
 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 MENE BOŽOM 
Keď Bohu slúžime a oslavujeme ho, po-
tom sa nemusíme starať o to, čo iní hovo-
ria a robia. 

PRIPRAVENÉ JE MOJE SRDCE 
Boh nás dvíha a necháva i padať, potešu-
je nás, ale dopustí i súženie. Koná to pod-
ľa toho, z čoho duša čerpá úžitok. 

KTO TRPÍ—POROZUMIE 
Pán Ježiš nám dáva účasť na svojom krí-
ži, aby to slúžilo k jeho sláve. 

Trpezlivo znášať utrpenie a mlčať, to je najlepší prostriedok ako zís-
kať čnosti a osláviť Boha. 
 

Na jeho hrobe je nápis:  

"Strhával mladých do Kristovho vojska." 

Pápež Ján Pavol II., pri svojej účasti na XII. Svetovom 

dni mládeže konanom v Paríži, 22. 8. 1997 v katedrále 

Norte Dame Frederika OZANAMA vyhlásil za blaho-

slaveného a pri beatifikačnej homílii ho predstavil ako 

apoštola lásky, príkladného muža a otca rodiny. To, v 

čom by sme mali obzvlášť vidieť vzor a čo stojí na 

počiatku svätosti, povedal o Federikovi slovami: "uveril v lásku - v 

lásku, akou Boh obdaruje každého človeka. Sám sa cítil povolaným, 

aby miloval a dal tak príklad veľkej lásky k Bohu i blížnemu. Priťa-

hovali ho najmä ľudia, ktorí obzvlášť potrebujú lásku, ktorým sa Boh 

ako láska môže zjaviť len cez lásku iného človeka. V tom videl OZA-

NAM svoje poslanie." 

 „Frederik Ozanam, mladík zapálený Kristovým duchom a verný kaž-

dodennej meditácii Božieho slova, sebadarovaním v službe tým naj-

núdznejším sa najmä vám mladým ponúka ako ideál svätosti pre dne-

šok. Prial by som si, aby v spomienkach na XII. svetový deň mládeže 

náš nový blahoslavený zostal pre vás priateľom a vzorom“ Ján.Pavol II. 

Modlitba určená na sviatok bl. Frederika: 

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. 

Skrze Krista nášho Pána. 

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

 

    Blíži sa náš najväčší sviatok 

kresťanskej viery a lásky Boha, 

sviatok Veľkej noci. Pôstne ob-

dobie nás pripravuje na prežitie 

Ježišovho utrpenia.  Jasne hovo-

rí, že život po smrti sa nekončí, 

ale začína. Začína Ježišovým 

víťazstvom nad smrťou a naším 

vykúpením, veľkým  milosrden-

stvom Boha, nášho Otca. Po 

Ježišovej smrti  môžeme takto 

povedať,  „náš  Otec“. Jeho Syn 

nám dal možnosť byť  opäť  

Božím dieťaťom, ospravedlne-

ným skrz  Kristovo zástupné 

utrpenie. Nikdy nebudem môcť 

celkom splatiť túto veľkú lásku 

Boha Otca k nám. Z tejto veľkej 

Božej  lásky rozdávajme aj my 

navôkol, aby každý ju pocítil, 

chudobný, núdzny, trpiaci, aby 

nikto, kto trpí neprešiel okolo 

nás bez povšimnutia, lebo aj on 

bol vykúpený. 

Prajem Vám požehnané veľko-

nočné sviatky a spoločnú  nádej  

vo  večný život.         Libuša 



 
 

 

 400 ROKOV VINCETSKEJ CHARIZMY VO SVETE V OBRAZOCH  
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Obdobie pôstu je vhodným 

časom znovu nadobudnúť 

radosť a nádej, aby sme sa 

cítili ako MILOVANÉ deti 

svojho Otca. Otec na nás 

čaká, aby nás ZBAVIL únavy, 

apatie, nedôvery a ZAODEL 

nás do šiat dôstojnosti, ktorú 

svojim deťom môže dať iba 

skutočný otec a skutočná 

matka. 

 Viesť dialóg znamená 

POČÚVAŤ, čo hovorí druhý a 

povedať s miernosťou, čo si 

myslím ja. V rodine, 

susedstve a na pracovisku sa 

tak bude lepšie dariť. Ak však 

nenechám druhého, aby 

povedal, čo má na srdci, náš 

vzťah nedospeje k dobrému. 

Počúvať, nekričať, mať 

OTVORENÉ srdce.  

Vydajme sa na pôstnu cestu 

spoločne ako Cirkev prijatím 

znaku pomazania popolom. Aj 

z nás raz bude popol. 

Upierajme svoj zrak na 

Ukrižovaného. On nás vo 

svojej láske pozýva, aby sme 

sa ZMIERILI s Bohom a 

VRÁTILI sa k Nemu, a tak 

našli aj samých seba.  

OZANAM 

2017 
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V tomto roku 2017 

vincentská rodina 

na celom svete slávi 

400. výročie naro-

denia vincentskej 

charizmy.  

 

Z tejto príležitosti  

sa 28. januára v kostole sv. Vincenta v Bratislave 

stretli na slávnostnej sv. omši vo veľkom  počte 

všetky vetvy vincentskej rodiny na Slovensku. 

Hlavný celebrant Mons. Stanislav Zvolenský, Brati-

slavský arcibiskup a metropolita. Kazateľ Mons. 

Milan Šašík CM, gréckokatolícky biskup a eparcha 

Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie na Ukraji-

ne. Slávnosti sa zúčastnili Mons. Ján Orosch, Tr-

navský  arcibiskup a Mons.. František Rábek bis-

kup, ordinár OS a OZ SR.         

Provinciál Misijnej spoločnosti J. Jaššo privítal prí-

tomných a poďakoval sa, že si nás Pán povolal do 

vincentskej rodiny.   

Mons. M. Šašík v homílii hovoril o sv. Vincentovi, 

ktorý sa sám pokladal za veľkého hriešnika.  Boh si 

ho viedol svojou cestou a  sv. Vincent sa naučil  

čítať znaky času. Začal pomáhať chudobným a za-

ložil spoločenstvá. Takto sa zrodila  nová charizma 

a veľké dielo v Cirkvi. Sv. Vincent sa pýtal Boha 

čo má robiť.  V živote kresťana je dôležité nájsť 

cestu, aby nás napĺňala Kristova láska.  Poďakoval 

za zástupy, ktoré išli za sv. Vincentom a aj teraz 

idú.  Každá služba nech svieti veľkej Božej láske. 

Nech v živote oslavujeme Pána za Jeho veľké Milo-

srdenstvo. 

Potom boli  predstavené jednotlivé vetvy so svojou 

činnosťou a logom. Po sv. omši  mohol každý v 

tichosti zotrvať pri relikvii sv. Vincenta. V sále 

Vincentínum bolo bohaté agapé  a scénka o sv. 

Vincentovi. 

 Vďaka Pane za vincentskú rodinu a prosíme     aj 

naďalej o požehnanie.          Magadaléna Boledovičová 
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Potešila som sa, keď som dostala pozvánku na slávnost-

nú sv. omšu k 400. výročiu vincentskej charizmy, ktorá  

sa konala v kostole sv. Vincenta v Bratislave. 

Ďakujem Pánu Bohu, že som mohla prežiť túto chvíľu, 

pre mňa tak požehnaný čas v spoločnosti obetavých 

ľudí, konajúcich posolstvo sv. Vincenta de Paul a sv. 

Lujzy de Marilac.  Bola to Božia láska, ktorá vzbudila v 

nás slúžiť mnohorakým spôsobom chudobným. Tak ako 

je mnoho druhov chudoby, tak sa počas 400. rokov roz-

množila i mnohotvárnosť služby. Vnímala som s vďa-

kou spoločenstvo kňazov Vincentínov, biskupov, rehoľ-

ných sestier a laikov. 

Po slávnostnej sv. omši sme si uctili relikvie sv. Vin-

centa de Paul, čo na mňa silne zapôsobilo  a dojalo ma 

to k slzám.  Potom sme boli pozvaní na slávnostné 

„Agapé“, ktoré bolo výnimočné tým, že sme v spoloč-

ných rozhovoroch bez rozdielu kňaz, sestrička, a členo-

via spoločenstiev dokázali vyjadriť spolupatričnosť v 

tomto nádhernom spoločenstve, nehovoriac o pohoste-

ní, ktoré sme si vychutnali pri krátkom divadelnom 

predstavení o začiatkoch pôsobenia sv. Vincenta de 

Paul. 

Zo srdca ďakujem za toto pozvanie, ktoré ešte stále 

doznieva v mojom srdci. Prajem si, ale i všetkým  vet-

vám a zasväteným osobám tejto spoločnosti mnoho 

požehnaných stretnutí. 

S vďakou H.  Pastrnáková 

 

 

H. Pasttrnáková 
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Koncom novembra sa dožila členka konferencie Na-

nebovzatia Panny Márie pani 

Irenka Liptáková     65 ro-

kov života. Pri tejto príleži-

tosti sme strávili príjemné 

popoludnie u nej doma. Pra-

jeme Irenke pevné zdravie, 

šťastie, hojnosť darov Ducha 

svätého a vyprosujeme  hojné 

Božie požehnanie pre ňu 

a celú jej rodinu. 

 

O niekoľko dní sme sa opäť stretli a prežili sme opäť 

príjemný večer, tentoraz  u manželov Jakabových, 

ktorí boli členmi našej konferencie, ale zdravotný stav 

im nedovoľuje zúčastňovať sa našich stretnutí 

a pracovať . Veríme, že aj pre nich to bolo milé 

a príjemne strávené popoludnie v našej spoločnosti. 

Zopár našich členov sa v tohoročnom adventnom ob-

dobí  opäť zapojilo do modlitby deviatnika „Hľadáme 

prístrešie pre sv. Rodinu“. Jednu zastávku sme mali aj 

v byte manželov Jakabových. Nezúčastňovali sa síce 

putovania po rodinách, ale aj v ich rodine sme sa 

modlili a obraz sv. Rodiny ostal v ich príbytku celý 

deň. 

V adventnom období pravidelne organizujeme zbier-

ku potravín pre chudobných. 

Aj toho roku bola ohlásená zbierka v kostole v Šaci 

a v Malej Ide. Zároveň nám daroval potraviny a po-

skytol priestor pre zbierku potravín aj vedúci super-

marketu FRESH v Šaci, kde mohli nakupujúci  svoj 

príspevok nechať. Na všetkých miestach spolu  sme 

vyzbierali vyše 200 kg suchých potravín, ktoré spolu 

s finančným príspevkom od veriacich zo Šace a Malej 

Idy  vo výške 145 € odovzdali  sestričkám Vincent-

kám v Košiciach na Smetanovej ulici predsedníčka 

KNPM v Šaci p. Augustína Jarošová a pán dekan Mi-

chal Tkáč. Veríme, že sme našou zbierkou pomohli 

zmierniť  nedostatok tým, ktorí sú v ťažkej životnej 

situácii  a že sestry Vincentky  mohli poskytnúť po-

moc tým, ktorí sú na ňu odkázaní.   ´                           

Mária Lopatníková                                                                                                                                             

Manželia Lopatníkoví 
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Od 2. januára 2017 do zariadenia v Šuranoch  

nastúpila ako pracovný terapeut do kuchyne ku-

chárka Mária Poláková. Počas varenia sa bude  

venovať aj klientom,  aby keď sa raz osamostat-

nia, boli pripravení zaradiť sa do bežného živo-

ta. Sestrička Blanka, ktorá klientom varila štyri 

roky nepretržite, bude   variť  soboty,  nedele a   

bude sa starať aj naďalej  o kaplnku. 

V modlitbách našej novej kuchárke Márii  a ses-

tričke Blanke vyprosujeme zdravie, silu, porozu-

menie a požehnanie.                                                   
M.B. 

Návšteva z Rádia LUMEN  
 

Už po druhýkrát zavítala  moderátorka Rádia 

LUMEN, Andrea Čelková do Sociálneho 

centra  v Šuranoch.   

Rozhovor sa odvíjal od založenia centra až 

po dnešnú činnosť. Magdaléna Boledovičo-

vá, zástupkyňa prezidentky SVdP hovorila o 

vzniku a začiatkoch fungovania zariadenia,  

Helena Pastrnáková, vedúca v SZ  o staveb-

ných a rekonštrukčných  prácach vykona-

ných na budovách za miliónové hodnoty  ako 

aj o tom ako sa v tých rokoch borili s problé-

mami v zariadení. Mgr. Ing. Ján  Ňukovič, 

riaditeľ SC hovoril o chode zariadenia za po-

sledné štyri roky, Mgr. Petra Sucháňová, so-

ciálna pracovníčka  priblížila prácu s klien-

tmi.  Klienti Štefan a Milan hovorili o reži-

me, o prácach, ktoré vykonávajú v zariadení, 

o záľubách a o využívaní voľného času.   

Rozhovor  bol odvysielaný 12. februára v 

relácii Karmel. Moderátorke PhDr. Andrei  

Čelkovej ďakujeme za trpezlivosť, prajeme 

jej zdravie, Božie požehnanie a aby bola aj 

naďalej prínosom pre Rádio LUMEN.  

M.B. 

Mária Poláková,  

nová kuchárka 

P. Koloman—
obyvateľ SC 
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      REHABILITAČNÉ  CVIČENIA 

23. januára 2017 začali v dennom stacionári rehabi-

litačné cvičenia pod odborným vedením pani Evy 

Rozsýpalovej. 

Zameriavala sa hlavne na jemnú motoriku a precvi-

čovanie svalov horných končatín. 

Všetci boli veľmi spokojní a tešia sa na ďalšie stret-

nutia. 
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Treba však vyzdvihnúť aj skutočnosť, že Tvo-

ja charitatívna činnosť nebola len v  rámci na-

šej farnosti. Ty si organizovala, ale aj osobne 

sa zúčastňovala prípravy balíkov so šatstvom, 

potravinami a inými potrebnými vecami a ich 

rozosielania  núdznym na celom Slovensku. 

Doteraz ich odišlo viac ako 2 300, čo je úcty-

hodný počet. O tom, že to pomohlo mnohým 

ľudom, svedčí množstvo ďakovných listov, v 

ktorých príjemcovia ďakujú za poskytnutú 

pomoc, ale aj za ochotu a lásku s ktorou im to 

odosielatelia poskytli. 

V posledných rokoch Ti už zdravie tak dobre 

neslúži a sily ubúdajú, ale môžeš byť Anička 

spokojná, lebo máš dobrú nástupkyňu Anku 

Jánošovú, ktorá nie je len nová predsedníčka 

našej konferencie  spolku, ale ochotne pokra-

čuje v diele, ktoré si Ty začala, stále rozvíjala 

a my ostatní členovia jej budeme v tom pomá-

hať, ako sme aj Tebe pomáhali. 

Dalo by sa ešte ďalej spomínať na Tvoje bo-

haté aktivity, ale nie je to potrebné, lebo si to 

nerobila pre svoju slávu, ale z lásky a milosr-

denstva. už vtedy, keď sa o milosrdenstve  

ešte toľko nehovorilo. 

Preto záverom Ti milá Anička ďakujeme za 

túto bohumilú činnosť a do ďalšieho života Ti 

prajeme hlavne božie požehnanie, dobré zdra-

vie,  aby si ešte dlho mohla vykonávať, alebo 

aspoň dohliadať na charitatívnu činnosť v na-

šej farnosti a aby si v pokoji a láske mohla v 

kruhu svojej rodiny, členov Spolku sv. Vin-

centa a ostatných farníkov prežívať jeseň 

svojho života. 
 

To Ti praje Ján Uhnák a členovia Spolku sv. 

Vincenta. 

V Bratislave,  17. decembra 2016 

Milá naša jubilantka – Anička 
 

V tomto  adventnom období, keď sa pripravu-

jeme  na  Vianoce- príchod malého dieťaťa 

Ježiš, sme nezabudli ani  na dátum 11. decem-

bra, keď si Ty mala okrúhle životné jubileum. 

Pri tejto príležitosti sme sa tu zišli, aby sme si 

to pripomenuli. Bližšie sa poznáme len po vý-

stavbe nášho Kostola Kráľovnej rodiny, čo je 

už viac ako 17 rokov. Až potom sa tu začalo 

tvoriť farské spoločenstvo, v ktorom si sa aj 

Ty od začiatku aktívne zapájala do všetkých 

činností ako členka farskej rady, spevokolu a 

najmä tým, že si založila u nás pobočku 

(konferenciu) Spolku sv. Vincenta de Paul.                       

V rámci farskej rady si sa od začiatku starala 

o zabezpečenie lektorov pre čítanie božieho 

slova a prosieb počas sv. omší, vyberanie mi-

lodarov po sv. omšiach ako obetných darov, 

upratovanie kostola a mnoho iných vecí, ktoré  

tu ani nemožno všetky vymenovať.. 

Taktiež ako členka spevokolu si bola jeho 

„dušou“, zabezpečovala si jeho skúšky a vy-

stúpenia u nás a v susedných farnostiach. 

Najznámejšia však bola a ešte stále aj je Tvoja 

činnosť v charitatívnej oblasti, ktorú si u nás 

nielen  organizovala, ale  hlavne v rámci 

Spolku sv. Vincenta aj veľmi aktívne vykoná-

vala, spoločne s  jeho členmi. Bola to hlavne 

starostlivosť o chudobných, nezamestnaných, 

bezdomovcov a vôbec o núdznych. Pre nich 

ste zbierali a potom aj rozdeľovali šatstvo, po-

traviny, detské hračky, školské potreby a aj 

peniaze. Tu chcem spomenúť, že peniaze ste 

získavali nielen z rozličných farských akcii 

ako akciové predaje detského ošatenia, hra-

čiek, ručných prác, tomboly na farských ple-

soch a akciách konaných Spolkom  sv. Vin-

centa. Značná časť peňazí sa získavala  pravi-

delnými, aj keď nie veľkými príspevkami čle-

nov spolku, ale aj iných farníkov, väčšinou 

dôchodcov z ich malej penzie. A to bola Tvo-

ja zásluha, lebo Ťa ľudia mali radi a verili Ti, 
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Ing. Ján UHNÁK 
22.02.2017 
85 rokov 

Konferencia Kráľovnej Rodiny 
BRATISLAVA 

Irena LIPTÁKOVÁ 
29.11.2016 
65 rokov 

Konferencia Nanebovzatia 
Panny Márie KOŠICE-ŠACA  

BLAHOŽELÁME  

 

 

25. februára sa dožíva 85 rokov  Ján UHNÁK,  člen Konfe-

rencie Kráľovnej Rodiny na Teplickej ul. 2 v Bratislave. 

Je aktívny, je nám ostatným príkladom ako slúžiť, obetovať 

sa pre tých, čo to potrebujú. Vo voľnom čase sa venuje naj-

mä chorým, seniorom, či osamelým. Pomáha pri charitatív-

nej činnosti, pri expedovaní balíkov chudobným. Všíma si 

aj ich duchovné potreby, pravidelne v nedeľu i cez sviatky 

im nosí sviatosť oltárnu. Zapája sa do brigád pri úprave 

zelene okolo kostola. Okrem členstva v Konferencii, je dl-

horočným aktívnym funkcionárom v Únii kresťanských se-

niorov. 

Za jeho aktívnu dobrovoľnícku službu ho v roku 2016 od-

menil aj prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska. 

BLAHOŽELÁME  

 Milí naši jubilanti,  
srdečne vám blahoželá-
me k  životnému jubileu. 
Ďakujeme za vašu 
mnohoročnú obetavú   
a nezištnú službu núdz-
nym. Odmena vo več-
nosti vás za to iste   ne-
minie.  Buďte medzi na-
mi ešte dlhé roky. 
Želáme vám pokoj, ra-
dosť, dobro, pohodu, 
veľa  lásky, zdravie, Bo-
žie požehnanie, hojnosť 
Darov Ducha Svätého, 
ochranu Panny Márie a 
vašich anjelov stráž-
nych. S láskou na vás 
myslíme v  modlitbách.   
Zároveň blahoželáme  
aj všetkým členom 
Spolku sv. Vincenta de 
Paul, ktorí  v mesiacoch 
január, február a marec 
m a l i  n a r o d e n i n y .                  
NR SVdP 

BLAHOŽELÁME  

Daniela VIGOVÁ 
31.03.2017 
70 rokov 

Konferencia SV. GORAZDA 
BRATISLAVA 
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ho a on pozval pána Milana, ktorého  som 

tiež poznala. Kedysi bol kolegom môjho 

manžela. Obaja  boli veľkou posilou náš-

ho spevokolu v mužských hlasoch. Pán 

Ondrej, ako chlapec miništroval, tu sa 

ujal funkcie kostolníka. Nie je však už 

medzi nami, z nášho spevokolu odišiel do 

večnosti  zaopatrený sviatosťami.  

V našich modlitbách myslíme i na  tých, 

ktorí už odišli do večnosti. 

Už tri roky, pravidelne v stredu, chodie-

vam do ďalšieho domova. Náplň stretáva-

nia je podobná ako v piatok, tiež tu máme 

„spevokol.“ Pani Františka s jej intenzi-

tou hlasu by zvládla aj väčší priestor; po-

zná všetky piesne. Naše stretnutia bývajú 

„ekumenické“. Raz, keď bola v domove 

sv. omša (zatiaľ sú sporadické), páter Pa-

vol podával sv. prijímanie. Na pani G. 

(evanjeličku) to tak zapôsobilo, že polo-

hlasne povedala: „aj ja sa chcem zúčast-

niť...“ – (to bol pre nás  silný moment). 

Pred prvou sv. omšou v DD náš kňaz vy-

sluhoval sviatosť zmierenia, jedna sestra, 

celá natešená mi povedala, že tamten 

pán /obyvateľ DD/ ... sa po spovedi veľmi 

upokojil. 

 Personál  naše stretávania pokladá za te-

rapiu. Mnohí klienti v domovoch sa tešia 

na stretnutia s nami a čakajú... Snažíme 

sa,  aby tieto stretnutia boli pravidelné. 

Považujeme to za veľmi dôležité- 
 Chcela by som aj vás vyzvať na takéto 

stretnutia v domovoch s dôchodcami. 

Mnohí z nich sú osamelí, príbuzní za ni-

mi neprichádzajú. Cez známych v DD, 

skúste pozisťovať či by nepotrebova-

li  takéto služby. Určite by ste priniesli 

medzi nich radosť a Evanjelium medzi 

nich.                         Mária Virsiková, 

Konferencia sv. Ondreja apoštola Bratislava 

 

KONFERENCIA  SV. ONDREJA  APOŠTOLA  BRATISLAVA 

„Dajte na seba pozor, 

a príďte zasa...“ 

- volá za mnou pani Anežka, 

keď odchádzam z izby domo-

va dôchodcov po návšteve 

u nej. 

Pani Anežka je už  ležiaca. 

Pred nejakým časom  ešte 

chodievala do kaplnky 

v domove, ktorá je zasvätená 

Povýšeniu sv. Kríža. 

V kaplnke je veľký, vyrezá-

vaný pravý detviansky kríž, a každú druhú sobotu je tu  

sv. omša. 

 

Siedmy rok, odkedy je zriadený domov, chodievam tam 

pravidelne každý piatok. Pani Anežka a pani Gizka sú od 

samého začiatku v domove.  Už 7 rokov sa s nimi stretá-

vam. Pani Gizka  docupitá do kaplnky a ešte si aj zaspie-

va v našom „spevokole.“ 

Náš „spevokol“ sa často mení. Jednotlivé hlasy prichá-

dzajú i odchádzajú...sú v ňom i 90-tnici.  Nedávno sme si 

veselšie zaspomínali, že  keď sa tam hore všetci stretne-

me, spoločne si zaspievame... Náš spev znie v celom Do-

move keď spievame pri otvorených dverách. Keď sme 

spievali pieseň Ó Mária Bolestivá, sestra, ktorá prišla 

odvážať vozičkárov, celá nadšená povedala, že to bola 

krásna melódia. Nechodí do kostola, ale melódia, sa jej 

veľmi páčila. 

Na stretnutiach si čítame zo Svätého písma alebo 

z časopisu „Slovo medzi nami,“ ktorý vydávajú Redem-

ptoristi. Spoločne sa modlíme a prežívame liturgické ob-

dobia i v piesňach. 

Mohli by sme povedať, že sme i ekumenické spoločen-

stvo. Prichádzajú medzi nás evanjelici a občas i kalvíni. 

Pani Milka (evanjelička) chodieva pravidelne. Obdivu-

jem jej znalosti zo Svätého písma, pozná i čísla Žalmov. 

Našli sme i spoločné piesne. 

Veľký zážitok sme mali, keď pred niekoľkými rokmi, 

páter Milan Grossmann, CM prišiel dať novokňazské 

požehnanie. Jeho mama Anička nabalila z „primičných 

koláčov“ a bola hostina v celom domove. 

V jednom domove som objavila môjho rodáka, pána On-

dreja. Na dverách som si všimla  priezvisko, ktoré sa vy-

skytuje v mojom rodisku. Keď som po zaklopaní vošla 

do izby, hneď som ho spoznala, aj napriek tomu, že som 

ho nevidela od mojich detských rokov. Nevedel, že v 

domove mávame evanjelizačné  stretnutia. Pozvala som 
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Klienti denného stacionára dnes—27. 2.2017—veľmi usilov-

ne pracovali na zhotovení vtáčika z vlny.  

Mgr. Mariana Drgoňová, naša dobrovoľníčka, podrobne 

všetkým vysvetlila postup a aktívne pomáhala pri zhotovo-

vaní vtáčika. Konečný efekt bol krásny vtáčik u každého 

jedinečný a zároveň sme si precvičili aj jemnú motoriku. 

Pani Mariane ďakujeme za trpezlivosť a pomoc pri zhotove-

ní pekného darčeka z ktorého mali všetci radosť ... 

Začiatok práce a vysvetlenie postupu  

Výsledok našej práce je takýto pekný vtáčik 
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KONFERENCIA  SV.  GORAZDA  BRATISLAVA 

 

Stretnutie s pátrom Tomášom Brezánim 
 
Konferencia sv. Gorazda pri Dome nádeje v Bratislave 

s počtom  10 členiek na svojom pravidelnom zasadnutí 

dňa  21.2.2017 sa stretla s pátrom  Tomášom Brezánim, 

zodpovedným  za duchovné vedenie Spolku  sv. Vincenta 

de Paul na Slovensku. 

Pani  RNDr. Erika Otrubová, CSc.  predsedníčka konfe-

rencie,  privítala pátra a predstavila členky 

a činnosť  konferencie  ako aj v Dome nádeje. Členky spo-

lupracujú s klubom dôchodcov , vypomáhajú v Dome ná-

deje pri jeho chode a zúčastňujú sa rôznych akcií spoje-

ných so Spolkom. Informovali o stretnutí s Radou KBS pre 

Laické apoštolské hnutie konaného dňa 10.2.2017  v spo-

lupráci s Fórom kresťanských inštitúcií. Konferencia sa 

zapojila do modlitbovej  podomovej návštevy Kaplnky 

Panny  Márie  v Združení Zázračnej medaily, ktorá sa 

uskutoční   od 27.júla – 30.júla 2017 v Dome nádeje a  

v spolupráci s denným stacionárom vytvoria modlitbovú 

skupinu. 

Na pozvanie pátra Brezániho bude od 30.6.2017  2 dňové 

stretnutie , duchovné cvičenie pre členov Spolku  

v Bijacoviach, s možnosťou púte do Levoče. 

Páter Brezáni oboznámil konferenciu s  Listom nového 

prezidenta Generálnej rady  SVdP Paríž -Renatu Lima 

de Oliveira - 16. prezidenta Spolku, ktorý pochádza 
z Brazílie.  Prezident túži, aby list bol meditovaný na 

stretnutiach členov, zdôrazňuje členom zodpovednosť a 

privilégium služby. Veľký dôraz kladie na duchovný život - 

osobné hľadanie svätosti prostredníctvom modlitby a služ-

by, ktorá má byť oslavou P. Boha. Hľadať osobné povzbu-

denia činností s chudobnými a pre chudobných, byť otvo-

rení pre Hlas každého je dôležitý. Každý člen by si mal za 

seba hľadať náhradu, osloviť niekoho. Možnosti, ktoré 

máme treba využiť okamžite, neakumulovať, nehromadiť 

(majetok), učiť sa dôvere v P. Boha. Zdôrazňuje a poža-

duje osobný kontakt-podomovú návštevu chudobných. 

V diskusii pri jednotlivých problémoch P. Brezáni  po-

vzbudil, poradil, na záver požehnal a daroval konferencií 

obraz sv. F. Ozanama. Pripomenuli sme si, že v tomto 

roku je:   20 rokov od blahorečenia F. Ozanama, 150 ro-

kov od založenia Spolku na Slovensku,  400 rokov od cha-

rizmy sv. Vincenta de Paul. 

     Konferencia zo srdca poďakovala P. Brezánimu CM  
za účasť, usmernenie , rady, ale aj za obrázok bl. Frederi-

ka Ozanama s „osobným želaním“ a vyprosuje mu hojné 

Božie požehnanie pre všetky jeho námahy a snaženia. 

 
RNDr. Erika Otrubová, CSc. predsedníčka Konferencie sv. 

Gorazda 



 

  

SUPERIORE GENERALE  POST 2017 

Strana 16 
        VYDÁVA NR  SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL 

 

 
Trojica na každého človeka jednotlivo i na celú spoločnosť.  

Postupne ako s Božou milosťou budeme odkrývať a viac 

spoznávať nerozlučiteľné spojenie medzi Trojicou a kaž-

dým človekom, medzi Trojicou a komunitou, medzi Troji-

cou a ľudstvom, budeme sa stále viac približovať k doko-

nalému modelu „vzťahov“, ktoré sú základnými zložkami 

nášho života. Neboli sme stvorení ako nejaké ostrovy, od-

delení jedni od druhých, ale ako spoločenské bytosti, ako 

rodina, a to takým spôsobom, že v hĺbke nášho bytia sme 

jedno s Bohom, čiže s Najsvätejšou Trojicou i medzi se-

bou.  

Trojica ostáva pre nás tajomstvom. Od Ježiša vieme niečo 

o Otcovi, Synovi a Duchu Svätom. Najsvätejšiu Trojicu 

nám predstavil ako dokonalý model „vzťahov“.  

Pri uvažovaní o Trojici je potrebné zaangažovať aj vôľu a 

snahu inkarnovať tento dokonalý model „vzťahov“ do kon-

krétnej životnej situácie, v ktorej sa práve nachádzam, do 

komunity, v ktorej žijem, do kongregácie alebo skupiny, do 

ktorej patrím, do rodiny a s ľuďmi, ktorým ma Ježiš posiela 

slúžiť.  

Najsvätejšia Trojica je dokonalým vzorom „vzťahov“! Je-

žiš nám ukazuje ideál.  

Vzájomný vzťah medzi Otcom a Synom.  

Vzájomný vzťah medzi Otcom a Duchom Svätým. Vzá-

jomný vzťah medzi Synom a Duchom Svätým. 3  

 

Vzájomný vzťah Otca, Syna a Ducha Svätého.  

Čo môžeme vidieť na týchto „vzťahoch“?  

1) Môžeme vidieť, že pozornosť je zameraná vždy na dru-

hú osobu a nie na seba.  

2) Môžeme vidieť, že na prvé miesto je postavená vždy tá 

druhá osoba a nie ona sama.  

3) Môžeme vidieť, že chvála, vďačnosť a obdiv sú vždy 

venované tej druhej osobe a nie sebe samej.  

4) Môžeme vidieť, že každá z troch osôb Najsvätejšej Tro-

jice sa vždy vyslovuje, že pre splnenie svojho poslania po-

trebuje spoluprácu s tou druhou.  

5) Môžeme vidieť, že každá z troch Božských osôb hovorí 

vždy jasne, že by bolo nedostatočné a neúčinné, keby kaž-

dá z nich konala samostatne.  

Čo znamená model vzťahov v živote Najsvätejšej Trojice 

pre môj osobný život:  

a) môj vzťah s Bohom,  

b) môj vzťah s komunitou,  

c) môj vzťah s rodinou,  

d) môj vzťah s tými, ktorým ma Ježiš posiela slúžiť?  

Keďže nie sme ostrovmi, ale patríme do ľudskej rodiny, 

„vzťahy“ sú neoddeliteľnou súčasťou nášho poslania. Ide-

álny vzor Najsvätejšej Trojice, ktorý nám Ježiš zanechal, je 

modelom, ktorý máme nasledovať.  

Svätý Vincent de Paul urobil z dokonalého vzoru Najsvä-

tejšej Trojice jeden zo základných kameňov svojej spiritua-

lity. V tomto Pôstnom období sme pozvaní viac sa priblížiť 

k dokonalému modelu „vzťahov“, ktorý nám dáva Ježiš.  

Ak dá každý z nás prvé miesto tomu druhému a uprednost-

ní ho pred svojimi vlastnými túžbami, záujmami, osobnými   

 

 CONGREGAZIONE DELLA MIS-

SIONE  

CURIA GENERALIZIA  

Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA 

Tel: +39 06 661 30 61 – Fax: +39 06 

666 38 31 – Email: cmcuria@cmglobal.org  

SUPERIORE GENERALE  

Rím, 22. februára 2017  

LIST NA PÔST  

 
Všetkým členom vincentskej rodiny  

Drahí bratia a sestry!  

Milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista nech je vždy s na-

mi!  

V úvode tohto listu by som rád využil príležitosť a každému 

z vás sa zo srdca poďakoval za hojné vianočné a novoročné 

priania, ktoré som dostal poštou, mailom alebo prostredníc-

tvom iných sociálnych médií. Obdivujem vaše svedectvo a 

hrdinskú službu v ťažkých situáciách a v odľahlých oblas-

tiach sveta. Moje srdce je s vami, denne na vás myslím a 

sprevádzam vás svojimi modlitbami.  

Pôstna doba je už blízko!  

 

V liste na Advent som uvažoval o „Vtelení“, ako o jednom z 

hlavných tajomstiev spirituality sv. Vincenta de Paul. V liste 

k tohtoročnému Pôstu by som chcel s vami pouvažovať o 

tajomstve „Najsvätejšej Trojice“, ako o ďalšom z podstat-

ných tajomstiev Vincentovej spirituality.  

Vo Všeobecných pravidlách Misijnej spoločnosti svätý Vin-

cent píše:  

Podľa Buly o zriadení našej Spoločnosti si máme celkom 

osobitne uctievať nevýslovné tajomstvá Najsvätejšej Trojice 

a Vtelenia. Vynasnažíme sa to plniť čo najvernejšie a kaž-

dým možným spôsobom, no predovšetkým praktizovaním 

týchto troch vecí: 1. často si vzbudzovať vrúcne úkony viery 

a nábožnosti zamerané na tieto tajomstvá; 2. každý deň obe-

tovať na ich oslavu nejaké modlitby a dobré skutky, a hlav-

ne sláviť ich sviatky s tou najväčšou možnou dôstojnosťou a 

úctou; 3. starostlivo sa snažiť o to, aby sme poučovaním 

alebo svojím príkladom umožnili ľuďom spoznať ich, ctiť si 

a oslavovať. (Všeobecné pravidlá X, 2) V Konštitúciách 

Misijnej spoločnosti môžeme čítať:  

Ako svedkovia a ohlasovatelia Božej lásky máme prejavo-

vať vrúcnu nábožnosť a úctu k tajomstvám Najsvätejšej 

Trojice a Vtelenia. (Konštitúcie IV, 48)  

Čo hovorí Najsvätejšia Trojica mne osobne, komunite, v 

ktorej žijem, kongregácii či skupine, do ktorej patrím, mojej 

rodine a ľuďom, ktorým ma Ježiš posiela slúžiť?  

Ježiš Kristus nám pomáha pochopiť Najsvätejšiu Trojicu – 

jej identitu, poslanie a úmysel Otca, Syna a Ducha Svätého. 

Pomáha nám porozumieť, aký je vzťah medzi tromi Osoba-

mi, aké úzke puto ich spája a aký vplyv má Najsvätejšia  
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Coste XI, 340), Boha chudobných, malých, najslabších, 

na ktorých nás upriamuje naša charizma. To platí pre nás, 

pre dcéry kresťanskej lásky i pre celú vincentskú rodinu.  

 

Keďže sme povolaní žiť zjednotenie v láske, jednotnosť 

v mnohosti, spoločenstvo života, jednotu v rozmanitosti 

darov – pod vedením Ducha Svätého a poslaní ako Ježiš 

k misionárskej a evanjelizujúcej láske chudobných vďaka 

charizme, ktorú Duch Svätý vnukol svätému Vincentovi 

a dal Spoločnosti, ktorej sme dedičmi – sme pozvaní k 

tvorivej vernosti charizme v šľapajach Ježiša Krista, 

evanjelizátora chudobných.  

b) Preto sa má naša úcta k Najsvätejšej Trojici, podobne 

ako úcta svätého Vincenta, spájať s misiou (porov. Kon-

ferencia 118 z 23. mája 1655, opakovanie myšlienok z 

rozjímania, Coste XI, 180-182), s ohlasovaním tajomstva 

Božej lásky voči chudobným a pre ich spásu (porov. tam-

že, 181). Slovo, ktoré sa stalo telom z lásky, bolo poslané 

Otcom (porov. Jn 3,16), počaté Duchom Svätým v lone 

Panny Márie (porov. Lk 1,35) a pomazané tým istým 

Duchom, aby prinieslo Radostnú zvesť chudobným. Vo 

vtelenom Slove prítomnom v chudobných videl svätý 

Vincent ten najdokonalejší dôkaz Božej lásky (porov. Jn 

3,16 ; 14,9), prednostnej lásky Trojjediného Boha k ma-

lým tohto sveta (P. Getúlio Mota Grossi, CM).  

Slávime 400. výročie charizmy svätého Vincenta de 

Paul. Nech nám tento jubilejný rok prinesie bohaté plo-

dy! S absolútnou dôverou v Božiu prozreteľnosť a s prí-

hovorom Panny Márie zázračnej medaily, svätého Vin-

centa de Paul a všetkých svätých i blahoslavených vin-

centskej rodiny, pokračujme na duchovnej ceste smerom 

do svojho vnútra i na vonkajšej ceste smerom k našim 

komunitám, rodine a ľuďom, ku ktorým nás Ježiš posiela 

do služby, k tým, ktorí možno ešte nepoznajú túto chariz-

mu, alebo na tie miesta, kde charizma zatiaľ nezapustila 

korene.  

Mám nádej a modlím sa, aby nám tohtoročné slávenie 

Veľkého týždňa, Veľkej noci a Veľkonočného obdobia 

prinieslo viac radosti a pochopenia pre nás i pre našu 

misiu, aj vďaka uvažovaniu o Najsvätejšej Trojici a sna-

he približovať sa k dokonalému modelu „vzťahov“.  

 

Naďalej sa navzájom modlime jeden za druhého!  

 

Váš brat vo svätom Vincentovi,  

Tomaž Mavrič, CM  

Generálny predstavený  

želaniami a ak si každý bude všímať druhého, venuje mu 

čas, podelí sa s ním o svoje myšlienky, skúsenosti, ťažkosti, 

pochybnosti, trápenia, radosti, atď., podľa dokonalého vzo-

ru „vzťahov Trojice“, potom niekto urobí to isté voči každé-

mu jednému z nás. Takto vznikne nádherné a úžasné zosku-

penie vzťahov, v ktorom budeme tým najlepším a najefek-

tívnejším spôsobom spoločne realizovať poslanie, ktoré 

nám zveril Ježiš.  

Ako pomôcky na meditovanie o tomto dokonalom vzore 

„vzťahov“ nám môžu poslúžiť dva ďalšie texty svätého 

Vincenta o Najsvätejšej Trojici i krátke zamyslenie pátra 

Getúlia Mota Grossi, CM:  

Pestujme v sebe tohto ducha, ak chceme mať v sebe obraz 

Božskej Trojice a ak chceme mať posvätný vzťah s Otcom, 

Synom a Duchom Svätým. Čo je základom jednoty a dôver-

ného spojenia v Bohu, ak nie rovnosť a rozdielnosť troch 

osôb? A čo plodí lásku, ak nie ich podobnosť? A keby me-

dzi nimi nebola láska, čo by tam bolo príjemné? – pýta sa 

blažený biskup zo Ženevy. V Najsvätejšej Trojici je teda 

rovnakosť: čo chce Otec, to chce aj Syn; čo robí Duch Svä-

tý, to robí Otec i Syn. Počínajú si rovnako, majú tú istú moc 

a robia to isté. Hľa, počiatok dokonalosti a náš vzor! Buď-

me jednotní! Aj keď nás bude niekoľko, budeme ako jeden 

a vytvoríme svätú jednotu v mnohosti. Ak  

jej už trochu máme, nie však dostatok, prosme Boha o to, čo 

nám chýba. Všimnime si, v čom sa od seba navzájom líši-

me, aby sme sa všetci usilovali viac sa vzájomne podobať a 

byť si rovnými, pretože podobnosť a rovnosť plodia lásku a 

láska vedie k jednote. Všetci sa teda snažme mať rovnaký 

záujem a rovnakú radosť z toho, čo sa realizuje, či už naším 

pričinením, alebo bez nás. (Konferencia 206 z 23. mája 

1659 O rovnakosti, Coste XII, 256-257)  

Žite spolu, akoby ste mali iba jedno srdce a jednu dušu 

(porov. Sk 4,32), aby ste touto jednotou ducha boli skutoč-

ným obrazom jednoty Boha, veď svojím počtom predstavu-

jete tri osoby Najsvätejšej Trojice.  

Preto prosím Ducha Svätého, ktorý je spojivom Otca a Sy-

na, aby podobne spájal aj vás. Nech vám dá hlboký pokoj v 

protirečeniach a ťažkostiach, ktoré sa pri chudobných tak 

často vyskytujú. Ale nezabúdajte ani na to, že v tom je váš 

kríž, ktorým vás náš Spasiteľ priťahuje k sebe, do svojho 

odpočinku. Všetci si vážia vašu prácu a ľudia s vyšším pos-

tavením nepoznajú úctyhodnejšiu a svätejšiu službu na ze-

mi, keď sa vykonáva oddane. (List z 30. júla 1651 sestre 

Anne Hardemont, v Hennebont, Coste IV, 235-236)  

Úcta svätého Vincenta k Najsvätejšej Trojici nevychádzala 

z rozumu, ale pramenila z jeho vnímavého srdca. Priviedla 

ho, a privádza aj nás ako Spoločnosť, ktorá žije charizmu 

Zakladateľa v dnešnej dobe, k dvojakej skúsenosti:  

a) Napodobňovať vzťahy medzi tromi Osobami. V Cirkvi, a 

tak ako to robí Cirkev, Spoločnosť nachádza v Najsvätejšej 

Trojici svoj najvyšší princíp života a činnosti (Konštitúcie 

II, 20). Sme povolaní byť obrazom Najsvätejšej Trojice, 

Boha milosrdnej a súcitnej lásky (porov. Konferencia 152 

zo 6. augusta [1656] O Duchu súcitu a milosrdenstva,  
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V dňoch 15. -17.12. 2016 sa v Nitre na Šindolke u sestričiek 

DKL uskutočnila duchovná formácia pre členov vincentskej 

rodiny pod vedením p. Agostina z Chicaga a jeho tímu. 

  Na úvod nás rozdelili do niekoľkých pracovných 

skupín, v každej boli zastúpené všetky vetvy vincentskej 

rodiny a v ktorých  sme po celý čas  pracovali na rozličných 

úlohách. Program bol obohatený hrami, prezentáciami na 

rôzne témy, vypracovávanie individuálnych pracovných 

programov či stavanie veží- aby sme sa naučili lepšie spolu-

pracovať. 

V prednáškach sa ma dotkla téma  kontemplácie- 

návratu ku koreňom i piatich čností, ktoré by sme mali roz-

víjať, aby sme sa pripodobnili Kristovi a  lepšie dokázali 

slúžiť druhým: jednoduchosť, poníženosť, láskavosť, 

umŕtvenosť a horlivosť.  Tiež sme vypracovávali testy na 

spoznávanie seba samého, aby sme v praxi lepšie zvládali 

krízové situácie a konflikty. Zaujímavá bola aj prezentácia  

o systémovej zmene, kde popri práci s chudobnými by sme 

mali spolupracovať na rôznych úrovniach v tvorbe lepších 

zákonov a vytvoreniu vhodnejších podmienok na odstráne-

nie chudoby na Slovensku 

Posledný deň stretnutia - sobotu 17.12. bola pra-

covná časť Vincenstkej komisie spolu s p. Agostinom a jeho 

tímom. Informovali sme ho o činnosti jednotlivých vetiev na 

Slovensku  a on nám porozprával o činnosti  kancelárie, 

ktorá pracuje na zjednocovaní vincentskej rodiny vo svete. 

P. Jaroslav Jaššo sa zaujímal, ako sa môže Slovensko pripo-

jiť na medzinárodnú úroveň. 

Zo stretnutia sme odchádzali naplnení a obohatení 

o nové informácie a zážitky, ktoré dúfam, v čo najväčšej 

možnej miere použijeme na zlepšenie vzájomnej spolupráce 

a pre chudobných. 

 

P. Bajlová 
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PLENÁRNE ZHROMAŽDENIE ČLENOV SVdP 2017 

Prosíme predsedov konferencií o nahlásenie záujemcov  

do konca marca M. Boledovičovej na telefón: 036/ 

6317323,  0908794374 

Predbežný program:  

Sobota: 
8.00 - 11.00 registrácia, adorácia, spoveď 

11.30  príchod relikvií bl. Marty Wieckej 

12.00 - 13.30 Eucharistia 

14.00 - 15.00 obed 

15.00 - 15.30 prednáška 

16.00 - 17.30 workshops 

18.00 - 19.00 duchovný a modlitbový program 

19.00 - 20.00 večera 

20.00 - 21.30 procesia ku hrobu 

22.00 - 24.00 osobná modlitba, adorácia, spoveď 

v kostole 

Nedeľa: 
7.00  osobná modlitba 

8.30 - 9.00 ranná modlitba 

9.00 - 9.30 raňajky 

9.30 - 10.15 uctievanie relikvií a akatyst 

10.30 - 12.00 Eucharistia 

12.30  obed 

 V dňoch 12. až 15. októbra 2017 sa pri príleži-

tosti 400. výročia vincentskej  rodiny uskutoční 

celosvetové stretnutie pre všetky vetvy VR sympó-

zium v Ríme. V  rámci programu bude stretnutie so 

Sv. Otcom Františkom. Na púť môžu ísť aj rodinní  

príslušníci a sympatizanti VR. Prosíme predsedov, aby 

nahlásili na plenárnom  zhromaždení predbežný počet 

záujemcov na duchovné cvičenia a púť do Ríma.  

 Spoločná púť VR na Slovensku sa uskutoční do 

Rajeckej Lesnej. Termín púte  vám dodatočne na-

hlásime. 

 Prosíme o modlitby za silu Ducha Svätého na 

plenárnych stretnutiach  a za duchovné cvičenia, 

z ktorých môžeme načerpať duchovnú posilu pre našu 

bezpodmienečnú pomoc blížnym. V milosrdnej láske sv. 

Vincenta a bl. Frederika Ozanama Vám vyprosujeme 

pôstny čas plný lásky v službe chudobným.       Prezi-

dentka L. Miháliková a členovia výboru NR SVdP 

Milé sestry, bratia, 

z nekonečnej lásky dobrotivého Boha vás pozývame 

na  21. plenárne stretnutie spolku. Západ a stred sa stretne  

22. apríla 2017 v Dome nádeje, na Tomášikovej ulici 8A 

v Bratislave. Na stretnutie pozývame členov konferencií v čo 

najväčšom počte. Delegátov stretnutia prosím nahlásiť do 18. 

apríla tajomníčke Zuzane Ráczovej  na mobil: 0918152005 

alebo emailom: raczova.zuzka@gmail.comŠaca a okolité 

konferencie sa stretnú 29. apríla 2017  v Šaci. Na stretnutie 

pozývame členov zo Šace  a okolia v čo najväčšom počte. 

Delegátov stretnutia prosím nahlásiť do     18. apríla 

u viceprezidentky Márie Lopatníkovej, telefón: 055/ 6842284, 

mobil: 0915 317974, alebo u Augustíny Jarošovej mobil: 

0915318338.  NR SVdP preplatí výdavky za  jednu cestu, dru-

hú cestu hradí konferencia. Stravu si platia účastníci stretnutia 

a to predpokladanou sumou 4.- €. 

Milá sestra, brat sme Bohu za teba vďační a radi sa 

s tebou stretneme.  

 

Program 

08.00  Prezentácia 

09.00  Otvorenie stretnutia, L. Miháliková 

09.05  Modlitba, duchovné slovo, páter  Tomáš 

           Brezáni 

09.30  Príhovor prezidentky, Libuša Miháliková 

09.40  Účtovníctvo – stav hospodárenia za 

           rok 2016,  L. Miháliková 

09.50  Schválenie hospodárskeho  výsledku, 

 A. Kopřivová 

10.00  Plánované aktivity k 400. výročiu 

           vincentskej   charizmy, P. Bajlová  

púť k hrobu bl. M. Wieckej, Dkl, Ukrajina 

púť Rím 

Rajecká Lesná 

vedecká konferencia 

Vincentfest                    

10.30 Zo života bl. Fr. Ozanama, A. Kopřivová 

10.45 Príhovor sestričky DKL  

11.00  Prestávka – káva, čaj 

11.30  Duchovné cvičenia – Bijacovce 

11.40  Časopis Ozanam, A. Kopřivová 

12.00  Sv. omša   

13.00  Obed 

14.00 Prezentáciie, svedectvá a diskusia: 

Výročná správa 

Dom nádeje 

Šaca 

Konferencia  sv. Cecílie 

15.00  Ruženec Božieho milosrdenstva 

15.15  Pokračovanie prezentácií 

16.00  Ukončenie a požehnanie 

 

 

 Na pozvanie pátra Tomáša Brezániho budú od 30. 6. 

2017 do 2. 7. 2017  v Bijacovciach duchovné cvičenia 

pre členov SVdP  s možnosťou púte do Levo-

če.Ubytovanie v misijnom dome sv. Vincenta je  za 

noc/5.- €. Platba za stravu sa spresní. Za posteľné ob-

liečky sa platí suma 2.- €. Je možnosť priniesť si svoje 

posteľné obliečky alebo spací vak. Spoločný odchod 

vlaku vám spresníme na plenárnom stretnutí. Delegátov 

stretnutia prosím nahlásiť do 12. 6.  Z. Ráczovej  na 

m o b i l :  0 9 1 8 1 5 2 0 0 5  a l e b o  e m a i l o m :                            

raczova.zuzka@gmail.com 

V dňoch 27. a 28. mája 2017 sa uskutoční 8. púť do 

Snyatyn na Ukrajinu 

mailto:raczova.zuzka@gmail.com
mailto:raczova.zuzka@gmail.com
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Páter Tomáš, ktorý je spirituálom členov Spolku 

vianočné sviatky strávil v zariadení sám s klientmi   

a s našou sestričkou Blankou DKL, ktorá sa tak ako 

po iné roky, aj teraz postarala o kaplnku a o  jedlo.   

Ďakujeme pátrovi Tomášovi, že prichádza do zaria-

denia, keď mu to umožnia jeho povinnosti. Vďaka 

patrí aj kňazom, ktorí každý týždeň prichádzajú  z 

okolia do zariadenia a slúžia v našej kaplnke sväté 

omše. Je to veľká milosť pre obyvateľov.  

Aj na Kopci v tomto roku bolo plno snehu a nechý-

bal ani snehuliak, ktorý prerástol veľkosťou Jožka. 

Na hospodárskom dvore dochovali  kačky, morky, 

sliepky, kurence a kozy.   Vo februári chlapi po-

stupne zvieratá  rezali,  čistili  a putovali  do mraz-

ničiek. Morky majú síce okolo 13 kg, ale Milan, 

ktorý sa o ne stará, chce aby ešte nabrali na váhe. 

V chlieve Tibor choval 5 prasiat. Jedno sme zabíjali 

v decembri, ďalšie vo februári , tretie teraz v marci. 

Ďalšie dve prídu na rad asi v máji, musia ešte tro-

chu podrásť. Februárové prasa malo nad  200 kg, za 

ktoré dostal Tibor pochvalu od pána  mäsiara.  

 S príchodom jari sa začnú práce v záhradách, prídu 

na rad aj izby, ktoré čaká nový náter. Páter Tomáš  

od sponzora priniesol farby, za ktoré ďakujeme. 

Marián, obyvateľ zariadenia, ktorý sa  vo voľnom 

čase venuje rezbárčeniu, obohatil zariadenie o nád-

herné plastiky. 

Pán sa stará a my ďakujeme dobrodincom, sponzo-

rom aj zamestnancom za to, že spolu vytvárame 

jednu veľkú rodinu.  

Vďaka ti Pane, všetko patrí tebe, my sme len tvoje 

nástroje.                               Magdaléna Boledovičo-
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MODLITBA PRI PRÍLEŽITOSTI SLÁVE-

NIA 400. VÝROČIA VINCENTSKEJ CHA-

RIZMY 

 

Bože, milosrdný Otče, Ty si poslal svojho  

Syna ako Spasiteľa sveta. 

Vyvolil si nás, 

aby sme ohlasovali evanjelium chudobným, 

ktorí sú našimi pánmi a učiteľmi. 

Vzdávame ti vďaky za to, 

že si nám dal misionárske povolanie. 

Prosíme ťa o svetlo tvojho Ducha, 

aby osvietil naše mysle, 

posilnil našu vôľu 

a učinil nás poslušných tvojim vnuknutiam. 

Daj, aby sme boli pozorní na výzvy evanjelia   

a Cirkvi a vedeli rozlišovať znamenia čias.  

Otvor naše srdcia a daj nám svoju milosť,  

aby sme si našli čas na vzájomné spoločenstvo 

a zdieľanie. 

Nech sme prorockými svedkami tvojej lásky    

v dnešnom svete. 

Nech žijeme v stave neustálej obnovy 

a tak napredujeme vo vernosti charizme 

sv. Vincenta v tomto čase novej evanjelizácie. 

Panna Mária zázračnej medaily,  

keď slávime štyristé výročie vincentskej  

charizmy tak ťa prosíme,  

aby si nám pomohla zaniesť radosť evanjelia  

až na kraj zeme, 

aby žiadna periféria nebola ochudobnená o toto 

svetlo.  

Nech sa chudobní stanú centrom pozornosti 

Cirkvi a nášho života, skrze Krista, nášho Pána.  

Amen. 

 

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

MODLITBA  V  JESENI  ŽIVOTA 
Pane, Ty vieš lepšie ako ja, že deň odo dňa starnem a jedného 

dňa budem starý. 

Chráň ma pred domnienkou, že musím pri každej príležitosti 

a ku každej téme niečo povedať. 

Zbav ma veľkej náruživosti chcieť dávať do poriadku záleži-

tosti druhých. 

Nauč ma, aby som bol uvážlivý a ochotný pomáhať, ale aby 

som pritom nevŕtal a neprikazoval. 

Zdá sa mi, že je škoda z nadbytku múdrosti  nerozdávať- ale 

Ty vieš, že by som si rád udržal pár svojich priateľov. 

Nauč ma, aby som vedel mlčky znášať moje choroby 

a obtiaže. Pribúdajú a chuť hovoriť o nich rastie rok od  roka. 

Netrúfam si prosiť, aby si mi dal dar s radosťou  počúvať dru-

hých, keď hovoria o svojich nemociach, ale ich vypočuť 

a trpezlivo znášať moje choroby. 

Taktiež sa neodvažujem prosiť o lepšiu pamäť – ale len 

o trochu väčšiu skromnosť a menšiu istotu, keď sa moja pa-

mäť nezhoduje s ich pamäťou. 

Nauč ma tiež obdivuhodnej múdrosti vedieť sa mýliť. Drž ma, 

aby som bol ako je to len možné láskavý. Starý „ frfľoš“ je 

korunné dielo diablovo.    

Nauč ma  u iných odhaľovať nečakané schopnosti a daj mi 

krásny dar, aby som sa vedel o nich zmieniť. 

Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechcem si sťažovať, ale Tebe, 

Pane, to hovorím-  bojím sa staroby. Je mi tak, ako by som sa 

musel rozlúčiť, nemôžem zastaviť čas. Pociťujem , ako deň zo 

dňa strácam silu a prichádzam o bývalú krásu. 

Bol som pyšný na to, že sa stále ešte môžem porovnávať 

s mladými. Teraz cítim a uznávam, že už toho nie som schop-

ný. Bol by som smiešny, keby som sa o to pokúšal. Ale Ty, 

Pane, hovoríš: „Kto verí vo mňa, tomu narastú krídla ako orlo-

vi.“ 

Daj môjmu srdcu silu, aby som prijal život tak, ako ho Ty ria-

diš. Nie  mrzuto, nie ľútostivo, so skleslou náladou, nie ako 

odchádzajúci, ale ako vďačný a pripravený ku všetkému, 

k čomu ma Ty ešte povoláš. 

A k tomu mi daj silu srdca. Amen       

Zostavil Sv. František Saleský, ktorý žil v 16. storočí 


