojenie, či sme hodní tejto 

lásky, On nás ČAKÁ. Takých, akí 

sme, nie takých, akí by sme‚ mali 

byť‛. 

 Skutočnosť, že sme Božími deťmi, so 

sebou nesie aj zodpovednosť 

NASLEDOVAŤ Ježiša, poslušného 

Služobníka, PREBRAŤ na seba Jeho 

miernosť, poníženosť a láskavosť. 

Nie je to ľahké, zvlášť ak je okolo nás 

toľko povýšenectva a tvrdosti. Ale so 

silou Ducha Svätého sa to dá! 

OZANAM 2016 

ROČNÍK X Č. 2 

  

 / 

http://www.ssvpglobal.org
mailto:cgi.webmaster@ssvpglobal.org
mailto:cgi.communication@ssvpglobal.org
https://twitter.com/hashtag/GeneralAssembly2016?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Election16President?src=hash
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S radosťou Vám oznamujem, že aj náš 
kandidát Renato Lima de Oliveira sa 
stal 16-tym prezidentom Spolku svätého 
Vincenta. Ďalšie informácie pripojím v 
najbližších dňoch. 

Zo slnečného Ríma 
Ondrej Rác 

Konferencia sv. Jána Pavla II. Bratislava 
 

The new President general  
for 2016/2022 is: 

                                                                
Renato Lima (Brasil), 45-years old, 
has been a member since 1986. He has 
held various posts within the Society, 
including posts on the Youth Commit-
tee, as well as constantly undertaking 
activities in his Conference. Since 2008 
he has been the Territorial Vice-
President (South America) and during 
the last 3 years has represented the In-
ternational General Council for deal-ings 
with the Vincentian Family. Journalist by 
profession, he is also the author of a 
number of publications, including the 
“Vincentian Chronicles”.  
 

 

Voľný preklad správy: 
Nový generálny prezident Spolku svätého 

Vincenta de Paul na roky 2016 - 2022 
Renato Lima (Brazília), 45 rokov, žena-
tý, člen SSVP od roku 1986. Zastával 
rôzne funkcie v rámci spolku, taktiež ak-
tívne  pracoval vo Výbore pre mládež, 
rovnako tiež aj vo svojej konferencii 
SSVP. Od roku 2008 pôsobí v Územnej 
rade spolku vo funkcii viceprezidenta 
(Južná Amerika). Posledné tri roky  bol 
členom Generálnej rady, ekonomickej 
sekcie vincentskej rodiny. Je novinárom 
z povolania, autorom mnohých publiká-
c i í  v rá ta ne  K ron i ky  v in cen t í -
nov.                                                   

Ervin 

Tygla 

Ondrej 

Rác 
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     Dňa 23.4.2016 sa konala plenárna schô-
dza Spolku sv. Vincenta de Paul na Sloven-
sku – západ za účasti členov konferencií 
Spolku, otca provinciála Misijnej spoločnos-
ti, pátra  Jaroslava Jašša, rehoľnej sestry 
DKL ss. Žofie a členov výboru Národnej ra-
dy Spolku. 
    Stretnutie sa nieslo podľa schváleného 
programu. O najbližšej činnosti NR SVdP a  
voľbách do Generálnej rady Spolku sv. Vin-
centa de Paul v Paríži informovala prezi-
dentka SVdP Libuša Miháliková. Člen Kon-
ferencie Jána Pavla II. Ondrej Rác, ktorý 
bude Spolok zastupovať na voľbách, nám 
predstavil  kandidátov na funkciu preziden-
ta, obaja pochádzajú z Brazílie. Voľby do 
GR sa uskutočnia 5. júna 2016 v Ríme, kde 
náš zástupca odovzdá potrebnú dokumen-
táciu. Náš Spolok po odhlasovaní bude voliť 
Renata Limu de Oliveira.  
    Informáciu o voľbách do NR SVdP, ktoré 
budú v septembri a možnosti prihlásenia sa 
kandidátov podala viceprezidentka Alžbeta 
Kopřivová. Po krátkej prestávke  Petra Baj-
lová informovala o tohoročnej zbierke „Boj 
proti hladu“ s možnosťou získavania grantov 
zo zbierky aj pre núdznych zo SR. Erika 
Otrubová informovala o získaných grantoch 
z holandského Spolku zo slovenských pro-
jektov 2015 ako aj prísľub pomoci na rok  
2016. Krátke prezentácie predstavili činnosť 
jednotlivých konferencií,  ktoré sa o granty 
uchádzali. 
Dopoludňajší program sme zavŕšili svätou 
omšou v kaplnke kostola. Po obede pokra-
čoval program, duchovným slovom sestričky 
Žofie, prezentáciou činnosti Konferencie 
Lurdskej P. Márie z Mojtína,  Konferencie 
sv. Michala Archanjela  a  Sociálneho centra 
Šurany, spočívajúca v dopestovaní plodín 
a dochovaní dobytka bezdomovcami. 
Po modlitbe Božieho milosrdenstva, disku-

sii, krátkeho voľného programu so spevom 

a poďakovaním bolo stretnutie ukončené 

požehnaním. L.M. 
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      Plenárna schôdza Spolku sv. Vincenta 
de Paul na Slovensku sa konala 
30.4.2016 za účasti členov konferencií 
Spolku – východ v  Šaci, pátra Jána Meľu-
cha, rehoľnej sestry DKL ss. Alfonzie a 
členov výboru Národnej rady Spolku. 
    Program začal sv. omšou ráno o 7.00 
hodine, pokračoval prezentáciou, otvore-
ním stretnutia, modlitbou, príhovorom pre-
zidentky, duchovným príhovorom pátra 
Meľucha, nasledovala  činnosť Spolku za 
predchádzajúci rok 2015, finančná správa 
o hospodárení, revízna správa, schvále-
nie hospodárskeho výsledku za rok 2015 
a účtovnej závierky.  
Nasledovali informácie o najbližšej čin-
nosti, informácia o voľbách do Generálnej 
rady Spolku sv. Vincenta de Paul v Paríži, 
kde nás bude zastupovať Ondrej Rácz.  
Predstavili sme dvoch  kandidátov na 
funkciu prezidenta, ktorí pochádzajú z 
Brazílie. Voľby do GR sa uskutočnia v júni 
2016 v Ríme. Ďalej bola podaná aj infor-
mácia o voľbách do NR a možnosti prihlá-
senia sa kandidátov  ktoré budú 
v septembri t.r. Po prestávke Magdaléna 
Boledovičová informovala o zbierke „Boj 
proti hladu“ s možnosťou získavania gran-
tov z tejto zbierky ako aj informáciou 
o grantoch z Holandska. Krátkou prezen-
táciou bola uvedená činnosť jednotlivých 
konferencií,  ktoré sa o granty podieľali. 
     Nasledovala diskusia o aktuál-
nej pomoci blížnym, rozobratie slov pápe-
ža Františka, „kto je náš blížny“ s. Alfon-
ziou, riešenie problémov konferencie 
z hľadiska miestnosti na stretávanie. Dis-
kusia pokračovala o aktuálnej pomoci 
blížnym, rozobratie slov pápeža Františka, 
„kto je náš blížny“ s. Alfonziou, riešenie 
problémov konferencie z hľadiska miest-
nosti na stretávanie, duchovná obnova 
termín a stretnutie s kňazom p. Obšiva-
nom, zodpovedným za duchovné vedenie.  
Po modlitbe a diskusii,  požehnaním pátra 
Meľucha bolo stretnutie ukončené. L.M. 



 
DENNÝ  STACIONÁR  A  DOMOV  NA  POLCESTE—DN BRATISLAVA 
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 Rozvoj jemnej motoriky 

Banán sa zmení na dopravný prostriedok a hneď chutí 

ešte lepšie ... 

 

Naši seniori sa aktív-
ne zapájajú do záuj-
movej činnosti, čím 
podporujú svoju jem-
nú motoriku a tvorivé 
myslenie. Svoje pro-
dukty nielen vystavu-
jú ale nimi obdarujú 
aj svojich najbližších 
a tak robia radosť 
nielen sebe ale aj 
iným. Naše lektorky 
prichádzajú medzi  
seniorov vždy   s no-
vými zaujímavými 
nápadmi, ktoré s ra-
dosťou  a  prejave-
ným záujmom sna-
žením  aj  realizujú. 
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Techni-

PROJEKT DE PAUL -  POLIEVKA  PRE  CHUDOBNÝCH— VÝZVA  PRE  NÁS 

 

 

 

 
 

Modlitba za chudobného, 

ktorý čaká 

 

Ó, Bože, veľkodušné útočište trpia-
cich a chudobných, 

vypočuj modlitbu, ktorou ťa prosíme 
za tých, čo trpia. 

Uspokoj a poteš chorých a zranených, 
starých a zomierajúcich. 

Daj im a tým, čo ich opatrujú 
múdrosť, trpezlivosť, takt a súcit. 

Vnukni im myšlienky, 
ktoré vedia pozdvihnúť, 

slová, ktoré vedia posvietiť 
a lásku, ktorá poteší. 

Odporúčame ti ustrašené srdcia 
a srdcia odbojné, 

ranené pokušeniami, mučené vášňa-
mi, 

zranené a znásilnené zlobou ľudí. 
Daj nám Pane, svojho Ducha lásky, 

pochopenia a obety, 
aby sme vedeli účinne pomôcť tým, 

ktorých stretávame a ktorí trpia. 
Pomôž nám odpovedať na ich prosbu, 

lebo je to tvoja prosba. 
Amen 

 
 

Preblahoslavená Panna 
Mária, 

 
verím a vyznávam tvoje sväté 

 a nepoškvrnené počatie. 
Najčistejšia Panna, 

pre tvoju panenskú čistotu, 
nepoškvrnené počatie 

a slávnu hodnosť Božieho mater-
stva, 

vypros mi od svojho milého Syna 
poníženosť, lásku, 

čistotu srdca, tela i ducha 
a vytrvalosť v mojom povolaní, 

dar modlitby, 
dobrý život a svätú smrť. 

Amen 



  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

            SPRÁVY  V  SKRATKE                         
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Klára Jankovičová  

*október 1934† jún 2016  

 
Členka Konferencie sv. On-
dreja v Bratislave od roku 

2008, umrela vo veku nedoži-
tých 82 rokov. 

 
Večné odpočinutie daj jej 

Pane!  

K životnému jubileu Vám želáme hoj-
né Božie požehnanie, zdravie, pokoj, 

pohodu, veľa lásky v kruhu svojich 
najbližších a ochranu Panny Márie 

vyprosujú členovia SVdP. 

 
 

Srdečne blahoželáme všetkým čle-
nom Spolku sv. Vincenta de Paul, 
ktorí sa v mesiacoch marec, máj a 
jún 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  

Agneska Štupáková 
25.04.2016 
80 rokov 

Konferencia sv. Alžbety 
Banská Bystrica 

ŽELÁME VÁM  POŽEHNANÉ  

VIANOCE  

Svätá omša za zosnulých 
členov Spolku sv. Vincen-
ta de Paul odslúžená 26. 
apríla 2016 v Kostole sv. 
Michala v Leviciach.  

   Vzdelávacie kurzy 

 Od 1.7.2016 prebiehajú kurzy 
pre dievčatá z Domova na pol 
ceste v rámci projektu 
"Vzdelávanie mladých žien 
na pol ceste" podporený BSK 
VÚC bo výške 1500.-€  
     Cieľom kurzov je dosiahnuť 
zvýšenie vzdelanostnej úrovne 
mladých dievčat  ako dobrý 
rozbeh do samostatného živo-
ta. 
    Kurzy prebiehajú v rovine: 
Nácvik sociálnych a komuni-
kačných zručnosti, školenie v 
oblasti Zákonníka práce, ná-
cvik počítačových zručnosti, 
finančné vzdelávanie a osob-
nostný kurz skupinovej psycho-
terapie. 
     Ďakujem VÚ BSK za po-
skytnutie možnosti výučby 
dievčat z detských domovov. 
  

Vedenie Domu nádeje 

Duchovná obnova 
Duchovná obnova  pre členov 
Spoloku sv. Vincenta de Paul 
na SLovenku  bude dňa 
25.6.2016, ktorú  povedie pá-
ter Tomáš Brezáni. Je určený 
pre nás, (páter Obšivan zos-
táva v BB pre ich komunitu). 
Svoju účasť nahláste  do 
20.6.2016 emailom alebo te-
lefonicky prezidentke SVdP. 
Program je na www.ozanam-
sk.com 

Ďakujeme Bratislavské-
mu samosprávnemu kra-
ju  VÚC, ktorý nám po-
skytol finančný príspevok  
na podporu projektu pre 
vzdelávanie mladých 
žien z Domova na pol-
ceste na zvýšenie ich  
vzdelanostnej úrovne. 
 
Ďakujeme SVdP v Ho-
landsku za poskytnutie 
finančných prostriedku 
na podporu projektov 
konferencií sv. Cecílie v 
Bratislave a sv. Štefana v 
Kráľovskom Chlmci. 

NR SVdP na Slovensku 
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POČÍTAČOVÝ  KURZ  V  DOME  NÁDEJE 

 

 

   
 

 
Počítačový kurz v Dome nádeje 

Ďakujeme p.  Vlastimilovi Mráčkovi, ktorý 

vo svojom voľnom čase daroval svoje počí-

tačové vedomosti  našim seniorom 

a seniorkám v Dome nádeje a tak rozšíril 

ich obzor. Kurzu sa zúčastnili aj dievčatá 

z Domova na pol ceste. 
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Duchu Svätý, 

Láska Otca a Syna. 
Vnukni mi to, 

čo si mám myslieť, 
to, čo mám povedať, 

 ako to mám povedať, 
to, o čom mám mlčať, 
to, o čom mám písať, 

čo mám konať, 
čo mám robiť, 

aby som pracoval na 
tvoju slávu, 

pre dobro duší 
a moje posvätenie. 

 (Card. Verdier) 
 

 

400 výročie zrodu vincentskej charizmy 

      

KAŽDODENNÉ 
PREDSAVZATIE 

AJ  PRE MÔJ  
DEŇ 

"Jeden úsmev pre 
Boha, od ktorého 
pochádza každá 
milosť, jeden úsmev 
pre Matku Božiu, 
náš vzor, ktorej má-
me pripodobniť svoj 
život, jeden úsmev 
pre každého, koho 
dnes stretneme!"  

"Ježišu, daj mi vytr-
valosť v tom, čo 
som si stanovila,     
a učiň, aby som 
vždy plnila tvoju 
vôľu."  

/podobne potrebuje-
me prosiť i my/. 

 

sv. Jana Beretta 

Mollová  
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List  Komisie pre spoluprácu VR - príprava 400. výročia zrodu vincentskej charizmy 

 

  
  
 

 
 

 

 

    

 „Bol som pocestný a pritúlili ste ma...“  

Globálna iniciatíva Vincentskej rodiny pri príleži-

tosti slávenia 400tého výročia vincentínskej chariz-

my v 2017  
V roku 2017 budeme sláviť štyristé výročie zrodu vincentínskej 

charizmy. V roku 1617 počas kázne v kostole v Chatillon Vin-

cent povzbudzoval veriacich, aby sa postarali o chudobnú rodi-

nu z farnosti, ktorej členovia boli vážne chorí a potrebovali jed-

lo a útechu. Rodina sa zachránila vďaka srdečnej odpovedi na 

túto výzvu k činnosti. Vincent na základe tejto udalosti pocho-

pil, že kresťanská láska, aby bola efektívna, musí byť tiež dobre 

organizovaná. Išlo o udalosť, ktorá zmenila svet v ďalších štyri-

sto rokoch.  

Táto história vnáša do života text evanjelia, ktorý je centrom 

nášho spoločného vincentínskeho povolania. Mt 25,35: „Bol 

som pocestný a pritúlili ste ma“. Hľadaním a pomocou cudzin-

com (pocestným) v našom okolí vyjadrujeme solidaritu s touto 

udalosťou v Chatillon a akoby sme boli jedno s našim vincen-

tínskym povolaním – dávame život podľa príkladu dobrého sa-

maritána v našom spoločenstve.  

Kto sú to tí pocestní v našom okolí? Máme veľa možností, ako 

ich vybrať: utečenci, ktorí utekajú pred prenasledovaním a chu-

dobou; utečenci v rámci svojich krajín kvôli občianskej vojne; 

migranti, ktorí hľadajú nový život; tí, ktorí nemajú kde bývať; 

tí, ktorí sami čelia telesným a duševným chorobám; tí, ktorí če-

lia diskriminácii kvôli viere, pôvodu, rase alebo farbe pleti; mla-

dý človek alebo starec, ktorí sú opustení a zraniteľní. Mnohí z 

týchto ľudí a situácií sú už oboznámení s prácou členov Vin-

centskej rodiny na všeobecnej rovine. Ale, môžeme urobiť nie-

čo viac? Existujú nové formy chudoby, na ktoré sme povolaní 

odpovedať?  

Pri príležitosti štyristého výročia zrodu vincentínskej charizmy 

chcú predstavení Vincentskej rodiny na medzinárodnej úrovni 

pozvať svojich členov na celom svete k premýšľaniu nad tým, 

ako by sme mohli lepšie prijať cudzincov v našich spoločen-

stvách a urobiť z toho centrum (dosl. ohnisko) celého tohto slá-

venia.  

Rok prijímania cudzincov sa bude sláviť od 1.januára do 

31.decembra 2017. Formálne bude vyhlásený Generálnym pred-

staveným Misijnej spoločnosti 15. mája 2016 na slávnosť Zosla-

nia Ducha Svätého.  

Tento dátum je obzvlášť významný pre našu Vincentskú rodinu, 

lebo je ukončením roku Spolupráce VR, čo predstavuje výzvu k 

činnosti a pozýva nás, aby sme objavili konkrétne spôsoby služ-

by a hľadali „pocestných“ v našom okolí. Tiež nás hlboko spája 

s univerzálnou Cirkvou, ktorá pod vedením Svätého Otca Františka 

slávi jubilejný rok Božieho milosrdenstva.  

Od 15.mája 2016 budú mať predstavení 

Vincentskej rodiny na starosti rozvinúť 

proces úvah, analýz a konzultácií v rámci 

svojej vetvy Vincentskej rodiny, a tak 

priamo spolupracovať s národnými a re-

gionálnymi skupinami. Ponúkame nie-

koľko otázok, na ktoré sa treba zamerať:  

 

 

 

dať?  

„pocestnými“, ktorí potrebujú byť 

„pritúlení“?  

Zorganizovanie porady a idey, ktoré z nej 

vyplynú, umožnia každej vetve Vincent-

skej rodiny vypracovať v októbri 2016 

pracovný plán, ktorý sa bude realizovať v 

roku 2017. Tieto plány budú odoslané 

Komisii pre spoluprácu Vincentskej rodi-

ny, ktorá bude spolupracovať a koordino-

vať aktivity na celosvetovej úrovni pro-

stredníctvom vydávania materiálov na 

reflexiu k sláveniu, ako aj propagáciu 

výročia zrodu charizmy a navrhnutých 

aktivít prostredníctvom webu famvin.org. 

Komisia tiež vypracuje záverečnú správu 

o výsledkoch a dopade tejto iniciatívy v 

polovici 2018, takže budeme môcť zhod-

notiť výsledok našich aktivít v celosveto-

vom meradle.  

Tam, kde má Vincentská rodina silné za-

stúpenie a kontakty, povzbudzujeme jej 

členov, aby spolupracovali na miestnej, 

regionálnej, národnej i medzinárodnej 

úrovni. Tak ako to spoznal aj sám sv. 

Vincent – sme omnoho lepší a účinnejší, 

keď robíme spoločne.  

Prijať cudzincov v našom okolí musí byť 

vidieť aj ako pozvanie pre tých, ktorí s 

nami zdieľajú rovnaké hodnoty, poslanie 

a vincentínsku charizmu, alebo sa môžu o 

to zaujímať. Osoby, ktorým aktuálne slú-

žime sú tiež schopní prijať cudzinca tak 

ako my – ak ich k tomu povzbudíme. To 

nezáleží na moci, bohatstve alebo posta-

vení. Je to príležitosť pre všetkých byť 

súčasťou našej rodiny a mať účasť na 

našom slávení počas celého tohto roka.  

  



 

Strana 14 

 

OZANAM 

 2016 

ROČNÍK X  č. 2 
VYDÁVA NR SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL                                 

 

  V dňoch 21-22. mája 2016 sa uskutoč-
nila púť k hrobu blahoslevenej Marty Wiec-

kej, DKL v Sniatyna na Ukrajine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚŤ K HROBU BL. MARTY WIECKEJ 

 

 

Hlavný celebrant na púti bol Mons. Leon 
Maximilian Dubrawský, katolícky biskup 
DIECÉZY KAMIENIEC - PODOLSKI. 
Za Slovenskú provinciu sa účastnili: vdp. p. 
Jaroslav Jaššo, CM, vdp. p. Emil Hoff-
mann, CM. 
Boli tu taktiež zástupcovia z Talianskej         
a Francúzskej provincie; z provincia Orientu, 
a provincie z Ukrajiny 
Sestričky : Dcéry kresťanskej lásky Vincent-
ky, Satmárky, a veľa iných reholí. 
Zástupcovia veľkej vincentínskej rodiny  sme 
boli mi dvaja—Mária a Branislav Hoffmanno-
ví. 
Odniesli sme si z púte bohaté duchovné po-
vzbudenie a požehnanie. 
Obidva dni boli bohaté na program- uctieva-
nie relikvií, sprievod k hrobu bl. Marty Wiec-
kel, DKL. S pozdravom Mária a Braňo Hoff-
mannoví zo Šace. 



 

  

PÚŤ  DO  FATIMY 
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FATIMA 
 
V dňoch 15.5.-19.5.2016 sa 
2 naše členky zúčastnili púte 
do Fatimy, malého mesteč-
ka v Portugalsku, kde sa 
v roku 1917 trom pastieri-
kom zjavila Panna Mária.  
Malá Hyacinta a Ferko zo-
mreli vo veku 10 rokov obe-
tujúc sa za hriešnikov.  
Pápež J.P.II. ich v roku 2000 
blahorečil. Lucia zomrela 
v roku 2005 a svedčila 
o úcte Nepoškvrneného srd-
ca Panny Márie ako zmier-
nej  obety  za obrátenie 
hriešnikov. 
     Na druhý rok bude sto-
ročnica výročia zjavenia  fa-
timského proroctva, ktoré sa 
vo veľkej miere vyplnilo.  
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DUCHOVNÁ  OBNOVA 

 

 
     Dňa 25.6.2016 sa uskutoč-
nila duchovná obnova v Dome 
nádeje pre členov Spolku sv. 
Vincenta de  Paul. Ústrednou 
myšlienkou  v roku milosrden-
stva  bola téma “Udeľ mi vo 
svojom milosrdenstve mi-
losť, aby si naďalej vo mne 
a skrze mňa konal svoje  
dielo“. 
      Duchovnú obnovu viedol 
páter  Tomáš Brezáni CM, 

ktorý prevzal zodpovednosť za Spolok sv. Vincenta 
ako duchovný animátor Spolku. Úvod j obnovy začí-
nal filmom „ Interview s milosrdnou láskou“ 
s hlbokými myšlienkami v službe sv. Vincenta 
a Lujzy de Marilac. Ich odkaz  je aj pre nás,  navzá-
jom slúžiť s veľkou láskou chudobným, byť vnímavý 
na potreby blížneho, vidieť v každom  trpiacom  
Krista. 
    Jednotlivé konferencie Spolku  poukázali na prá-
cu s chudobnými, s problémami aké majú a ich rie-
šenie.  Páter priblížil v obnove myšlienku, že práca 
s chudobnými  nie je zamestnanie, ale poslanie, je 
to naša služba... Ak chceš dávať, musíš aj čerpať -  
t.j. duchovne rásť a žiť. 
S požehnaním členov do ďalšej práce,  páter nám 
poprial, aby sme boli verní  vincentskej spiritualite. 
LM 



 

  

BOJ PROTI HLADU 2016 
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Vincentská rodina organizuje 

celoslovenskú verejnú zbierku  
Boj proti hladu na pomoc chudob-

ným  
na Haiti, Hondurase, Ukrajine, Al-

bánsku, Rusku a na Slovensku. 

Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie kraji-

ny Latinskej Ameriky.  

Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrém-

nou chudobou. 

Čistý výnos 9. ročníka zbierky predstavuje 

čiastku 201 308, 36 € 

ĎAKUJEME! 

Jubilejný 10. ročník zbierky sa koná od 

1.4.2016 do 28.2.2017 

Pomôcť opäť môžete: 

Pomôcť opäť môžete: 

modlitbou 

od 1.5.2016 spoplatnenou SMS-kou 

s textom DMS VINCENT na číslo 

877 (cena SMS 2€) 

finančným príspevkom na číslo účtu 

20286026/6500, názov: Zbierka - 

Boj proti hladu (IBAN 

SK7265000000000020286026 BIC 

POBNSKBA) 

(Núdznych a hladujúcich môžete 

podporiť vkladom alebo prevodom 

na účet počas celého roka, keďže 

účet ostáva aktívny aj do ďalšieho 

ročníka zbierky. Ďakujeme!) 
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Zabíjačka na Kopci 

Minulý rok v máji sme dostali do daru tri malé pra-

siatka, ku ktorým sme prikúpili ešte štvrté. 

Do konca roka podrástli na 180 kilogramové ošípa-

né. Dve z nich sme zabíjali vlani a ďalšie dve t.r. vo 

februári. Zohratý tím - mäsiar Zoltán, pán Dušan, 

ktorý nechýba ani na jednej našej zabíjačke a štyria 

chlapi zo zariadenia, začínali skoro ráno. Pri dvoch 

ošípaných sa museli poriadne zvŕtať.  

Najprv pribúdalo mäso, potom  veľké množstvo sla-

niny na vytápanie. Neskôr pribudli  aj výrobky a to  

paprikový lalok, krúpová žobrácka kaša, tlačenka, 

hurková  kaša a na druhý deň oškvarky. Pán mäsiar 

zasolil na údenie dvanásť prerastených slanín. 

Všetky tieto dobroty  poputovali do kuchyne a čaka-

li  na šikovné ruky sestričky Blanky, ktorá ich na 

druhý deň dávala do mrazničiek.  

Poďakovanie patrí Tiborovi, ktorý sa o ošípané sta-

ral. Chliev je už pripravený, vyčistený, vydenzinfi-

kovaný a čaká na nové malé prasiatka, ktoré každý 

rok dostávame od sponzora, ktorému aj touto cestou 

ďakujeme. Pán nech štedro odmení jeho dobročin-

nosť.                                    
 Magdaléna Boledovičová 

SOCIALNE CENTRUM  ŠURANY—KOPEC 

 

 



 
 

 
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: september 2016, uzávierka pre textové a obrazové príspevky  do 15. sepetmbra 2016  

 Evanjelium lásky 
Túto báseň napísal Boží služobník Marek 

z vnuknutia Ducha Svätého a s pomocou    Ježiša Krista 

i Boha Otca v roku Pána 2014 
XI. 

Pán udeľuje Šimonovi Petrovi pastiersky 

úrad v Cirkvi 

(podľa Jn 21, 15-19) 

S Ježišom tu teraz sedím 

a trochu sa aj bojím, 

aký bude len môj údel, 

keď som ho ja trikrát zaprel. 

No On mi to nevyčíta, 

nezmieni sa ani slovom, 

iba sa ma trikrát pýta: 

„Ozaj ma miluješ Šimon?“ 

 

Ježišu môj milý, drahý, 

Ty vieš, že Ťa milujem, 

ale som len človek slabý, 

zaprel som Ťa, ľutujem. 

 

Viem to Šimon, že tak to je, 

a preto Ťa poverujem, 

pas ďalej ovečky moje, 

do neba ja vystupujem. 

 

Ale ja tu s vami budem, 

až do konca tohto sveta, 

pomáhať vám stále budem, 

pravdivá je toto veta. 

 

XII. 

Dodržané slovo 
(inšpirované dejinami po Ježišovom nanebov-

stúpení) 

Pravdivá to bola veta, 

potvrdená mnohokrát, 

počas dejín tohto sveta, 
musí sa to napísať. 

Ježiš slovo dodržal,  

apoštolom pomáhal, 

pomáhal i mnohým ďalším, 

zdravým, chorým, silným, slabším. 
Ten, kto v neho dúfať bude, 

nikdy si zúfať nebude. 

On je všetkej sily prameň, 

až na veky vekov, amen. 

 

Sídlo NR SVdP 
Národná rada 
SVdP 
Dom nádeje 
Tomášikova 8A 

 
  

     

 
Skupina dievčat z Domova na pol ceste býva-
júcich v Dome nádeje boli  5.7.2016   na výlete 
vo Viedni. Výlet im bol už dlho sľubovaný a ich 
sen sa naplnil prehliadkou Viedne, oboznámili 
sa s jej históriou, navštívili Dóm svätého Štefa-
na, park a kaštieľ Belveder, poprechádzali sa 
po hlavnej ulici, obdivovali krásu a historické 
pamiatky Viedne a na chvíľu sa stali súčasťou 
jej života. Výlet sa im páčil, tešili sa z nových 
zážitkov a poznatkov. Utrmácaní, ale spokojní 
prišli podvečer domov. 

 
Zodp. za DPC L. Mihaliková  

Naše dievčatá z Domova na 
pol ceste vo Viedni 


