
 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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V tomto čísle nájdete: 

Príhovor prezidentky Spolku • Myš-

lienky sv. Vincenta • Spomienka na 

bl. F. Ozanama • Správy z GR • Myš-

lienky Sv. otca • Konferencia sv. Jo-

zefa v Leviciach• Aktivity v Dome 

nádeje• Správy v skratke • Denný 

stacionár• Dom nádeje • Naše jubi-

lantky• Kapustnica s tacionári• Kon-

ferencia sv. Ondreja Bratislava•  

Konferencia sv. Lujzy  v Leviciach... 

Košice—Východ 

30.04.2016 



 
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. 
 
 

 Proces blahorečenia 

Svätý Otec vyhlásil Frederika Ozanama za 
ctihodného Božieho služobníka dňa 6. júla 
1993 a dňa 25. júna 1996 podpísal dekrét, 
v ktorom uznal zázrak uzdravenia Fernan-

da L. B. Ottoniho, čím proces postúpil. 

Slávnosť blahorečenia sa uskutočnila dňa 
22. augusta 1997 v Paríži v Chráme Notre-
Dame počas XII. svetového stretnutia mláde-
že. Ján Pavol II. celebroval eucharistickú sláv-

nosť s kardinálmi a biskupmi, ktorí mali ornáty v piatich far-
bách dúhy na znak zjednotenia všetkých kontinentov. Slávnos-
ti sa zúčastnili mnohí univerzitní študenti, profesori a veľký zá-
stup veriacich. Zastúpená bola aj vincentínska rodina z celého 
sveta vrátane Slovenska - z Levíc Magdaléna Boledovičová, 
t. č. prezidentka Spolku. Pápež v homílii rozviedol myšlienky 
z liturgických textov o milosrdnom Samaritánovi. Vysoko ocenil 
hrdinské svedectvo viery moderného intelektuála: „Frederik 
Ozanam, mladík zapálený Kristovým duchom a verný každo-
dennej meditácii Božieho slova, sebadarovaním v službe tým 
najnúdznejším sa najmä vám mladým ponúka ako ideál sväto-
sti pre dnešok. Prial by som si, aby v spomienkach na XII. sve-
tový deň mládeže náš nový blahoslavený zostal pre vás priate-
ľom a vzorom .. 

Prítomných prekvapilo dojímavé priznanie, že v mladosti 

aj Karol Wojtyla patril do jednej z konferencií. Sviatok bla-

hoslaveného Frederika Ozanama je určený na 9. septem-

bra. 

      MYŠLIENKY sv. Vincenta de Paul  - do dnešných dní 

Strana  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spomienka na Frederika Ozanama 

                VYDÁVA NR SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL                                 

O Z A N A M  

2016 

ROČNÍK X ČÍSLO 4 

Drahé sestry a bratia! 

 

Blížia sa Vianoce  a s nimi ra-

dostné očakávanie príchodu Bo-

žieho syna.  Pripravme  cestu vo 

svojom srdci nášmu Pánovi, 

ktorý sa narodí teraz ako malé 

dieťa ako Boží dar pre nás.  Pre-

žívajme Advent v očakávaní 

daru. Ale aký dar my dáme Je-

mu? 

     Náš dar,  nech je darom  od 

každého z nás, povedať mu svo-

je áno. Áno pre službu pre Ne-

ho, tak ako to povedala Panna 

Mária. Máriino fiat zmenilo de-

jiny sveta. Naše áno môže zme-

niť nás. Musíme si vážiť,  že 

Boh si vybral práve nás, aby 

sme sa mu mohli povedať áno. 

Toto je naša cesta v spiritualite 

sv. Vincenta de Paul , naplnená 

skutkami milosrdenstva a lásky.  

O toto prosme každý deň 

s vďakou, že môžeme mu slúžiť 

v bratoch a sestrách, najmä tých 

najnúdznejších. 

Požehnané vianočné sviatky 

Vám všetkým praje sestra  
Libuša 



 
 

 

 Spolok sv. Vincenta de Paul 2016—svetové udalosti   v obrazoch   
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Z myšlienok  
Sv. Otca Františka    

 

 

 

 

 

Navštevovať osoby vo väzení je 

skutkom milosrdenstva, ktorý 

predovšetkým dnes nadobúda 

o so b i t n ú  ho d no t u  k v ô l i 

rozličným formám justičného 

l e g a l i z m u  [ t a l .  o r i g . 

„giustizialismo“], ktorému sme 

podriadení. Nech teda nikto na 

nikoho neukazuje prstom. Všetci 

s a  n a o p a k  s t á v a j m e 

prostriedkami milosrdenstva, 

s postojmi vzájomnej spoluúčasti 

a úcty. Často myslím na 

väzňov... naozaj často, nosím ich 

v srdci. Kladiem si otázku, čo ich 

doviedlo k páchaniu zločinov 

a ako mohli  podľahnúť 

rozličným formám zla. A predsa, 

spolu s týmito myšlienkami 

cítim, že oni všetci veľmi 

potrebujú blízkosť a nehu, lebo 

Božie milosrdenstvo koná divy. 

Koľké slzy som videl stekať po 

lícach väzňov, ktorí možno 

nikdy vo svojom živote 

neplakali; a to len preto, že sa 

c í t i l i  b y ť  p r i j a t ý m i 

a milovanými. Neupadnime do 

ľahostajnosti, ale staňme sa 

n á s t r o j m i  B o ž i e h o 

milosrdenstva. My všetci 

môžeme byť nástrojmi Božieho 

milosrdenstva, a toto prospeje 

viac nám, než druhým, lebo 

milosrdenstvo prechádza cez 

gesto, slovo, návštevu, a toto 

milosrdenstvo je činom na 

obnovenie radosti a dôstojnosti   

u toho, kto ju stratil.  

OZANAM 

2016 
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VIZITÁCIA  KONFERENCIÍ 

16. novembra 2016, navštívil p. ThLic. Tomáš 

Brezáni, CM —  špirituál, animátor a koordinátor 

Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Kon-

ferenciu sv. Jozefa v Leviciach. Zúčastnil sa bež-

ného stretnutia členiek a vypočul si program stret-

nutia. Stretnutie prebiehalo v zmysle naplánova-

ného programu. Členky konferencie sa stretávajú 

pravidelne dvakrát v mesiaci, podľa  vypracova-

ného ročného časového harmonogramu. P. Tomáš 

prispel do programu duchovným slovom a požeh-

naním sa rozlúčil s členkami konferencie. Dnes 

navštívil aj Konferenciu sv. Lujzy v Leviciach—

na Spojenej katolíckej škole sv. Vincenta. V bu-

dúcom roku bude pokračovať v návštevách všet-

kých konferencií na Slovensku.  

 Z BEŹNÉHO ŽIVOTA KONFERENCIE 

 

Členky Konferencie sv. Jozefa na svojom 

pravidelnom stretnutí, Veronika dáva pozor 

na dieťatko, kým maminka si vyberá vo 

Vincentíku potrebné veci pre domácnosť      

i pre svoje dieťatko. 



 KONFERENCIA SV.  LUJZY V LEVICIACH 
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Vzácna návšteva na škole a stretnutie 

členov vincentskej rodiny  

  v rámci SVdP - Konferencia sv. Lujzy 
 

   Dňa 16. 11. 2016 naša škola srdečne 

privítala pátra ThLic. Tomáša Brezáni-

ho, CM  z Misijnej spoločnosti sv. Vin-

centa de Paul spolu so zástupkyňou pre-

zidentky Spolku sv. Vincenta de Paul 

Magdalénou Boledovičovou. 

   Naše stretnutie členov Konferencie 

sv. Lujzy v rámci Spolku sv. Vincenta 

de Paul  sa konalo v konferenčnej 

miestnosti, kde sme si pripomenuli za-

čiatky vzniku prvej Konferencie sv. Jo-

zefa v Leviciach, a súčasne aj našej 

konferencie, ktorá pôsobí na našej ško-

le. V multimediálnej učebni sme si po-

zreli krátku prezentáciu aktivít našej 

konferencie, a to napr. zbierku Boj proti 

hladu, ktorú každoročne robíme spolu 

so žiakmi, projekt Daruj radosť, v kto-

rom sme pomáhali  sociálne slabším ro-

dinám našich žiakov. Medzi ďalšie naše 

aktivity patrí aj zbierka nepotrebného 

šatstva, ktorá sa zasiela do zariadenia 

Vincentík, ktorý ponúka služby núdz-

nym, ktorí potrebujú ošatenie, obuv, 

školské potreby, detské veci, veci pre 

domácnosť a inú pomoc.  

Tomuto stretnutiu predchádzalo sprevá-

dzanie návštevy po škole a návšteva de-

tí v materskej škole. Náš páter nás po-

vzbudil duchovným slovom a udelil 

nám aj našej škole požehnanie do ďal-

ších dní.  

  

Na záver by som použila krásnu a múd-

ru myšlienku sv. Vincenta de Paul, pat-

róna našej školy, kde hovorí: „Majte 

súcit s chudobnými, potom bude pokoj 

vašich sŕdc nekonečný.“     

                                                                                        

Mgr. Renáta Harmadyová                                                                   

predsedkyňa Konferencie sv. Lujzy  
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       Vincentská rodina organizuje už 10. ročník 

celoslovenskej zbierky BOJ PROTI HLADU. 

Táto finančná zbierka slúži na zmiernenie utrpe-

nia hladujúcich a negramotných ľudí na Haiti, 

Hondurase, Ukrajine, Albánsku, Rusku a na Slo-

vensku. 

Tento rok sme sa rozhodli, že prispejeme na 

zbierku aj svojou prácou, a to pečením, balením 

a nakoniec aj predajom medovníčkov. Dňa 14. 

12. 2016 cez vyučovaciu hodinu Svet práce žiač-

ky VII. triedy sa perfektne zhostili úlohy pečenia 

medovníkových srdiečok. Ako vidíte, nielen sr-

diečok, ale aj hviezdičiek a kvietkov. 

Veď pozrite si fotodokumentáciu, aké boli diev-

čatá šikovné, ako usilovne pracovali a ako sa im 

medovníčky vydarili. 

Veľká „vďaka“ patrí im, a takisto všetkým, ktorí 

ste si kúpili medovníčky, a tak ste prispeli na 

účel tejto zbierky. Ako určite viete, túto zbierku 

môžeme podporiť nielen kúpou medovníčka, ale 

aj zaslaním SMS správy s textom DMS VIN-

CENT na číslo 877 (cena SMS 2€). 

       Jubilejný 10. ročník zbierky sa ko-
ná od 1.4.2016 do 28.2.2017.                                                                                            
žiačky 7. roč. s p. uč. Harmadyovou 

 

  

  

Ako sme piekli medovníčky a zapojili sa do zbierky  
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DARČEK Z LÁSKY 

   Spolok sv. Vincenta de Paul organizuje aj 

tento rok vianočný projekt DARUJ VIANOČ-

NÚ RADOSŤ. My,  žiaci Katolíckej spojenej 

školy sv. Vincenta de Paul, sme sa tiež zapoji-

li do tohto vianočného projektu, ale  nazvali  

sme ho DARČEKOM Z LÁSKY,  lebo našou 

úlohou bolo priniesť do školy darčeky. Tieto 

darčeky sa postupne preniesli pod náš vianoč-

ný stromček v škole, až nakoniec z nich 

vznikla poriadne veľká kopa . 

Dňa 19. 12. 2016 sme darčeky osobne odo-

vzdali p. Magdaléne Boledovičovej 

(zástupkyňa prezidentky Spolku sv. Vincenta 

de Paul  na Slovensku a členka Konferencie 

sv. Jozefa v Leviciach), ktorá tieto darčeky 

podaruje chudobnejším rodinám.  

Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme 

urobiť druhým deťom a rodinám radosť. 

Ďakujeme a prajeme všetkým rodinám: 

„Milostiplné a požehnané vianočné sviatky!“ 

                                                                                              

  Žiaci Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta 

de Paul, Levice 



VYDÁVA  NR  SPOLKU  SV. VINCENTA  DE  PAUL 

 KONFERENCIA SV. JOZEFA V LEVICIACH  

Strana 9 

Milí  naši dobrodinci! 
 

Touto cestou 

by som sa 

chcela poďa-
kovať Spolku 
sv. Vincenta v 
Leviciach za 
ich ochotu, 
obetavosť a 
ústretovos ť . 
Som z Pukan-

ca volám sa Anna Šupová. So svojím tímom pomá-

hame chudobným  tak, že zavoláme pani Boledovi-

čovej, ktorá nám chystá už niekoľko rokov spolu s jej 
dobrovoľníčkami ošatenie  (od 40 do 60 vriec) pre 
všetky kategórie. My u nás potom ošatenie  dávame 

obyvateľom za symbolickú sumu. Vyzbierané eurá 

použijeme pre núdznych na potraviny, lieky a pre 

deti do letného tábora.  Z októbrovej zbierky sme k 

Vianociam urobili 30 potravinových balíkov,  ktoré 

poputujú do sociálnych slabších  rodín a tiež dve 

rodiny sme podporili finančne. 
Ďalšie poďakovanie patrí za ošatenie a potraviny, 
ktoré sme priamo dali rodine, kde otec rodiny v lese 

utrpel ťažký úraz a rodina ostala bez financií.  Pani 

Boledovičová im zo zbierky potravín, ktorú  Spolok 

organizoval vo farnostiach v Leviciach, bohato nade-

lila. K potravinám a ošateniu pribudli aj hračky. 
Radosť tejto rodiny sa nedá opísať. To človek musí 

byť priamo pri 
obdarovávaní. 

 
Vďaka vám, vďa-
ka milé členky 
Spolku sv. Vin-
centa. Je to nád-

herné spolupra-

covať s vami a 
pomáhať vašim 
pričinením.  

 

Anna Šupová, 

Pukanec 

DARUJ RADOSŤ  
ADVENT – najvhodnejší čas na odriekanie 

a službu núdznym. Je to príležitosť kedy viac 

otvárame svoje srdcia a dávame blížnym 

z toho, čo nám Boh požehnal. Stačí málo, 

a radosť je na dosah ruky.  
Mnohé naše rodiny aj tento rok prežívajú Via-

noce v skromnosti. Pomáhame im už tretí rok, 

aby Vianoce  prežili v radosti a pokoji.   
(...„čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich 

najmenších bratov, mne ste urobili“ Mt 25, 31-46). 

 

      

Tretí ročník projektu DARUJ RADOSŤ 

Konferencia sv. Jozefa v Leviciach aj v tom-

to roku v adventnom čase uskutočnila pro-

jekt  Daruj radosť. Zásluhou bohatej šted-

rosti veriacich v Leviciach sa v kostoloch  sv. 

Michala a Ducha Svätého   vyzbieralo  veľké 

množstvo  trvanlivých potravín,  sladkostí, 

čajov, paštét, rybacích a mäsových kon-

zerv ... Podporených bolo viac ako 100  ro-

dín. ĎAKUJEME-VŠETKÝM DARCOM 

O Z A N A M  

2016 

ROČNÍK X ČÍSLO 4 



 
VOĽBY DO VÝBORU NR 2016 

Strana 10 
VYDÁVA  NR  SPOLKU  SV. VINCENTA  DE  PAUL 

OZANAM 
 2016 

ROČNÍK X  ČÍSLO 4 

 
VOĽBY DO VÝBORU NÁRODNEJ RADY SVdP 

 

 Voľby do Výboru NR Spolku sv. Vincenta 
de Paul sa uskutočnili 22. októbra 2016 na 20. 
Celoslovenskom stretnutí členov spolku na  vo-
lebné obdobie  rokov 2016—2021 v zmysle Sta-
nov SVdP.  
 Novozvolení členovia Výboru Národnej 
rady spolku na svojom ustanovujúcom zasadnutí 
si zvolili  funkcie. Prezidentka spolku v rámci svo-
jich kompetencií kooptovala do výboru dvoch čle-
nov. Mená funkcionárov a ich funkcie sú na  na-
šej webovej stránke k dispozícii. 
Výbor NR má 9 členov. Členmi NR sú všetci 
predsedovia konferencií + členovia Výboru NR. 

    Viac na www.ozanam-sk.com 
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Techni-

DENNÝ  STACIONÁR  A  DOMOV  NA  POL CESTE—DN BRATISLAVA 

 

 

TUČNIAČIK 

 

 

 

 

 

 

 

Malá  

aktivita v stacionári –  

tučniačik, ktorého si klientky v stacionári 

vyrobili z bielej a čiernej ponožky, ryže 

a malých ozdôb na tvár.  

 Posúďte sami, či nie je krásny. 

Za aktivitu ďakujeme dobrovoľníčke  

Mgr. Mariane Drgoňovej. 

 

 



  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

            SPRÁVY  V  SKRATKE                         
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Srdečne blahoželáme všetkým čle-
nom Spolku sv. Vincenta de Paul, 
ktorí sa v mesiacoch október, no-

vember a december dožili výz-
namného životného jubilea. 

Všetkým želáme pokoj, dobro,  po-
hodu, zdravie, Božie požehnanie    

a ochranu Panny Márie. 
S láskou na vás myslíme v našich 

modlitbách.   
NR SVdP 

OZNAMY                                                                                   BLAHOŽELÁME  

Alžbeta BENKOVSKÁ 
13.5.2016 
80 rokov 

Konferencia sv. Ondreja  
Apoštola 
Bratislava 

MUDr. Alica SMIEŠKOVÁ 
17.09.2016 
80 rokov 

Konferencia sv. Gorazda 
Bratislava 

 
Televízia LUX navštívila 
Dom nádeje v Bratislave.   
S členkami Spolku sv. Vin-
centa nahrali modlitbu ru-
ženca Božieho milosrden-
stva, ktorý denne vysielajú   
v televízii. Nahrávka je za-
radená medzi viaceré na-
hrávky, ktoré sa vo vysiela-
ní  o 15:00 hodine striedajú. 
Môžete sa aj  spolu s nami 
naladiť na ruženec Božieho 
milosrdenstva s inšpiráciou 
a obetovaním  za chudob-
ných a  vincentínske diela.   

BLAHOŽELÁME  

Želám ti  krídla pre tvoje anga-
žovanie sa v službe blížnym. 
Krídla, ktoré ťa priblížia k slnku, 
keď zúria búrky a zastrašuje ťa 
nečas. Želám ti krídla nežného 
motýľa, ktoré obveseľujú kvety  
i vnímavých ľudí. Želám ti kríd-
la anjela, ktoré spájajú nebo so 
zemou. 

Adalbert L. Balling 

 

K životnému jubileu obidvom jubilantkám želáme hojné Božie 
požehnanie, zdravie, pokoj, pohodu, veľa lásky v kruhu svojich 
najbližších a ochranu Panny Márie vyprosujú členovia SVdP. 

Požehnané Vianoce, napl-

nené láskou a radosťou    

z príchodu Jezuliatka,      

v novom roku nech vás 

žehná Trojjediný Boh       

v hojnosti Darov, Ovocia  

i Svetla Ducha Svätého, 

dá vám silu a múdrosť na-

pĺňať poslanie v službe 

chudobným a núdznym, 

nech cesta, po ktorej krá-

čate vás privedie ku Kris-

tovi, jedinému dôvodu 

VIANOC. 
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v kaplnke vo Svoradove. "Nehanbíte sa kradnúť 
za bieleho dňa?!" V kaplnke bola pokladnička, 
kam dávali dobrodinci finančné milodary a tie 
potom slúžili chudobným. Kupovali i uhlie kde to 
potrebovali. Veľmi spomínal oblasť pomoci na 
Trnávke. 
 Aj Félixova mama bola v Spolku sv. Vincenta.  
Bola to čisto ženská Konferencia. 
V celej ich rodine vládol vincentinský duch. Ve-
deli rozprávať s oduševnením o  pomoci. Chu-
dobným. Núdznym boli krstní rodičia, birmovní 
rodičia, svedkami pri sobášoch... Sestrička Pri-
scilla, keďže už nemohla pod svojím menom 
posielať balíky, posielala ich pod mojím me-
nom. Dávala mi tiež adresy, kde treba balíky 
posielať. Vtedy to bolo najmä na Oravu (teraz  
posielame prevažne na Južné Slovensko). 
Najdôležitejšie je to, aby núdzni dostali pomoc, 
a nie je dôležité kto to posiela, aká konferencia, 
či spoločenstvo. 
Do balíkov dávame modlitbu OTČE NÁŠ... no a 
pribalíme i trochu RADOSTI.  
Alexandrov vnuk, Félix ml. odváža balíky na 
poštu, ale i naložené autá s oblečením priamo 
do škôl. 
Alexandrova vnučka Lucia, upiekla 800 kusov 
perníčkov do predaja "Boj proti hladu", 
Alexandrov pravnuk Sebastián i s  pravnučkou 
Vaneskou pomáhali predávať srdiečka v "Boji 
proti hladu". 
Pravnučka Alexandra, Vaneska, to ona chce 
vždy do balíka pribaliť RADOSŤ, tak ako Sv. 
Matka Tereza: 

ROBIŤ MALÉ VECI S VEĽKOU LÁSKOU  
Mária Virsiková,  

Konferencia sv. Ondreja apoštola 

Konferencia sv. Ondreja apoštola Bratislava 

     ...To dievčatko bude mať radosť? 

Vaneska  kúpila zo svojich peniažkov, 
ktoré dostala k narodeninám (11 roč.) 
ružový peračník nejakému dievčatku, 
keď sme pripravovali balíky. 
I sv. Matka Tereza povedala: "Robiť ma-
lé veci, ale s veľkou láskou." 
Iné dievčatko, Miška, v jej veku napísala: 
" teta, prosím vás pošlite nám oblečenie 
do školy. Boli u nás už aj zo "sociálky"   
a pýtali sa, či máme oblečenie do školy   
i na šport a prezúvky. Miška akoby zo-
brala na seba starosť rodiny (12 roč.),    

a pritom má i starších súrodencov, celkom ich je  sedem. Naj-
menší má 2 roky a čaká ho operácia. Otec je po operácii. Je on-
kologický pacient. Mamka sa o nás stará. Ona bola v detskom 
domove. Teraz potrebuje peniaze na lieky. 
Ďalšie listy s prosbami: 
...Prosím, pošlite mi i pre moje vnúča. Jej otec mi ju doniesol 
a   odišiel do Anglicka... vôbec sa o dievčatko nezaujíma. 
Prosím Vás... moja dcéra odišla a jej dve deti mi nechala. 
...Muža mám alkoholika, sama sa starám o deti. Nemôžem nájsť 
prácu. Iba sem-tam aktivačné práce. Neostáva mi na oblečenie 
pre deti do školy. 
...Dievčatá - školáčky: "Otec nás opustil... 
Pošlite, prosím pyžamo a veci do nemocnice, manžel ide na ope-
ráciu. 
Mama: " Ja idem na operáciu, prosím oblečenie pre moje dievča-
tá..."     
Niekedy si myslím, že musím obhajovať  pomoc núdznym, proti 
námietkam niektorých ľudí, že to "nepotrebujú." 
Určite je lepšie poslať niekedy i takým, ktorí zaklamú, ako nepo-
slať nikomu nič. Doplatili by na to tí, ktorí žijú vo veľkej biede. 
Niektorí sa vedia  i vynájsť. Napr.: šesť- ročné dievča si vymysle-
lo deti, ich dátumy narodenia i mená ( zistila som to  na OÚ). Nie-
ktorým sa "rodia dvojičky", alebo si popridávajú viac detí. Jeden 

mládenec mi napísal, že je "slobodný otec"... Posielame mnoho 
balíkov, dávame do nich  veci z donesených milodarov. No, nie-
kedy mi je smutno z toho, aké veci ľudia darujú. Keby sme to dali 
do balíkov, tak spôsobíme núdznym ešte väčšie zranenia, ako 
majú. Darované veci roztrhané, špinavé, s pokazeným zipsom, 
jednou topánkou a podobne, ospravedlňujú výhovorkou, ktorú  sa 
neviem naučiť počúvať: "bolo mi ľúto vyhodiť to,  aspoň sa toho 
zbavím..." 
Veľká vďaka patrí tým, ktorí prinesú oblečenie čisté, nepoškode-
né a páry topánok i ponožiek. 
Keď sa niekedy dostavia veľké ťažkosti, vtedy sa pýtam sv. Vin-
centa,  čo mám robiť a prosím ho o pomoc. Pomoc príde vždy. 
Na druhý deň dostaneme kopec listov a SMS, kde nás prosia o 
pomoc... a ja už viem,  čo mám robiť... 
Pokiaľ vládzem a mám svedomie, nemôžem nepomáhať... 
Viem, že je to moje poslanie, veď som sa "vydala do vincentín-
skej rodiny" a som i terciárka  vo Svetskom františkánskom ráde. 
Keď som  spomenula bývalému provinciálovi, pátrovi Jozefo-
vi: dúfam, že sa František s Vincentom na mňa "nehnevajú" od-
povedal mi: ONI nie, ale MY. Pred 30 rokmi, po operácii, bola 
som na liečení v Bardejovských kúpeľoch. Tam som sa zoznámi-
la so sestričkou Priscillou Pavlíčkovou,  DKL. Počula moje priez-
visko a prihovorila sa mi, či nepoznám Alexandra Virsíka. Hovo-
rím jej, že to je môj svokor. Rozprávala mi príhodu (tú som už 
spomínala pred nejakým časom ) ako prichytila "zlodeja"  
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          Klasov - Zariadenie sociálnych služieb 
 

V novembri som navštívila zariadenie v Klasove. Zaria-

denie sa nachádza vo veľkom parku, v ktorom ma priví-

tali obyvatelia zariadenia. Ochotne ma  zaviedli za ses-

tričkami, ktoré mali službu. Ubytovaných je tu okolo 130 

klientov s rôznym postihom. Doniesli sme im pomôcky 

na vyučovanie:  ročné obdobia - jar, leto, jeseň, zimu a 

rodinu. Je to plastový základ, na ktorých sa nachádzajú  

namaľované rôzne postavy, predmety, ovocie, deti, rodi-

na, stromy a podobne.  Tieto pracovné pomôcky sú na 

magnetkách v rôznych veľkostiach, ktoré sa pri vyučova-

ní dávajú na magnetickú tabuľu. Do Vincentíka v Levi-

ciach sme ich  dostali z Bratislavy a posunuli sme ich do 

viacerých zariadení.  

Magdaléna Boledovičová,  

Konferencia sv. Jozefa Levice 

 Návšteva z Rádia LUMEN 

 
Siedmeho decembra 2016 navštívila redaktorka rádia 

LUMEN Andrea Čelková, levickú Konferenciu sv. 

Jozefa. Bola zvedavá na činnosť konferencie, jej 

históriu, vyhliadky do budúcnosti a osobné vyznania 

členiek konferencie súvisiace s  ich poslaním. Roz-

hovor s členkami konferencie bol odvysielaný na 

rádiu LUMEN v relácii Karmel  11.12.2016, repríza 

v nedeľu 18.12.2016 o  21:45 hodine. 
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KONFERENCIA  SV.  JOZEFA  LEVICE 

 

Návšteva rodín 
 

Už je tomu  6 rokov, čo som začala navštevovať 

rómskych obyvateľov v jednej obci. Požiadala 

ma v liste jedna pani, či by Spolok sv. Vincenta 

nemohol pomôcť mamičke s jedným dievčat-

kom. Najprv som napísala list, v ktorom som ju 

požiadala, aby mi napísala čo potrebuje. Potreb-

né veci som zobrala z Vincentíka a navštívila 

som ju. Pri druhej návšteve sa z tej ulice zišlo 

niekoľko rodín a  požiadali ma o potrebné veci 

pre nich. Táto pomoc pre nich sa už stala pravid-

lom. S manželom tam na aute  prichádzame  4 až 

5 krát do roka, kde do rodín pripravím šatstvo, 

obuv, hračky a potraviny. Keď prídeme, hneď je 

pri nás kopec detí. Dozviem sa ako sa učia, kto 

chodí na náboženstvo, kto sa modlí, ale aj kto 

neposlúcha. Mamičky nám za návštevu ďakujú   

a vypočujeme si slová -  ešte že vás máme, keby 

nie vás, čo by s nami bolo, čo by naše deti nosili.  

Určite by prežili aj bez  našej pomoci. Zároveň 

si uvedomujem starostlivosť tých mám, ktoré 

prijali toľko detí a  nemôžu im dať tie najzáklad-

nejšie veci, vrátane stravy.  No a tu sa snažím 

evanjelizovať. Vysvetľujem im, že bez Boha a 

bez modlitby sa nedá. Ak chcú aby ich deti sa 

mali lepšie, treba prosiť o potrebné milosti pre 

požehnanie. 

Po návšteve si uvedomujeme  tú hroznú biedu     

a s manželom sa zamýšľame, ako a kedy sa z nej 

dostanú.  Budú ich deti, keď vyrastú na tom lep-

šie?  Kto ich naučí  robiť, chrániť a zveľaďovať 

si svoj majetok? Zmení sa ich zmýšľanie, menta-

lita? Takto by som mohla pokračovať. No ja ďa-

kujem, že môžem chodiť medzi nich, že  ich vy-

počujem, že vidím deti ako sa tešia,  že dostanú 

niečo nové a  teším sa aj z toho, keď mi povedia, 

že sa modlia, alebo že chodia na náboženstvo.   

Ja môžem ďakovať, že si ma Boh pozval do 

Spolku sv. Vincenta a tak veľa sa mi dostáva cez 

službu núdznym. 

Magdaléna Boledovičová 

Konferencia sv. Jozefa  
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  Dar v svätom roku Božieho Milosrdenstva 
 

Svätý otec, pápež František, vyhlásil 8. decembra 2015 

svätý rok Božieho Milosrdenstva. Bola to pre nás vý-

zva, aby sme zotrvávali v Božej prítomnosti všade, kam 

pôjdeme. Tento nový dotyk dávania milosrdenstva sa 

nám mnohonásobne vrátil ako veľká radosť, väčšia ako 

radosť z nášho prijímania  milosrdenstva. Sväté  brány 

Božieho Milosrdenstva boli otvárané po celom svete 

a jedna z nich aj v Bazilike sv. Emeráma v Nitre. Roz-

hodli sme sa prejsť touto bránou aj my, s niekoľkými 

chlapcami zo Sociálneho centra v Šuranoch.   

Všetci sme pocítili, aké veľké a nepochopiteľné je Bo-

žie milosrdenstvo, keď sme prešli Bránou Božieho mi-

losrdenstva v Bazilike sv. Emeráma. Nedokážem opísať 

dotyk Božej lásky, ktorý sa prejavil na každom z nás, 

najmä však na Milanovi Rigovi a Tiborovi Oláhovi. 

Obaja chlapci, ktorí prišli do Sociálneho centra 

v Šuranoch, nemali sviatosť krstu. Počas tohto milosti-

vého roka zatúžili sviatosť krstu prijať. Oslovili d.p. 

z Palárikova, ktorý slúžieva nedeľné sv. omše v našej 

kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Po jeho súhlase 

sa začala príprava chlapcov, katechéza, modlitby,  skúš-

ky a všetko, čo s touto prípravou súvisí. Milan a Tibor 

sa počas roka zúčastňovali aj pútí, stretnutí a duchov-

ných obnov v Duchu Svätom konaných  na mnohých 

miestach Slovenska. 

Najväčším darom Božieho milosrdenstva bol samotný 

krst oboch katechumenov, ktorý prijali na sviatok Krista 

Kráľa v miestnom chráme v Palárikove.  Spolu s nimi 

sme intenzívne prežívali sviatosť krstu,  modlili sme sa 

za novopokrstených a rozjímali o tomto veľkom tajom-

stve.  

Slzy v očiach oboch pokrstených boli dôkazom toho, že 

sa ich dotkla Božia milosť a Láska. Verím, že krst Mila-

na a Tibora bol súčasťou ich znovuzrodenia o ktorom 

Pán Ježiš povedal: “Ak sa nenarodíte z vody a Ducha 

Svätého, nemôžete vojsť do Božieho Kráľovstva.“  

A tak sme v radosti a láske spoločne prežívali Božie 

milosrdenstvo, ktoré sa takto prejavilo na našich bra-

toch. To, že Božie Milosrdenstvo je nekonečné a na 

chlapcoch viditeľné je i skutočnosť, že k Milanovi 

a Tiborovi sa pridali ďalší traja chlapci z nášho Sociál-

neho zariadenia, ktorí túžia po sviatosti krstu. Veríme, 

že nová sila Ducha Svätého bude vyliata i na nich 

a v budúcom roku budú pripravení na krst, ktorý aj ab-

solvujú. 

Na záver môžem len dodať: Božie milosrdenstvo dôve-

rujeme ti, chválime ťa a ďakujeme ti! 

Helena Pastrnáková, Sociálne centrum Šurany 
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SUPERIORE GENERALE  ADVENT 2016 

Tento Ježiš, ktorý sa počal, narodil, trpel, zomrel 

a vstal z mŕtvych, žije „TU A TERAZ“; žízni 

a túži, aby sme ho opäť objavili, aby sme sa 

k nemu znova a viac priblížili, stali sa jeho 

priateľmi a vytvorili s ním vzťah lásky.  

Svätý Vincent de Paul nám vo svojich spisoch 

zanechal mnohé myšlienky o Vtelení, medzi 

inými aj tieto: Podľa Buly o zriadení našej Spo-

ločnosti máme zvlášť uctievať nevýslovné ta-

jomstvá Najsvätejšej Trojice a Vtelenia. Snaž-

me sa to splniť čo najvernejšie a ak možno, 

pri každej príležitosti. Predovšetkým ale dbaj-

me na tieto tri veci: 1. vzbudzovať si často 

vrúcne úkony viery a nábožnosti voči týmto ta-

jomstvám; 2. obetovať každodenne na ich osla-

vu nejaké modlitby a dobré skutky, a najmä ich 

sviatky osláviť slávnostne a čím nábožnejšie; 

3.venovať pozornosť, aby sme poučovaním 

a svojím príkladom vštepili do sŕdc ľudí ich po-

znanie, úctu a slávenie.(Všeobecné pravidlá 

Misijnej spoločnosti, X, 2)Najlepším spôsobom 

dobrého uctievania týchto tajomstiev je náležité 

slávenie a dobré prijímanie presvätej Eucha-

ristie, či sa na ňu pozeráme ako na sviatosť 

alebo ako na obetu. Ona je totiž súhrnom všet-

kých tajomstiev viery a bezprostredne posväcu-

je, a napokon privedie k sláve duše tých, čo ju 

hodne prijímajú a dôstojne obetujú. V nej sa 

zároveň vzdáva najvyššia sláva Trojjedinému 

Bohu a Vtelenému Slovu. Preto sa nám viac 

ako všetko ostatné odporúča, aby sme voči tejto 

sviatosti i obete preukazovali náležitú úctu. Ba 

vynaložíme všetku horlivosť srdca, aby jej vše-

tci takto vzdávali úctu a poklonu. A preto, na-

koľko je to v našej moci, zabráňme každému 

neúctivému počínaniu alebo reči proti Sviatosti 

a bez prestania budeme poučovať iných, čo ma-

jú veriť o tomto tajomstve, ako ho majú uctie-

vať. (Všeobecné pravidlá Misijnej spoločnosti, 

X, 3) 

Otec Erminio Antonello, CM, sa s nami podelí 

o nasledujúcu úvahu: 

Zatiaľ čo sa ľudia všemožne snažili pozdvihnúť 

a byť ako „bohovia“, Boh sa nebál obrátiť sled 

vecí a stať sa  

CONGREGAZIONE DELLA 

MISSIONE 
CURIA GENERALIZIA 

LIST NA ADVENT 

 

VTELENIE„TU A TERAZ“ 

Rím, 18. novembra 2016 

Všetkým členom vincentskej rodiny 

 

Drahí členovia vincentskej rodiny! 

 Milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista 

nech je vždy s nami! 

 Každé obdobie liturgického roka je pre 

nás Božím darom. Adventný čas je darčekom, 

ktorý od Boha dostávame! 

 

 „Vtelenie “je jedným z najdôležitejších 

tajomstiev spirituality svätého Vincenta de 

Paul. Celé obdobie adventu, podobne ako aj 

Vianoce či vianočné obdobie, kladie tajomstvo 

vtelenia do centra svojho posolstva.  

 Vtelenie znamená, že Boh sa stal človekom, 

ľudskou bytosťou ako my. Boh sa znižuje na 

našu úroveň a osobne sa s každým stotožňuje – 

od počiatku ľudstva až do skončenia sveta. 

 Ježiš sa denne znovu a znovu vteľuje vo 

všetkých kútoch sveta. Každé počatie 

a začiatok každého ľudského života je Ježišo-

vým novým vtelením. A preto reálna prítom-

nosť Krista v človeku, jeho vtelenie, má byť 

uznané v každom období ľudských dejín, 

v každej oblasti ľudského rozvoja: viery, kultú-
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Do adventného obdobia vstupujeme s istotou, že 

nie sme sami. Na tejto ceste nás sprevádza Pán 
Ježiš, Panna Mária zázračnej medaily, náš Za-

kladateľ, všetci blahoslavení a svätí vincentskej 

rodiny.  

 V myšlienkach i modlitbách pamätám na 

všetky vetvy vincentskej rodiny a na každého 

člena zvlášť. Nech nám cesta adventom prinesie 

veľkú posilu, radosť, povzbudenie, nadšenú an-

gažovanosť, pokoj a horlivosť! Nech Vianoce 
i vianočná doba zjednotia naše srdcia i mysle!  

 V modlitbe pri jasličkách a odovzdanosti 

do Božej prozreteľnosti s veľkou dôverou oča-

kávajme rok 2017, 400. výročie našej spoločnej 

charizmy. Buďme vnímaví na „znamenia čias“ a 

naďalej svorne kráčajme, lebo „láska je nekoneč-

ne vynaliezavá“ (SV XI, 146).  
 Prajem vám požehnané Vianoce 

a šťastný Nový rok 2017!  

Váš brat vo svätom Vincentovi 

Tomaž Mavrič, CM 

Generálny predstavený  

význačným človekom, ale dieťaťom – od za-

čiatku slabým a ohrozeným. Svätý Vincent sa 

vyslovil: „Azda ešte stále nechápeme, že keď 

večný Otec poslal svojho Syna na zem, aby bol 

svetlom sveta, predstavil ho ako drobného 

chlapčeka, podobného týmto úbožiakom, ktorí 

prichádzajú k našej bráne?“(SV XI, 377). Čo je 

na ľuďoch také zvláštne, že sa Boh rozhodol 

k nim skloniť a zameniť svoje božstvo za ľudskú 

prirodzenosť stvorenia? Je to láska Otca a jeho 

túžba mocne objať ľudstvo. Dalo by sa povedať, 

že mu chýbame. Chce, aby sme sa znovu zrodili 

skrze jeho lásku. Možno sa to zdá zvláštne, žeby 

sme mohli Bohu chýbať my, jeho stvorenia, 

a pritom celé dejiny spásy nám hovoria o tom, 

ako každého jedného z nás hľadá. Vďaka mys-

tickej intuícii svätý Vincent došiel k poznaniu, 

že Boh sa neprestajne vteľuje v chudobných. Vo 

svojom živote pocítil Božiu láskavosť a až keď 

ju sám prežil a zakúsil, mohol ňou zahrnúť i 

toho najmenšieho z Božieho kráľovstva. Preží-

vať tajomstvo Vtelenia dnes znamená teda spo-

znať, že človek je skutočne preniknutý touto 

Božou túžbou (t.j. jeho láskou, ktorá nás hľadá 

a ktorej meno je Duch Svätý) a dôverovať mu: 

to nám pomôže vymaniť sa z ničotnosti života. 

Každý si uvedomuje tú základnú potrebu, keď 

tak často prežíva sklamanie: „Nech ma prijíma-

jú s láskou!“ Táto túžba je prameňom psycholo-

gickej vitality. Ak jej naplnenie stroskotá pri 

stretnutí so znevažujúcimi pohľadmi, ktoré ho-

voria: „V mojich očiach nič neznamenáš, si 

bezvýznamná nula“, potom sa naše tváre za-

chmúria a život stratí lesk. Ale aký je pohľad 

Boha na nás, ten o ktorom svedčil Ježiš, Boží 

Syn, ktorý sa stal človekom? S láskou pozerá na 

ľudí a v každom z nich si chce vybudovať príby-

tok. V tomto postoji vteleného Slova, ktoré sa 

skláňa nad ľudstvom, je životná sila láskyplné-

ho a oblažujúceho stretnutia s Bohom, o ktoré-

ho tu ide. 

Ako dnes znovuobjaviť vteleného Ježiša, 

toho Ježiša, ktorý je živý „TU A 

TERAZ“ v mojom osobnom živo-

te? 

Čo môžem urobiť preto, aby sa rôzne sviat-

ky a obdobia liturgického roka, kto-

ré pripomínajú, že Boh sa stal člo-

vekom: Zvestovanie Pána, Advent, 

Vianoce, mohli sláviť osobnejšie 

a novším spôsobom v našich komu-

nitách a v kruhu celej vincentskej 

rodiny i s ľuďmi, s ktorými spolu-

pracujeme a slúžime, aby sme si po-

máhali spoznať to „TU A TERAZ“ z 

Vtelenia a zo živej prítomnosti Ježi-

ša medzi nami? 

Akú novú iniciatívu by sme mohli navrh-

núť a zrealizovať, aby sa Ježišova 

prítomnosť „TU A TERAZ“ mohla 

viac cítiť v našich komunitách, pra-

coviskách, dedinách a mestách 
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Dňa 19.12.2016 sa uskutočnila už tradičná akcia pre 

bratislavské konferencie Spolku sv. Vincenta de Paul 

na Slovensku „vianočná kapustnica“. Pochutnať na 

kapustnici si prišiel aj otec provinciál,  páter Jaroslav 

Jaššo a páter Emil Hofman, ktorí zároveň aj duchov-

ne povzbudili členov Spolku. Malé vianočné pásmo, 

vytvorilo sviatočnú atmosféru Vianoc, vianočná ka-

pustnica v príjemnej atmosfére a spoločnosti všetkým 

chutila.  

„VIANOČNÁ KAPUSTNICA“  KONFERENCIÍ  V BRATISLAVE 

 



 

  

VIANOČNÁ  KAPUSTNICA  V  STACIONÁRI 
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        VYDÁVA NÁRODNÁ RADA SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL 

 

Dňa 19.12.2016 sa uskutočnila v Dome ná-

deje  vianočná kapustnica pre seniorov  

s milým programom, ktorý začali malé detič-

ky z anglickej škôlky. Seniorom pekne za-

spievali a zavinšovali.  Hneď potom nasle-

dovalo vianočné pásmo o narodení Ježiša 

Krista, spev anjela, jasličková pobožnosť     

a vianočný príbeh. Kapustnica všetkým chu-

tila, na záver si seniori zaspievali vianočné 

koledy. Potešením bolo, že sa kapustnice 

mohli zúčastniť aj hostia z Rakúska, prezi-

dent Viedenských konferencií  pán Dieter 

Monitzer s manželkou a sprievodom, ktorí 

práve v tom čase priviezli vianočné darčeky 

pre deti zo sociálne slabších rodín do Spoje-

nej  školy sv. Vincenta de Paul a cirkevnej 

škôlky.          Libuša Miháliková 
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Z LISTOV CHUDOBNÝCH 

 
Milý Spolok sv. Vincenta! 

Chcem sa vám v prvom rade veľmi pekne 

poďakovať za vašu pomoc. Veľmi ste nám 

pomohli. Hlavne pani Boledovičová, kto-

rej patrí veľká vďaka. Pomohla nám s ob-

lečením, obuvou aj finančne. Nepoznám ju 

dobre, len po telefóne sa porozprávame, 

ale ide s nej dobro. Vždy nám zavolá ako 

sa máme, či niečo nepotrebujeme. Ste ľu-

dia s veľkým srdcom, ktorým veľmi pekne 

ďakujeme. 

Máme štyri deti. Najmladšia je 8 ročná  - 

dievčatko má DMO, na 90 %  je postihnu-

tá. Je to ťažké, ale sme radi že ju máme. Je 

to náš malý anjelik. Ešte raz veľmi pekne 

ďakujeme všetkým. 

Prajeme vám veľa zdravia a Božského 

požehnania. S pozdravom rodina ... 

 

Modlitba Frederika v ťažkej  

chorobe: 

„Pane, chcem to, čo ty chceš, 

tak ako ty chceš a dokedy ty chceš. 

Chcem to preto, lebo to ty 

chceš  ...“  

Modlitba určená na sviatok bl. Fre-

derika: 

Večný Bože, ty si svoju Cirkev  

poučil, 

že všetky prikázania 

sú zahrnuté v láske k tebe 

a blížnemu. 

Daj, aby sme podľa príkladu  

blahoslaveného Frederika 

konali skutky milosrdenstva 

a boli započítaní k vyvoleným 

v tvojom kráľovstve. 

 

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

„Srdce na dlani“ je ocenenie Bratislavského 

dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvý-

šeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvo-

ju: ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľ-

níčok (jednotlivcov aj kolektívov) a ich projek-

tov za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykoná-

vajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôz-

nych oblastiach spoločenského života, rozvoja, ochrany životné-

ho prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod. ide aj o oce-

nenie koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov a dobrovoľ-

níčok ako aj o ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav soli-

darity a motivovania k službe pre druhých. 

     Oceňovanie SRDCE NA DLANI 2016 sa tento rok uskutoč-   

nilo 12.decembra 2016. Jednou z nominovaných bola aj členka 

SVdP a Konferencie sv. Jozefa v Leviciach, Alžbeta Kopřivová.  


