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

DOBROTIVÁ  ÚCTA ZÍSKAVA 
Úcta pobáda vôľu k láske. Vzbudzuje náklon-
nosť, ktorou sme podĺžni k spolublížnemu a 
prejavuje sa vo všetkom, čo hovoríme a robí-
me. 

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

ROZPRESTRI BOŽIE SIETE 
Nemôžeme zastupovať vec Božiu, ak máme na mysli len svoje vlastné zá-
ujmy. 
 
 

  

Dar seba samého 

Posledné roky bolo pre Frederika najväčšou 

útechou Sväté písmo. Každý deň čítal Bibliu 

a podčiarkoval si v nej verše, ktoré prehovárali 

do jeho srdca, zvlášť úryvky zo žalmov. Toto 

cvičenie mu prinášalo taký pokoj, že sa rozho-

dol podeliť sa oň aj s inými, ktorí trpeli na tele. 

S pomocou svojho „anjela - sprievodcu“, ktorým bola Amélia, 

pripravil knihu textov zo Svätého písma, ktoré mu najväčšmi 

pomohli. „Ak by mali byť tieto riadky posledné, ktoré vo svojom 

živote napíšem,“ povedal Pánovi, „nech sa stanú oslavou tvo-

jej dobroty!“  

Frederikova Biblia chorých, ktorú vydali po jeho smrti 8. sep-

tembra 1853, bola posledným skutkom jeho činorodej služby. 

Frederik Ozanam - otec rodiny, učenec a služobník chudob-

ných - priniesol dokonalý dar seba samého.  A svojou službou, 

ako to povedal pápež Ján Pavol II., stal sa darom: „Ďakujme 

Bohu za dar, ktorý dal Cirkvi v osobe Frederika Ozanama.“ 

A teraz je na nás, aby sme každý svojím spôsobom nasledo-

vali príklad úplného darovania seba v láske k Bohu a blížnym. 

Koniec 

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

  chcela by som vás povzbudiť v neustálom 
konaní dobra, ktoré  môžeme urobiť ak 
sme skrze modlitbu obrátení k Bohu. 
Medzi modlitbou a celým naším životom 
existuje úzka spojitosť. 

Všetci máme veľa starosti. Dnešná rýchla 
doba pohlcuje človeka tak, že niekedy len  
koná a nemyslí, nemodlí sa. Nedostatok 
modlitby spôsobuje, že sa spoliehame na 
seba, namiesto toho, aby sme sa spoliehali 
na Boha.  Musíme  sa modliť, aby sme 
boli otvorení všetkému, čo Boh chce skrze 
nás konať. Sme povolaní nasledovať sv. 
Vincenta de Paul v službe, slúžiť 
chudobnému  -  znamená slúžiť Bohu.  
Bez modlitby a sviatosti nevieme sa 
naplniť duchom evanjelia, tak aby to 
pocítil náš blížny, chudobný. 

     Aby sme chápali, pomáhali ale 
aj  videli chudobného a uvedomovali si to. 
Biedy a utrpenia okolo nás je naozaj 
dosť. Potrebujeme horieť, zapáliť si srdce, 
ktoré vidí, kde je potreba lásky, telesnej 
alebo duchovnej.  Veľkým príkladom je 
náš sv. Vincenta der Paul, jeho život, 
charizma, ktorú nám zanechal a ktorou 
sa musíme naplňať. 

Libuša   
      
 

             

Spomienka na Frederika Ozanama 
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Z myšlienok  
Sv. Otca Františka    

Cesta viery nie je bláznovstvo, 

ale príprava srdca na vnímanie 

krásnej tváre Boha.“  

Božia tvár je tvárou milosrdného 

otca, ktorý je stále trpezlivý. 

Uvažovali ste nad Božou 

trpezlivosťou, nad trpezlivosťou, 

akú má s každým z nás? Toto je 

jeho milosrdenstvo. Vždy je 

trpezlivý: má s nami trpezlivosť, 

chápe nás, načúva nám, nikdy sa 

neunaví, aby nám odpustil, keď 

sa k nemu vieme vrátiť s kajúcim 

srdcom. „Veľké je Božie 

milosrdenstvo“ píše sa v žalme. 

... On sa nikdy neunaví 

odpúšťať, ale my sa unavíme 

žiadať o odpustenie. Nikdy sa 

neunavme! On je milujúci Otec, 

ktorý vždy odpúšťa a má 

milosrdné srdce pre každého 

z nás.“ 

„Byť trpezlivý. Toto je cesta, 

ktorej Ježiš učí nás kresťanov. 

Byť trpezlivý, neznamená byť 

smutný. Nie, to je niečo iné! 

Znamená to znášať, niesť na 

svojich pleciach bremeno 

ťažkostí, ťarchu rozporov, váhu 

utrpenia. Toto je kresťanský 

postoj: trpezlivo znášať.“  

„V še t c i  k r e s ťa n i a  ma j ú 

povinnosť odovzdávať vieru       

s odvahou.“  

OZANAM 2016 

ROČNÍK X Č. 3 

  

  

Renato Lima de Oliveira - XVI Medzinárodný prezident General - Elect 

Emócie, ktoré prežívam sú  naozaj veľmi silné, moji priatelia. Nikdy by ma nenapadlo, že 
jedného dňa by som mohol byť zvolený za Medzinárodného prezidenta generálneho 
SSVP s cieľom viesť toto dielo božskej inšpirácie, po stopách našich spoluzakladateľov, 
predovšetkým  milovaného kolegu a člen Emmanuela Josepha Bailly, prvého generálneho 
prezidenta. 

Som veľmi rád,  a dúfam, že vás nikdy nesklamem! Je to pre mňa veľká česť! 

Keď som vstúpil do SSVP, v roku 1986, jednoducho som chcel pomáhať rodinám v nú-
dzi, ktorý sa snaží vytvoriť lepší svet, s väčšou rovnosťou a prinášať viac príležitostí, 
prinášať nádej tým, ktorí sú smutní. Len to! Teraz si zo mňa urobil Pane, "služobníka“ 
jedného" z vás a chudobných! 

Ako vieme, diela charity pre chudobných patria Bohu. Z tohto dôvodu v prvom rade 
chcem poďakovať Bohu za to, že môžeme tu byť spolu, zdieľať toto mimoriadne valné 
zhromaždenie a hlasovanie o novom medzinárodnom generálnom prezidentovi . 

Každých šesť rokov, naše združenie spĺňa požiadavku obnovy, pri pohľade do budúcnosti 
s nádejou a veľkorysosťou. Z tohto dôvodu je vždy vhodné zdôrazniť zásadu, že "táto 
práca patrí Bohu", a preto musíme robiť to, čo teší najviac Pána: láska a služba pre chu-
dobných. To je naše povolanie a poslanie! 

Bez Božieho požehnania, nemohli by sme robiť vôbec nič. Duch Svätý nás vedie a inšpi-
ruje nás, aby sa najlepšie rozhodovali pre dobro našej spoločnosti Vincenta de Paul. Sily, 
ktoré mám, ako aj noví predstavitelia Medzinárodnej Generálnej rady, je potrebné využí-
vať správne pre splnenie úloh inštitucionálnej Rady pochádzajúce od Boha. 

Vďačnosť vyjadrujeme Svätej Márii, a to prostredníctvom Panny Márie Aparecida 
(patrónky Brazílie) a Našej Pani z Fatimy (patrónky Portugalsko) aby nám vyprosila silu, 
pre naše poslanie. 

Podelím sa s vami o hlbšiu reflexiu o 20 bodov nášho pracovného programu a budem 
hovoriť o mojich nápadoch pre medzinárodné štruktúry. 

Na záver by som chcel vyjadriť svoj názor o zmenách našich pravidiel z roku 2003. Aj 
zvážiť veľa z navrhovaných úprav ako "významný pokrok" na vykonávanie fungujúcej 
činnosti vincentínov . Na druhej strane, musíme riešiť nesmierne zložité a citlivé otázky, 
ktoré budú vyžadovať veľké a neodvolateľné rozhodnutia, ktoré budú mať hlboký vplyv 
na budúcnosť Society of St. Vincent de Paul po celom svete.  

Preto vás žiadam prosiť Ducha Svätého, aby nás osvietil pre čo najlepšie rozhodnu-
tie. Musíte premýšľať hlboko o rozhodnutiach, ktoré urobíme! To je všetko, s čím váš 
z v o l e n ý  p r e z i d e n t  p r i c h á d z a  p r e d  v á s  s  l á s k o u !   
To je to, čo som musel povedať, v tejto chvíli. Ďakujem za vašu dôveru a za vašu podpo-
ru!  

ĎAKUJEM VEĽMI PEKNE! 

 

Ako sme už oznámili 

v predošlom čísle, 5. 

júna bol zvolený nový 

prezident celosveto-

vého medzinárodné-

ho spoločenstva 

Spolku Svätého Vin-

centa de Paul (SSVP)  

Renato Lima de Oli-

veira, nasledujúci po 

prezidentovi Michae-

lovi Tiovi. Prosí o 

podporu a modlitby.  
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Otec Hugh O'Donnell, CM 

Všetci vieme, že Vincent bol muž činnosti, ale tiež mô-

žeme byť prekvapení, že ho môžeme predstaviť aj ako 

mystika. V skutočnosti to bola jeho mystická skúsenosť       

s Najsv. Trojicou a zvlášť Vtelenie, ktoré motivovali 

všetky jeho činnosti pre dobro chudobných ľudí. Henri 

Brémond, eminentný historik francúzskej duchovnej 

školy, ako prvý pritiahol našu pozornosť. Povedal : « ... 

Je to mystika (Vincenta), ktorú nám priniesol jeden z 

najväčších mužov činnosti. » Neskôr André Dodin a 

José María Ibañez nazvali Vincenta « mystikom čin-

nosti » a Giuseppe Toscani, CM, spojil mysticizmus a 

činnosť a šiel k jadru otázky nazývajúc ho « mystikom 

milosrdnej lásky ». Vincent žil v storočí mystiky, ale on 

sám sa objavil ako mystik milosrdnej lásky. 

Byť mystikom zahŕňa skúsenosť, skúsenosť tajomstva. 

Pre Vincenta to znamenalo hlbokú skúsenosť tajomstva 

Božej lásky. Vieme, že tajomstvá Najsv. Trojice a Vte-

lenia boli v srdci jeho života. Skúsenosť lásky Najsv. 

Trojice voči svetu a bezpodmienečné objatie každého 

človeka vteleným Slovom vytvorilo, podmienilo a za-

pálilo jeho lásku k svetu a ku všetkým, zvlášť k bratom 

a sestrám v núdzi. Hľadel na svet očami Otca (Abba) a 

Ježiša, a všetkých prijímal s nepodmienečnou láskou, 

srdečnosťou a energiou Ducha Svätého. 

Mysticizmus Vincenta bol zdrojom jeho apoštolskej 

činnosti. Tajomstvo Božej lásky a tajomstvo chudob-

ných boli dvomi pólmi dynamickej lásky Vincenta. Ale 

Vincentova cesta bola treťou dimenziou, ktorá bola jeho 

spôsobom vnímania času. Čas bol prostriedkom, cez 

ktorý sa mu zjavovala Božia prozreteľnosť. Konal podľa 

Božieho času a nie podľa svojho vlastného rytmu. 

« Robme dobro, ktoré sa ukazuje, že ho treba vykonať », 

radil. « Nepredbiehajme Prozreteľnosť ». 

 

Iným aspektom časovosti u Vincenta bola Božia prítom-

nosť tu a teraz – « Boh je tu ! » (vplyv Ruysbroeka). 

Boh je tu v čase. Boh je tu v osobách, udalostiach, príle-

žitostiach, v chudobných osobách. Boh sa nám prihovára 

teraz, v nich a cez nich. Vincent bol muž histórie, ktorá 

sa odohráva v najhlbšom zmysle slova. Krok za krokom 

napredoval podľa vedenia Božej prozreteľnosti. Nemal 

osobnú agendu, ani ideológiu. Potreboval desaťročia, 

aby dosiahol takú vnútornú slobodu ; to je dôvod, pre 

ktorý napredovanie Vincenta k svätosti a slobode 

(1600-1625) je kľúčom pre porozumenie každodennej 

dynamickosti apoštola milosrdnej lásky. 

 

 

SUPERIORE GENERALE 
Rím, 19. septembra 2016 

 

SVIATOK SV. VINCENTA DE 

PAUL 

 

Drahí členovia vincentskej rodiny, 

milosť a pokoj Ježiša nech je vždy s nami ! 

S veľkou radosťou, ktorá sa zároveň mieša s 

vďačnosťou voči každému z vás, ktorí slúžite našim 

“pánom a učiteľom” po celom svete, sa obraciam na vás 

týmto prvým listom ako generálny predstavený. Chcel 

by som vyjadriť hlbokú vďačnosť a obdiv vám všetkým, 

ktorí žijete a slúžite chudobným ľuďom až na najvzdia-

lenejších miestach zemegule ako svedkovia Ježišovej 

lásky! Všetci sme služobníkmi a je úžasné poznať, že 

nikdy nie sme v tejto službe sami. Ježiš, naša Matka 

Mária, sv. Vincent de Paul, sv. Lujza de Marillac 

a všetci ostatní blahoslavení a svätí vincentskej rodiny 

nás sprevádzajú na tejto ceste. 

 Chcel by som využiť túto príležitosť, aby som 

z hĺbky srdca poďakoval Otcovi Gregorovi Gay, CM, 

nášmu generálnemu predstavenému počas 12 posled-

ných rokov, ako aj všetkým ostatným členom a predsta-

viteľom vincentskej rodiny na rovine medzinárodnej, 

národnej a miestnej, ktorí neúnavne a s veľkým nadše-

ním a obetavosťou slúžili počas minulých rokov, aby 

umožnili hlásanie dobrej zvesti chudobným. 

 Tiež využívam túto príležitosť, aby som úprim-

ne poďakoval vám všetkým, členom rozličných vetiev 

vincentskej rodiny, ktorí ste mi písali pri príležitosti 

môjho zvolenia za generálneho predstaveného a vyjadri-

li ste vaše srdečné priania a zvlášť uistenie o vašej ver-

nej modlitbe. Keďže nie je možné, aby som odpovedal a 

poďakoval každému individuálne, buďte istí, že ste 

osobne zahrnutí do týchto slov poďakovania a ja vás 

uisťujem o svojej každodennej modlitbe za vás. 

Je to « zvláštna milosť », ktorú nám Božia 

prozreteľnosť ponúka k budúcemu 400. výročiu (1617-

2017) našej spoločnej spirituality a vincentskej chariz-

my. Mnohí z vás už začali  intenzívne  plánovať,  aby  

sa  podelili  s  našou  vincentskou  spiritualitou  a  našou  

charizmou na rovine miestnej, národnej a medzinárod-

nej a aby k tomu povzbudili ďalšie osoby. Pozývam vás 

všetkých, aby ste pokračovali v úvahách o najlepšom 

spôsobe, ako sa podeliť s ostatnými s týmto « časom 

špeciálnej milosti », ako plánovať a konať spoločne. 
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Otec Robert Maloney, CM 

Keď hovoríme o mystikoch, zvyčajne myslíme na 

osoby, ktoré majú výnimočné náboženské zážitky. 

Ich pátranie po Bohu prechádza z aktívneho hľadania 

k pasívnej prítomnosti. Modlia sa, ako to hovorí sv. 

Pavol Cirkvi v Ríme (8, 26), „nevysloviteľnými 

vzdychmi“. Mystici majú chvíle extázy, kedy sú úpl-

ne stratení v Bohu, „neviem, či v tele, či mimo tela“, 

ako opisuje sv. Pavol svoju skúsenosť v 2. liste Ko-

rinťanom 12, 3. Niekedy majú vízie a prijímajú súk-

romné zjavenia. Pokúšajú sa, s ťažkosťou, popísať 

druhým ich chvíle intenzívneho sveta a bolestnej 

tmy. Sv. Vincent poznal spisy mystikov, akými boli 

Terézia Avilská a Ján z Kríža. Hoci bol - vzhľadom 

na zvláštne duchovné fenomény - vo všeobecnosti 

opatrný, obdivoval pani Acarie (akari), jednu 

z renomovaných mystičiek svojej doby, ktorá žila 

v Paríži počas jeho prvých rokov v tomto meste. 

 

Mysticizmus Vincenta bol úplne iný. On nachádzal 

Boha v osobách a udalostiach. Jeho « vízie » boli 

hlboko kristologické. Videl Krista v črtách chudob-

ných. Keď chceme použiť výraz jezuitskej tradície, 

ktorá sa stala populárnou vo vincentských dokumen-

toch, bol „kontemplatívny v činnosti“. Kristus ho 

privádzal k chudobným a chudobní ho privádzali ku 

Kristovi. Keď hovoril o chudobných a keď hovoril 

o Kristovi, jeho slová boli často vo vytržení. Svojim 

kňazom a bratom hovoril: „Ak sa pýtali nášho Pána: 

„Čo si prišiel robiť na zem?“ – „Pomáhať chudob-

ným.“ – „A iné?“ – „Pomáhať chudobným“, atď. 

V svojej spoločnosti mal iba chudobných a málo sa 

zaujímal o mestá, rozprávajúc sa takmer stále 

s dedinčanmi a neučenými. A či podobne nie sme my 

veľmi šťastní, že sme v misii pre ten istý cieľ, ktorý 

viazal Boha stať sa človekom? A ak by sa spýtali 

nejakého misionára, nebolo by veľkou cťou môcť 

odpovedať s naším Pánom: Misit me evangelizare 

pauperibus?“ (Coste XI, 108). Keď hovoril 

o Kristovi, niekedy bol takmer v extáze. V r. 1655 

prehlásil: „Prosme Boha, aby dal Spoločnosti tohto 

ducha, toto srdce, toto srdce, ktoré nám umožní ísť 

všade, toto srdce Božieho Syna, srdce nášho Pána, 

srdce nášho Pána, srdce nášho Pána, ktoré nás robí 

disponibilným ísť tak ako by on išiel... posiela nás 

ako ich, aby sme všade niesli oheň, všade tento bož-

ský oheň, tento oheň lásky...“ (Coste XI, 291). 

Pre Vincenta boli obe dimenzie spirituality - horizon-

tálne a vertikálne - nevyhnutné. Považoval lásku ku 

Kristovi a lásku k chudobným za nerozlučiteľné. Usta-

vične vyzýval svojich nasledovníkov nielen aby konali, 

ale rovnako aby sa modlili, a nielen aby sa modlili, ale 

aby aj konali. Tvárou v tvár svojim nasledovníkom: 

„Ale pane, je toľko vecí, ktoré treba urobiť, toľko úra-

dov v dome, toľko prác v meste, na poliach! práca vša-

de; treba toto všetko zanechať, aby sme mysleli len na 

Boha?“ Odpovedal energicky: „Nie, ale treba posvätiť 

všetky tieto práce, hľadajúc v nich Boha a robiť ich, 

aby sme ho v nich našli a nie, aby boli urobené. Náš 

Pán chce, aby sme predovšetkým hľadali jeho slávu, 

jeho kráľovstvo, jeho spravodlivosť a aby sme si urobi-

li kapitál z nášho vnútorného života, z viery, dôvery, 

lásky, náboženských úkonov, rozjímania, zmätku, poní-

žení, prác a starostí, vzhľadom k Bohu, nášmu najvy-

ššiemu Pánovi! Aby sme mu ustavične predkladali obe-

ty služby a túžby na zaistenie dobroty jeho kráľovstvu, 

milostí jeho Cirkvi a čností našej Spoločnosti. Ak sa 

takto utvrdíme vo vyhľadávaní Božej slávy, môžeme 

byť uistení, že ostatné príde“ (Coste XII, 132). 

V revolučnom diele 11 zväzkov, napísanom takmer 

pred storočím, Henri Brémond opísal dobu sv. Vincen-

ta ako éru „mystického dobývania“. Na záver jednej 

výrečnej kapitoly o Vincentovi, napísal: „Najväčší 

z našich mužov činnosti, to je mysticizmus, ktorý nám 

ho dal“ (literárna história náboženského cítenia vo 

Francúzsku, III – mystické dobývanie (Paríž, 1921), 

str. 257). 

Otec Thomas McKenna, CM 

Aby sme dobre používali tento názov, slovu 

« mystika » máme rozumieť vo všeobecnom zmysle. 

Najpopulárnejší význam je ten o osobe, ktorá má viac-

menej „priamu“ skúsenosť s Bohom (vízie, hlasy, 

predtuchy, zvuky) skôr nesprostredkované. Literatúra 

o mystike opisuje skúsenosti ako extázy, prenesenie do 

„tretieho neba“, vyjdenie zo seba samého a 

„ponoreného v“ tajomstve (napríklad v priepasti, oceá-

ne, zemi), ktorým je Boh. Jeho slovník je iný, napr. 

obydlia postupne čoraz viac vnútorné, aktívna 

a pasívna kontemplácia, so stupňami očisťovania, 

osvecovania, zjednocovania, mimo seba, temná noc 

a oslňujúca tma. Oproti tomu, vyjadrovanie Vincenta, 

keď hovoril o náboženských zážitkoch, bolo dosť jed-

noduché a priame a nevydával svedectvo o tomto dru-

hu udalostí vo svojom vlastnom živote. 
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Ale mystický termín môže byť použitý v širšom 

zmysle. Inak povedané, môže sa odvolávať na nieko-

ho, kto vo svojom živote zažil a precítil kontakt s po-

svätnom a kto odpovedal na toto stretnutie v službe 

blížnemu. V tomto širšom zmysle môže byť Vincent 

považovaný za mystika.  

 
V širšom slova zmysle by sa to mohlo vysvetliť nasle-

dujúcim spôsobom. Mystikom je ten, kto počúva 

a nechá sa niesť Božou láskou k stvoreniu a kto sa 

zároveň zaviaže rozpoznávať túto lásku vo svete 

a vložiť sa do nej. Pre Vincenta sa táto Božia láska 

(alebo lepšie „skutočnosť milovať“) zjavuje predovšet-

kým v osobách, ktoré sú  

chudobné a marginalizované. Rozpoznáva ich ako 

privilegovaných nositeľov Božej lásky a tých, ktorí si 

zasluhujú prijať ju prednostne. A toto uviedol do pra-

xe, keď aktívne prinášal dobrú zvesť o tejto láske chu-

dobným. 

 

Podobne ako nás slová nejakej piesne môžu vniesť do 

úžasnej hĺbky melódie, slová Izaiáša, ktoré Ježiš pred-

niesol u Lukáša v 4. kapitole, zazneli zvlášť vo Vin-

centovej skúsenosti s Bohom. Ježiš ohlasoval nielen 

svoju misiu, ktorú dostal od Otca, ale tiež svoju vlast-

nú skúsenosť s „Abba“ ako láskou pre svet, zvlášť pre 

chudobných: „Poslal ma hlásať evanjelium chudob-

ným.“ Mohli by sme parafrázovať, „oheň lásky 

(„skutočnosť milovať“) môjho Otca horí vo mne a táto 

láska ma posiela prinášať ju svetu, zvlášť chudob-

ným.“ A pokračujúc v analógii, Vincent rozpoznal 

tieto slová ako slová melódie, ktoré zneli v jeho naj-

hlbšom vnútri. Bolo to ako keby – počúvajúc tento text 

v špeciálnej chvíli svojho života – Vincent povedal 

niečo ako: „Aha! Tieto slová presne vyjadrujú moju 

skúsenosť lásky s Bohom a spôsob, akým chcem strá-

viť svoj život, aby som na ňu odpovedal a šíril ju.“ 

 

V inej perspektíve by sme mohli Vincenta opísať ako 

mystika « s dvojakým pohľadom ». Inak povedané, 

(videl) mal skúsenosť s tým istým Bohom prostredníc-

tvom dvoch rôznych šošoviek a to v tom istom čase. 

Jednou zo šošoviek bola jeho vlastná modlitba; druhou 

bol chudobný, ako aj svet, v ktorom tento žil. Každý 

uhol pohľadu ovplyvňoval ten druhý, jeden prehlboval 

a zjemňoval vnímanie druhého. Vincent „videl“ (a 

cítil) Božiu lásku prostredníctvom týchto dvoch uhlov 

zároveň a konal energicky, aby odpovedal na to, čo 

videl. 

 

  

 

  

  

 Aby sme si uchovali smer našej reflexie, 

plánovania a činnosti ako členovia vincentskej rodi-

ny, aby sme si pomohli v úvahe o Vincentovi ako 

mystikovi milosrdnej lásky, mnoho kongregácií, kto-

ré sú súčasťou vincentskej rodiny alebo budú ňou v 

budúcnosti, majú svoje vlastné Konštitúcie, ktoré sú 

ich prvým a najdôležitejším zdrojom, a všetky vetvy 

ako celok majú k dispozícii spisy a konferencie sv. 

Vincenta de Paul, ako aj spisy a konferencie iných 

svätcov a blahoslavených vincentskej rodiny. Urob-

me si predsavzatie, že budeme čítať tieto texty a kaž-

dodenne sa ku nim modliť. 

 

 Približujeme sa k sviatku sv. Vincenta de 

Paul, ktorý oslávime s celou vincentskou rodinou, 

ako aj s mnohými inými osobami, skupinami a orga-

nizáciami, s ktorými sa stretávame a ktorým slúži-

me ; kiež by sme boli povzbudení týmto 

« špeciálnym časom milosti », ktorý nám Božia proz-

reteľnosť ponúka v tomto 400. výročí zrodenia našej 

spoločnej spirituality a charizmy. 

 

Prajem každému z vás, aby slávnosť pekne 

prežil a aby sme pokračovali vo vzájomnom nesení 

sa v modlitbe ! 

 

 

Váš brat vo sv. Vincentovi, 

 

Tomaž Mavrič, CM 

Generálny predstavený 
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Oslávili sme sviatok  

nášho patróna 
 

Naša konferencia si 27. septembra 2016 

osobitne pripomenula sviatok sv. Vincen-

ta. Keďže u nás v Radošine máme Komu-

nitu Kráľovnej pokoja, v ktorej sú umies-

tnení chlapci z detských domovov 

a jedným z ich troch patrónov je aj sv. 

Vincent, bola v kaplnke komunity svätá 

omša ku cti tohto svätca. Na prednej stra-

ne obetného stola je umiestnené drevené 

srdce s relikviami všetkých troch patró-

nov. Svätú omšu celebroval predstavený 

komunity páter Branislav Tupý. Z našej 

osemčlennej konferencie sa nás na nej 

zúčastnilo sedem. Naša členka Mária Vla-

sáková je vedúcou radošinskej pobočky 

tohto zariadenia. Na svätej omši sa zú-

častnili aj jej členovia z hlavného sídla 

v Močenku. V homílii páter vyzdvihol 

obetavosť sv. Vincenta voči chudobným, 

najmä jeho starostlivosť o odložené 

a osirelé deti. Boli sme tiež svedkami pri-

jatia dvoch chlapcov do katechumenátu 

pred prijatím sviatosti krstu, čo bola pre 

nás predtým nepoznaná skúsenosť. Stretli 

sme sa s chlapcami – chovancami, kto-

rých poznáme, veď v začiatkoch komuni-

ty sme tam často chodili vypomáhať. Nie-

ktorí z chlapcov sú tam viac ako dvadsať 

rokov a za ten čas sa medzi nami vytvorili 

priateľské vzťahy. Jedna naša členka je 

birmovnou mamou chlapcovi, dnes už 

dospelému mužovi. 

                                                                                                   

Konferencia Kráľovnej pokoja Radošina 
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 Pečenie medovníkových srdie-

čok v stacionári 

 
   Šikovné ruky našich „babeniek“  

upiekli za 1 deň cca 500 medovníko-

vých srdiečok pre akciu „ Boj proti hla-
du“  na predaj počas vincentských  hôd  

na podporu  chudobných na misiách . 

     Jedná časť kolektívu  denného  sta-

cionára v kuchyni  pripravila cesto, vy-

krajovala srdiečka,  upiekla a dodávala  

do dennej izby stacionára na ich zabale-

nie.   Druhá časť babeniek usilovne bali-

la a tak splnila dennú normu, ktorú si dali pre svoju dobročinnú 

akciu.  
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Techni-

DENNÝ STACIONÁR—AKTIVITY 

 

 

 

  Čo všetko je 

možné vytvo-

riť z rožteka, 

zeleniny a 

vajíčka  – 

malé autíčka, 

ktoré  si na 

spríjemnenie   

o l o v r a n t u 

pripravili v 

stacionári. 

Arteterapia v stacionári – vtáčiky 
 

Načo slúži prebytočná vlna v stacionári. Ožili 

vrabčeky a sýkorky šikovnými rukami klien-

tov,  za pomoci sociálnej pracovníčky. 

Za arteterapiu ďakujeme Mgr. Vero-

nike Backovej, sociálnej pracovníčke.  



  
  
 

 

 

 

 

 

 

    Mgr. Ing. Libuša MIHÁLIKOVÁ 
29.08.2016 
60 rokov 

Prezidentka SVdP 
BRATISLAVA 

            SPRÁVY  V  SKRATKE                         
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OSLAVY 400 výročia   
vincentskej charizmy 

 
V budúcom roku 2017 bu-
deme sláviť 400. výročie 
vzniku vincentskej chariz-
my. Oslavy budú prebiehať 
celostvetovo a ako súčasť 
vincentskej rodiny sa zapá-
jame aj my na Slovensku. 
  
Predpokladaný začiatok 
osláv bude 28.1.2017 – 
zahájenie úvodnou sv. om-
šou, po ktorej bude pred-
stavenie a prezentácia ce-
lej vincentskej rodiny. 

 

 
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 
členom Spolku sv. Vincenta de 

Paul, ktorí sa v mesiacoch júl, au-
gust, september, október dožili 
významného životného jubilea. 
Všetkým želáme pokoj, pohodu, 

zdravie, Božie požehnanie a 
ochranu Panny Márie. 

S láskou na vás myslíme v našich 
modlitbách.   

NR SVdP 

OZNAMY                                                                                   BLAHOŽELÁME  

Anna BARDUNOVÁ 
11.12.2016 
85 rokov 

Konferencia Kráľovnej  rodiny 
BRATISLAVA 

ŽELÁME VÁM  POŽEHNANÉ  

VIANOCE  

 

 

VOĽBY DO NÁROD-
NEJ RADY SVdP 

 
Voľby do NR Spolku 
sv. Vincenta de Paul 
sa uskutočnia 22. ok-
tóbra 2016 na 20. Ce-
loslovenskom stretnutí 
členov spolku na  vo-
lebné obdobie  rokov 
2016—2021. 
Program stretnutia je 
na pozvánke, ktorú 
dostali všetci predse-
dovia konferencií. V 
zmysle Stanov SVdP 
sú predsedovia povinní 
zúčastniť sa volieb a 
zabezpečiť  hojnú 
účasť členov na Celo-
slovenskom stretnutí. 

 

BLAHOŽELÁME  

Členka Konferencie sv. Goraz-
da Bratislava, prezidentka Spol-
ku sv. Vincenta de Paul od roku 
2009, dlhoročná ekonómka 
SVdP, riaditeľka Domu nádeje 
v Bratislave, autorka rôznych 
projektov pre rozvoj a činnosť 
Domu nádeje i Spolku...aktívne 
a neúnavne vykonáva svoje 
povolanie i poslanie...  
 
K významnému životnému jubi-
leu  želáme Božie požehnanie, 
Dary, Ovocie i Svetlo Ducha 
Svätého, zdravie, pokoj, poho-
du a srdce naplnené láskou, 
pokorou a vďačnosťou za dary 
a talenty ktorými obohacuješ aj 
Spolok sv. Vincenta. 
 
Nech Boh žehná každé Tvoje 
rozhodnutie, nech je vždy 
správne a prospešné pre Spo-
lok, pre nás všetkých—členov i 
chudobných, nech pod Tvojim 
vedením sa Spolok rozmáha a 
slúži tým, ktorí to najviac potre-
bujú..  
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 ŠKOLENIA V  DOME  NÁDEJE 

 

 

   

 

 

Počítačové školenie v Dome nádeje 

Školenie v Dome nádeje a pomôcky ku školeniu, 

zošit, pero, obal a kalkulačka 

 Školenie v Dome nádeje 
     V sociálnej  službe Domov na pol ceste prebiehali 

počas mesiaca júl, august, september až  október 2016  

školenia pre  dievčatá z grantu Vyššieho územného 

celku pod názvom „Vzdelávanie mladých žien na pol 

ceste“.  Celkove sa mladé dievčatá potrénovali v ná-

cviku počítačových znalosti, sociálno-komunikačných 

zručností, zákonníka práce, finančného vzdelávania 

ako aj  účasti skupinovej konzultácie so psychologič-

kou.  Vzdelávanie bolo náročné  ale potrebné, a mla-

dým ženám sa  zíde v budúcnosti, keď budú čeliť osa-

motené problémom. 
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HUMANITÁRNA  POMOC Z VIEDNE 

      
V dňoch 4.- 6.10.2016 rakúsky Spolok sv. Vincenta de Paul 

z Viedne priviezol  osobným a  nákladným autom  humanitár-

nu pomoc  vo forme oblečenia, obuvi,  hračiek,  materiálnych 

a osobných  vecí,  zdravotných pomôcok, spotrebičov  

a ďalších iných vecí .  Osobný záujem Viedenských konferen-

cií Spolku sv. Vincenta de Paul bol vyjadrený  prianím odviezť 

túto pomoc núdznym pre Východné  Slovensko a pohraničiu. 

Časť humanitárnej pomoci putovala  do Košíc, 

menovite pre sestričky DKL  na Smetanovú 

ulicu, starajúce sa o chudobné rodiny a deti. 

Pomoc im navrhli konferencie Spolku zo Šace, 

ktoré im tiež v rámci svojej činnosti  robia 

zbierky pre chudobných.  Po odovzdaní huma-

nitárnej pomoci sa uskutočnilo stretnutie rakú-

skych dobrodincov  s pátrom Tomášom Brezá-

nym,  spirituálom  Spolku sv. Vincenta de Paul 

na Slovensku, členom konferencie zo Šace Mi-

lanom Beregsazym  na krátke oboznámenie 

činnosti konferencie.  Po ukončení  hostia  pre-

šli historickým jadrom mesta a potešili sa náv-

števe Dómu sv. Alžbety.  
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Druhá časť materiálnych vecí putovala na nákladnom  aute  na 

samý cíp Východného Slovenska do Kráľovského Chlmca,  pre 

Konferenciu sv. Štefana. Predseda konferencie  Orlovský  Šte-

fan  predstavil  rakúskym dobrodincom v krátkosti  činnosť 

konferencie, pátra Mirona  z pohraničia Ukrajiny a katechétku 

Agnešku z rómskej osady. Farebnou fotodokumentáciou pouká-

zali na  snahu o zmiernenie  biedy v okolí. Humanitárna pomoc 

privezená z Viedne, zložená v Kráľovskom Chlmci,  bude po-

stupne dodaná na miesta kde pôsobia.  Úprimnou vďakou,  

s malým posedením pri občerstvení,  sa hostia, dobrodinci 

a domáci rozlúčili  a všetci pokračovali vo svojej  ceste domov. 

        Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku ďakuje rakúske-

mu Spolku sv. Vincenta de Paul, menovite konferenciám 

z Viedne za vyzbieranú, dovezenú humanitárnu pomoc, ich 

ochotu ako aj obetu za tak namáhavú a dlhú cestu . Všetky ná-

klady, spojené aj s ubytovaním počas cesty  na  odvoz humani-

tárnej pomoci znášali rakúski dobrodinci.  Srdečne im vyjadru-

jeme preto Pán Boh zaplať.  Slová evanjelia, „čokoľvek ste 

urobili, mne ste to urobili“ nadobudli hlboký význam. 

LM 
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 10. ROČNÍK ZBIERKY  BOJ PROTI HLADU 

KONFERENCIA SV. JOZEFA  LEVICE 

 

 

  

 

  

 

Konferencia sv. Jozefa v Leviciach sa zapojila do celoslo-

venskej zbierky BOJ PROTI HLADU. Členky konferencie 

ponúkali dobrodincom medovníkové srdiečka 9. októbra 

2016, po všetkých nedeľných svätých omšiach. Výnos 

zbierky činil 867,- EUR, ktoré budú k dispozícii chudob-

ným v Haiti, Hondurase, Ukrajine, Albánsku a na Sloven-

sku. Všetkým dobrodincom vyslovujeme úprimné Pán Boh 

zaplať. 



 

  

SOCIÁLNE CENTRUM  ŠURANY—KOPEC 
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.  

Dňa 14.9. 2016 sa uskutočnila slávnostná sv. omša ku prí-

ležitosti zasvätenia kaplnky  Sedembolestnej P. Márii. 

Obyvatelia soc. centra prežívali vlastne hodovú slávnosť. 

Začiatok sv. omše bol o15.hod. hlavný celebrant bol vin-

centín p. Tomáš Brezáni, koncelebroval p. farár Cyril Lies-

kovský a páter John, ktorý prišiel na návštevu Slovenska z 

Ríma. P. John. pochádza z Keni a je taktiež vincentín. Po 

sv. omši sme mali tradične pohostenie, ktorého sa zúčastnil 

aj dôstojný pán Michal Rajec, kancelár Biskupského úradu 

Nitra a samozrejme aj naši dobrodinci.  
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MISIOLOGICKÁ KONFERENCIA 

 

 
           Dňa 17.10.2016 sa v aule Vysokej školy zdravot-

níctva a sociálnej práce v Bratislave  sa konala prvá mi-

siologická konferencia pod názvom „ Znamenie čias 

pre misie   v súčasnosti“  pod záštitou Prof. MUDr. 

Mariána Karvaja, PhD. – rektora VŠZP sv. Alžbety a J.E. 

Mons. ICDr. Stanislava Zvolenského, PhD. – arcibiskupa 

Bratislavskej diecézy. 

Spolok sv.Vincenta de Paul  bol zastúpený Libušou Mi-

hálikovou, Petrou Bajlovou a Slávkou Kročkovou. 

O konferenciu bol veľký záujem, o čom svedčil aj veľký 

počet účastníkov  z celého Slovenska.     Konferencia sa 

niesla v troch sekciách: 

SEKCIA A – Misijná činnosť a jej súčasnosť.  Predná-

šali:  Ladislav Bučko  s témou Misia a globalizácia,   pá-

ter Jaroslav Jaššo,  provinciál,  poukázal na aplikáciu 

zmierenia medzi ľuďmi,  s príkladom na Ukrajine,  Mar-

tin Uhaľ, prezentoval  sociálne učenie Cirkvi a Marián 

Čaučík premietol prezentáciu spolupráce eRka v Keni, 

v regióne Turana. 

SEKCIA B – Utečenci a migranti 

V sekcií B vystúpil otec biskup Cyril Vasiľ, /Rím/, ktorý 

poukázal na osudy migrantov a utečencov po ich  prícho-

de a  pripomenul  všetkým výzvu k misijnej činnosti.  

Ďalší vystupujúci zahraniční hostia z Malajzie,  Selvaraj 

Subramanian a Mohammad Mortazza prirovnali dnešnú 

súčasnosť  k ich predchádzajúcej skúsenosti počas indo-

čínskej vojny, kedy bol prúd utečencov z Vietnamu.  Pani 

Petra Achbergerová, zodpovedná pracovníčka MV SR za 

imigrantov štatisticky uviedla počty utečencov u nás a ich 

zabezpečenie z pohľadu štátnej inštitúcie,  Jana Verdura 

pracovníčka Slovenskej katolíckej charity,  poukázala na 

integrovaných migrantov, z ktorých hneď jeden člen, 

utečenec z Afganistanu, sa prezentoval.  Prof. MUDr. 

Silvester Krčmery  porozprával o svojej  skúsenosti   

s  utečencami v Maďarsku počas ich prechodu do Rakú-

ska, keď s tímom dobrovoľníkov im zdravotne pomáhali. 

SEKCIA C  - Misijná evanjelizácia 

 V tretej sekcií vystúpil ďalší hostia, Luis Casasus, /

Madrid, New York/  Branislav Škripek, poslanec NR SR,  

Štefan Komarčík  /Baku/ a ďalší, ktorých téma sa niesla v 

porovnaní starej a novej evanjelizácie, ako aj evanjelizá-

cie v azerbajdžanskej misií. 

     Po každej sekcii nasledovala panelová diskusia, 

v ktorej sa kládli rôzne otázky, od možnosti,  prečo sú 

u nás,  rozdiel medzi migrantmi a ekonomickými migran-

tmi  ai. 

     V priebehu prestávky vystúpil Mgr. František Neupau-

er, s výzvou odhalenia pamätnej tabule rehoľnej sestričke 

MUDr. Veronike Rackovej, ktorá zahynula v Sudane. 

Otec biskup Vasil Cyril na bočnej stene  Vysokej školy  

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety za prítomnosti  

účastníkov konferencie vykonal akt odhalenia tabule.  

Konferencia bola vysoko odborne zastúpená, aktuálne 

prezentovaná na dnešnú dobu a jej úroveň bola kvalitná. 

LM 
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...a takto si to užívame 

Sociálne centrum - Útulok a Podporované býva-

nie Kopec, Šurany 

V našom zariadení sme si aj tento rok dopestovali 

v záhradách a vo fóliovníku množstvo papriky, 

rajčín, zeleniny, zemiakov, cibule, cesnaku, cuki-

ny, špenátu, uhoriek,  zelenej fazule, sladkej kuku-

rice a iných dobrôt. Tieto produkty išli do kuchy-

ne, z ktorých sa každý deň varilo pre 30 obyvate-

ľov. Väčšie množstvo rajčín a paprík sa varilo v 

kotloch na zimné uskladnenie a to: pretlak, kečup a 

lečo.  Zavarilo sa pekne množstvo baraních rohov, 

uhoriek,  a do mrazničky pribudli struky, strúhaná 

tekvica, špenát...... 

Na hospodárskom dvore obyvatelia zariadenia 

chovajú 5 prasiat, kačice, morky, kozy, sliepky, 

kurence a zajace.  

Pokračovali práce na zveľaďovaní domov . Na jed-

nom dome a na pekárničke urobili izolačné práce, 

aby sa odvlhčili steny. Betónové kocky, ktoré pou-

žili pri izolácii, obyvateľ zariadenia vyrobil svoj-

pomocne. Pribudla nový drevený sklad na nástroje. 

Okolie  kde sa robia zabíjačky sa vyložili betóno-

vými kockami.  

Riaditeľovi, pracovníkom zariadenia, sestričke, 

dobrovoľníkom a obyvateľom zariadenia patri po-

ďakovanie za zveľaďovanie zariadenia, za dobro-

ty, ktoré dopestovali a dochovali. 

To najväčšie poďakovanie patri Bohu za požehna-

nie, za lásku, ktorou nás zahŕňa, za dobroty, ktoré 

nám požehnal.  Vďaka, aj našej Nebeskej Matke – 

Sedembolestnej, ktorá prosí a oroduje za nás.  

Chvála Ti a vďaka Ti Pane, chvála a vďaka.   M.B.   
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 V kostole sv. Vincenta de Paul, na 
sviatok sv. Vincenta de Paul bola 
"hodová omša" obohatená  výstavkou 
arteterapie -  výrobkov z denného sta-
cionára Domu nádeje v Bratislave.  

Libuša M 
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