
 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 DUCHU PÁNA JEŽIŠA 
Keď nevieme, čo si máme prosiť od Pána 
Ježiša, prosme si jeho ducha, lebo len 
tento je životom našej duše! 

BLAHOSLAVENÍ MILOSRDNÍ 
Blahoslavení, ktorí dokážu krátky životný 
okamih využiť k tomu, aby konali skutky 
milosrdenstva!  

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

 

Gian Paolo Meucci 

preklad z IT: P. Tomáš Brezáni, CM, PZ SVdP - BA 22. 4. 2017, 

KE 29. 4. 2017 

Tento referát odznel z úst Gian Paolo Meucci vo Florencii 30 januára 1983. Autor 

bol taliansky súdny úradník, prezident tribunálu pre mladistvých. Je vnímaný ako 

otec práva pre mladistvých a bol protagonistom katolíckej pokoncilovej kultúry vo 

Florencii. Bol nazývaný giudice buono - dobrý právnik. Jeho referát môže pomôcť 

aj nám, pri príležitosti 150 výročia prvej Konferencie na Slovensku k lepšiemu 

spoznaniu Frederikových názorov a postojov, pretože on vypĺňa priestor na poli 

duchovného života, charitatívnej a sociálnej činnosti, politickej a kultúrnej anga-

žovanosti.  
23. apríla 1833 sa v Paríži stretli 8 mladí ľudia a ich stretnutiu dali zvláštny názov 

- Konferencia. Medzi nimi bol Frederik Ozanam, ktorý v ten deň oslavoval 20. 

narodeniny. Toto drobné semienko muselo mať v sebe úžasnú klíčivú silu, pretože 

keď Frederik o dvadsať rokov neskôr zomiera, Konferencie sv. Vincenta boli roz-

šírené v rôznych krajinách. Prebrali sociálnu dôležitosť a vynútili si alarmujúcu 

pozornosť spiatočníckych vlád, ku spokojnosti svätého otca. Konferencie prežili až 

podnes s rôznymi tradíciami. Chceme spolu znovu objaviť korene vincentínskeho 

povolania a pýtať sa, či má dnes ešte zmysel, tak ako ho prežívame. Mojou úlohou 

je z historického pohľadu znova načrtnúť túto udalosť, jej význam a dôvody šíria-

cej sa sily zo stretnutia v apríli 1833. Úlohou zodpovedných a každého jedného 

z vás je odpovedať na túto otázku. Frederik v januári 1853 konferencii vo Florencii 

povedal: „Cítim potrebu vám povedať, že to nie je moja osobná zásluha že som sa 

stal viceprezidentom Generálnej rady v Paríži /prezidentom bol Emanuel Bailly/, 

ale je to len a len z dôvodu môjho veku. Vy tu fakticky vidíte jedného z 8 študen-

tov, ktorí sa pred dvadsiatimi rokmi v máji 1833 prvý krát stretli, pod ochranou sv. 

Vincenta de Paul v hlavnom meste Francúzska. Stretli sme sa s touto myšlienkou - 

rozhodnutím žiť naozaj ako katolíci - a skoro žiarliví na tento náš poklad sme ne-

chceli otvoriť brány našich stretnutí ostatným. Ale Boh to rozhodol inak.                                                       

      MYŠLIENKY sv. Vincenta de Paul  - do dnešných dní 
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Milé sestry a bratia! 
Sme na začiatku prázdnin, zaslúžené-

ho leta, keď sa rozbehneme na dovo-

lenky nabrať novú silu, odreagovať sa 

a kráčať ďalej.  Oddýchnuť si od 

množstva povinnosti, ktoré boli na 

nás dané alebo nás ešte čakajú. 

V lete je však aj mnoho možnosti 

vybrať sa  a  navštíviť nejaké marián-

ske miesto alebo ísť na púť.        

Páter Tomáš Brezáni,  duchovný spi-

rituál Spolku nás pozýva na  konci 

mesiaca júna na duchovné cvičenie do 

Bijacoviec, spojené s návštevou Le-

vočskej hory, púť  k oslave sviatku 

Navštívenia Panny Márie. 

Kto ešte nebol na mariánskej hore 

v Levoči bude mať skutočne pekný 

zážitok a bude sa dobre cítiť. 

     Zámerom nášho stretnutia je aj 

duchovne sa posilniť, podeliť sa        

so skúsenosťami, nabrať sily  

a v jednote a láske konať ďalej svoju 

kresťanskú povinnosť spojenú s našim 

poslaním „slúžiť bratovi v núdzi“,  

vidieť Krista v každom človeku, 

v každej tvári. 

Podobne je vydaný kalendár vincent-

skej rodiny,  keď titulná strana zná-

zorňuje  polovicu tváre, ktorá patri 

Kristovi a druhá  polovica núdznemu 

človeku,  spojený  v jeden celok  ob-

raz Boha i človeka. Nie je to náhoda, 

je to pravda , tak máme  poznať svoj-

ho núdzneho brata ako poznáme Kris-

ta, ktorý nás miloval svojou láskou 

osobitne každého z nás. 

   Prajem Vám, aby ani na prázdni-

nách, či dovolenkách sme nezabúdali 

konať dobré skutky, skutky milosr-

denstva  s kým sa stretneme, a tým 

posväcovali seba a blízkych vôkol 

nás.                                   Libuša 

 



 

 

 

 Frederik Ozanam a 150 rokov Konferencií        
sv. Vincenta de Paul 
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Neplačte nad tým, čo ste 

stratili, ale bojujte za to, čo 

máte. 

Neplačte nad tým, čo je 

mŕtve, ale bojujte za to, čo sa 

vo Vás narodilo. 

Neplačte pre toho, ktorý Vás 

nechal, ale bojujte pre toho, 

kto je s Vami. 

Neplačte pre tých, ktorí Vás 

neznášajú, bojujte pre tých, 

ktorí Vás chcú. 

Neplačte pre Vašu minulosť, 

bojujte za Vaše terajšie 

starosti. 

Neplačte nad Vašim 

utrpením, bojujte za Vašu 

radosť. 

S vecami, ktoré sa Vám dejú 

sa začíname učiť poznávať, 

že nič nie je nemožné 

zvládnuť, jednoducho ísť 

dopredu." 

 Svätý Otec žiada o modlitbu, 

aby ho Boh ochránil a dal mu 

silu stretnúť sa s touto ťažkou 

skúškou. Nech sa tak stane! 

Táto kampaň sa začala 

dnes.                                       

                                            

Pošlite tento odkaz všetkým 

katolíckym priateľom a tým, 

ktorí majú radi pápeža. 

Pomodlime sa za Svätého 

Otca, aby sa Nebeská 

Matka za neho prihovárala a 

ochránila ho v jeho službe.  

Zdravas Mária ... 
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 Neveľké spoločenstvo niekoľkých dôverných priateľov, o ktorom sme snívali, sa 

stávalo v jeho plánoch jadrom obrovskej rodiny bratov, ktorá sa mala rozšíriť do 

veľkej časti Európy. Vidíte teda, že my si nemôžeme privlastňovať titul zakladate-

ľov. Je to Boh, ktorý chcel a založil naše spoločenstvo.“  

Iste aj nás zaujíma otázka, ktorá žiaľ vznikla v Spolku po Ozanamovej smrti- či mô-

že byť označovaný za zakladateľa Konferencií. Vieme, že každá skupina, osobitne 

taká, ktorá je dobrovoľná, si vyžaduje lídrov na rovine činnosti a na rovine kultúrnej 

motivácie zmyslu skupiny. Ak bol teda Ozanam lídrom, ktorý dal hlas kultúrnej mo-

tivácii konferencie, na neho a jeho posolstvo sa treba pozerať ako na to, čo vytvára 

miazgu veľkého vincentínskeho stromu.  

Na Ozanama a na jeho posolstvo jeho súčasníci vždy hľadeli a dbali naň. Je to práve 

jeho posolstvo, ktoré máme aj my dnes pripomínať, aby sme znovu objavili naše 

korene stratené v bludisku teraz už nepoznaných situácií. Veľkosti stromu dobre 

viditeľného na rozľahlej pláni je úmerná veľkosť a hĺbka jeho koreňov.  

Ozanam dva mesiace pred smrťou napísal P. Pendolovi zo Sieny, ktorý založil kon-

ferenciu v škole piaristov: „Tento drahý spolok je mojou rodinou. Po Bohu je to prá-

ve konferencia, ktorá mi pomohla zachovať si vieru, keď som zanechal svojich dob-

rých a zbožných rodičov. Milujem ju a zo srdca mi na nej záleží.“  

Ozanam teda vidí v konferencií najušľachtilejšie vyjadrenie toho, v čo verí a za čo 

bojuje. Treba sa pýtať, ktorý aspekt pre neho najviac znamená, čo najviac vyjadruje 

hĺbku jeho posolstva. Podľa môjho názoru je to dobrovoľnosť skupiny laikov, ktorú 

Ozanam vnímal ako istú novinku, ktorá robí z Konferencie novú spoločenskú sku-

točnosť vo vnútri Cirkvi, ktorá sa môže významne ponúknuť v novej dobe, v období 

začínajúcej priemyselnej spoločnosti. Konferencia je skupinou mladých katolíckych 

laikov, ktorí sú schopní zmocniť sa dejín, čiže zachvátiť ich, aby sme použili Ozana-

move slová - „Zatiaľ čo katolíci váhajú hájiť svoju vieru, neveriaci sa zmocňujú de-

jín.“ /Civiltá cristiana- najvýznamnejšie Frederikovo dielo/ 

Pre veriacich katolíkov mojej generácie bola živá polemika ohľadom laikov. Koľko 

bolo treba bojovať, aby bola prijatá hodnota laikov v Cirkvi, ktorá až do II. Vatikán-

skeho koncilu /1962 - 1965/ favorizovala klerikalizmus do tej miery, že prevládajúca 

teológia nebola schopná poskytnúť inú definíciu, ako že laik nie je ani kňaz ani re-

hoľník. Bola to negatívna definícia, ktorá zaťažila dejiny Cirkvi takým spôsobom, že 

si ho ani neuvedomujeme. S 2VK sa takpovediac zrodí aj poslanie laika. Aj dnes sa 

treba pýtať, nakoľko je touto laickosťou preniknutá Cirkev, zvlášť pod tlakom obno-

vy, ktorá ešte neakceptovala koncilovú jar.  

O to revolučnejšia musela byť Ozanamova ponuka, ktorý na začiatku novej spoloč-

nosti pozýval laikov učiť sa od histórie a vyjsť z dusivej ochrany klerikalizmu, ktorý 

venovaním sa len obrane dogmatických právd, nevedome a nerozvážne urýchľoval 

odpadnutie davov.  

„Dnešné ľudstvo - píše Ozanam Curnierovi 23. 2. 1835 /teda počas prvých krokov 

parížskej konferencie/ - sa mi zdá porovnateľné s človekom, o ktorom hovorí Evan-

jelium, že sa vydal na cestu. Aj naša spoločnosť, hoci nasleduje cestu vytýčenú Kris-

tom, je prepadnutá lúpežníkmi, zlodejmi nápadov a myšlienok, zlomyseľnými ľuď-

mi, ktorí ju okradli o to, čo vlastnila: poklad viery a lásky, a nechali ju obnaženú 

a kvílivú položenú na okraji cesty. Kňazi a leviti išli okolo, a tento raz pretože to boli 

praví kňazi a leviti, priblížili sa k tomuto trpiacemu bytiu a chceli ho uzdraviť. Vo 

svojom delíriu ich však tento trpiaci nespoznal a odmietol. Čo sa 

týka nás, slabých Samaritánov /pridávam ja, nás laikov/ hoci aj 

skromnej znalosti a viery, odvažujeme sa priblížiť tohto chorého. 

Snažíme sa preskúmať jeho rany a naliať do nich olej. Potom 

keď sa mu otvoria oči, potom ho opäť vrátime do rúk tých, kto-

rých Boh ustanovil za strážcov a učiteľov duší. Toto nám bolo 

ponúknuté, toto je vznešené povolanie ku ktorému nás Prozreteľ-

nosť pozýva.                                   Pokračovanie 
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Po páde totalitného režimu v novembri 1989 

sa činnosť Spolku sv. Vincenta de Paul 
začala obnovovať. Z iniciatívy pátra Miloša 
Szaba, CM, sa skupina žien v Leviciach 
rozhodla založiť Konferenciu sv. Jozefa 
roku 1991. V nasledujúcom roku kontakto-
vali Generálnu radu v Paríži, ktorá od nich 
žiadala súhlas miestneho ordinára 
a predloženie stanov. Splnenie týchto 
podmienok sa uskutočnilo neskôr, ale do 
toho času si aj bez predbežnej registrácie 
zvolili za prezidentku pani Magdalénu Bo-
ledovičovú a pomáhali ľuďom, vykazovali 
charitatívnu činnosť.Takmer súčasne pod 
duchovným vedením pátra Ing. Jozefa 
Garaja, CM, vznikala v Bratislave Konfe-
rencia sv. Júdu Tadeáša. Jej členovia sa 
začali pravidelne schádzať a pomáhať 
chudobným, ale administratívnu stránku 
neriešili. 
Vtedajší provinciál Misijnej spoločnosti sv. 
Vincenta de Paul páter Augustín Slaninka 
začiatkom roka 1993 inicioval obnovu čin-
nosti Spolku sv. Vincenta de Paul na úze-
mí celého Slovenska a požiadal levickú 
i bratislavskú konferenciu o spoluprácu, aj 
podporu bývalých členov niekdajších brati-
slavských konferencií. 
Keď začiatkom roka 1994 navštívil Slo-
vensko pán Peter Keder, člen Národnej 
rady Spolku sv. Vincenta de Paul Holand-
ska, podporil úsilie pátra Slaninku. Najprv 
sa vytvoril trojčlenný výbor (Virsik, Boledo-
vičová, Smolík), neskôr vznikla Národná 
rada (NR-SVdP), ktorá začala riešiť admi-
nistratívno-právne povinnosti spolku. 
V tomto roku existovala stále iba jedna 
konferencia s 13 členmi, ktorú zaregistro-
vali v Paríži a druhá konferencia ešte ne-
bola registrovaná. Po vypracovaní stanov 
roku 1994 členovia NR podali žiadosť 
o registráciu na Ministerstve vnútra SR 
a žiadosť o súhlas na Konferenciu bisku-
pov Slovenska. 

Z histórie SVdP na Slovensku 

Podľa výskumu nášho čle-
na doc. Ing. Felixa Virsika, 
CSc., konferencie Spolku 
sv. Vincenta de Paul na 
Slovensku, presnejšie na 
území vtedajšieho Horné-
ho Uhorska, konkrétne 
v Bratislave založili roku 
1867. Možno predpokla-

dať, že konferencie pôsobili aj v iných mes-
tách, a to pod nemeckým názvom – Sct. 
Vinzenz-Verein, alebo maďarským – Szt. 
Vinceegylet. 
Za prvej Československej republiky (1918-
1939) mal Spolok sv. Vincenta de Paul iba 
na území Bratislavy 7 konferencií a 50 čle-
nov, ktorí finančne a materiálne podporili 
1126 detí, 411 jednotlivcov a 354 rodín. 
V rokoch druhej svetovej vojny a súčasnej 
existencie Slovenského štátu (1939-1945) 
mal SVdP v Bratislave 106 členov a pribudli 
ďalšie konferencie, ktoré si založila akade-
mická mládež. Najaktívnejší boli študenti vo 
vysokoškolskom internáte Svoradov, kde 
duchovným vedením poverili členov rehole 
Misijnej spoločnosti (lazaristov). 
V povojnovom období už od roku 1946 pre-
biehali previerky nábožensky orientovaných 
spoločenstiev či spolkov. To sa týkalo aj 
Spolku sv. Vincenta. Preskúmali zoznamy 
členov, ich činnosť a keď sa nezistilo nič 
nezákonné, spolok nezakázali. Po februári 
roku 1948 komunistické akčné výbory síce 
nezistili žiadnu protištátnu činnosť členov 
spolku, ale napriek tomu ho zrušili v zmysle 
nariadenia Národnej rady a príkazu policaj-
ného úradu. Celý jeho majetok nespravodli-
vo zabavili, začali zatýkať niektorých anga-
žovaných študentov a lazaristov ako iniciá-
torov konferencií. Ešte rok-dva sa niektoré 
konferencie snažili napriek riziku tajne udr-
žiavať svoje aktivity, ale napokon sa ich 
činnosť prerušila na celých štyridsať rokov. 
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 Ministerstvo vnútra oficiálne zaregistrovalo 
SVdP na Slovensku ako občianske zdru-
ženie v januári 1995 a v máji schválila 
spolok Konferencia biskupov Slovenska. 
V tom istom roku NR-SVdP zvolala do 
Bratislavy stretnutie všetkých členov 
i nových záujemcov. Zúčastnili sa na ňom 
aj zahraniční hostia z Poľska, Holandska 
a Brazílie. Tak sa začala spolupráca so 
zahraničnými konferenciami. Účastníci si 
vymenili skúsenosti zo svojej činnosti 
v minulosti aj súčasnosti a vypracovali 
plán do budúcnosti. Je isté, že žiadna 
konferencia nemôže pracovať izolovane, 
ale kolegiálne, tak na úrovni národnej ako 
aj medzinárodnej. 
Roku 1996 spolok už mal 107 členov a 9 
konfe renc i í .  Reg is t rác ia  SVdP 
s celonárodnou územnou pôsobnosťou 
(zahrňujúca všetky konferencie), t.j. SVdP 
Slovenska sa na Generálnej rade v Paríži 
uskutočnila už roku 1996. Členovia NR-
SVdP sa v nasledujúcich rokoch zamerali 
na rozšírenie členstva spolku a na zakla-
danie nových konferencií podľa nalieha-
vých potrieb a problémov chudobných, čo 
si vyžadovalo a stále si vyžaduje vypracú-
vať konkrétne projekty. Členovia jednotli-
vých konferencií sú iniciatívni a sami si 
volia činnosť podľa aktuálnych miestnych 
potrieb. V súčasnosti SVdP Slovenska má 
23 konferencií a 147 členov..16 čestných 
členov a 6 dobrovoľníkov.        F.V.   M.B. 
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Plenárne stretnutie  SVdP   

150 rokov činnosti Spolku sv. Vincen-

ta de Pul na Slovensku 
 Už po 21 - krát  sa 22. apríla 2017 

členovia Spolku sv. Vincenta stretli na plenár-

nom stretnutí. Stretnutie bolo v Dome nádeje v 

Bratislave. 

Každé stretnutie je výnimočné a dáva nám čle-

nom veľa. Počas celého dňa pociťujeme ra-

dosť a  pokoj. Radosť z toho, že sa znovu spo-

lu stretávame, sme si blízki v činnosti  ktorú 

robíme a tiež v tom, že sa spoločne podelíme o 

radosti,  ale aj o problémy ktoré máme. Kde je 

radosť, tam prichádza aj pokoj, ktorým je na-

plnený celý deň a dotýka a zalieva  všetkých 

na stretnutí.   

Páter Tomáš Brezáni, náš spirituál   nám dele-

gátom stretnutia   pripomenul, že práve slávi-

me 150 výročie činnosti Spolku na Sloven-

sku.  Ďalej sa nám prihovoril z myšlienok ta-

lianskeho člena Džana Paula, ktorý sa v publi-

kácii zamýšľal nad vznikom prvej konferencie, 

ktorú založil náš zakladateľ Frederik Ozanam.  

Frederik hovoril: „ Je to Boh, ktorý chcel, aby 

vznikla konferencia“.  

Frederik  žil 

pre službu, 

chcel  zmeniť 

dejiny a za-

chvátiť ich. 

Dával do po-

predia konfe-

rencie, ktoré 

majú svoje po-

slanie v Cirkvi.  Treba  čas a úsilie obhajovať 

pravdu, nesmieme ostať stáť, treba znovu stret-

núť Krista. Konferencia má byť kvasom, kde 

má byť elán, nadšenie a oddanosť  v službe. 

Máme sa zamyslieť, či je konferencia aj dnes 

užitočná v Cirkvi.  

 Prezidentka Spolku Libuša Miháliková 

informovala o činnosti a o stave hospodárenia 

za rok 2016. Z. Ráczová podala správu kontrol-

nej komisie. Ďalej členovia boli informovaní    

o akciách, ktoré sa pripravujú počas 400. výro-

čia vincentskej charizmy na Slovensku a v za-

hraničí. Sestrička Žofia DKL, ktorá zastupovala 

sestričku Štefániu hovorila  o zrode vincentskej 

charizmy, ktorú  pre chorú rodinu v tej dobe 

urobil  sv. Vincent.  Dnes tiež treba ľuďom po-

máhať, majú rôzne problémy a v tejto pomoci 

nám pomôže láska.  

Jana Tomová  z Kremnice  nám  v  prezentácii 

priblížila  rómske 

gymnázium Zefe-

r í n a  M a l l u            

a Martina Stanko-

vičová činnosť 

Konferencie sv. 

Cecílie - letné tá-

bory a Dom nádeje Libuša Miháliková.                                       

M.B. 
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Plenárne stretnutie  SVdP         

v Košiciach 

 
sa konalo 29. apríla 2017      v Šaci 
na fare za účasti   konferencií východ 

a členov NR Spolku.  Členovia sa rá-

no stretli na sv. omši vo farskom kos-

tole, potom program nasledoval ako  

v  Bratislave.  Stretnutie duchovne 

sprevádzal páter Tomáš Brezáni a ses-

trička Alfonza DKL z Košíc,  ktorá sa 

venuje konferenciám v Šaci. Hovorila 

o Bohu, ako o Božom milosrdenstve. 

Bohu treba veriť, dôverovať, vtedy 

nám príde požehnanie. Pán nám dáva 

plnosť milosti, s ktorou sa máme po-

deliť s druhými.  Na tejto zemi je boj 

a preto sa treba spojiť v modlitbe       

a modliť sa za vyriešenie problémov.  

O činnosti Konferencie sv. Štefena    

v Kráľovskom Chlmci hovoril Štefan 

Orlovský a za konferencie v Šaci Au-

gusta Jarošová.  Po diskusii a udelení 

požehnania prítomným pátrom Tomá-

šom Brezánim sa stretnutie skončilo.                          

 

M.B.  

Frederik Ozanam hovorí: 

„Chudobní sú medzi nami 

ako  vyslanci Boha, aby 

vyskúšali našu Spravodli-

vosť a Lásku, a aby nás 

zachránili cez naše dobré 

diela.“ 
 
 

    Pane, ty si nás tu zhromaždil.  Prehĺb naše  

priateľstvo a bratstvo,  ktoré sa stanú zname-

ním nádeje pre všetkých, ktorí trpia  núdzou. 

Pomôž  nám nájsť všetkých zabudnutých 

a opustených. Daj, aby sme tvoju lásku pri-

niesli trpiacim a tým, ktorých ľudia obchá-

dzajú. Daj, aby  sme boli veľkorysí so svojím 

časom, so svojím majetkom a sami so sebou. 

    Daj nám rásť vo svojej láske a mať účasť 

na údele núdznych. 

(Modlitba na schôdzke konferencie Spolku 

sv. Vincenta de Paul) 
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Slávenie Veľkonočných sviatkov v Sociál-

nom centre Šurany 
 

,,Ja som dobrý pastier, 

a dobrý pastier položí svoj život za ovce.“ 

 

Tak ako po iné roky i v 

t omto  roku  13 -

17.4.2017 sme sa pri-

pravovali sláviť umuče-

nie a z mŕtvych vstanie 

nášho Pána Ježiša Kris-

ta. Privítali sme medzi 

nami P. ThDr. provin-

ciála Jaroslava Jašša, 

ktorý pricestoval na 

Zelený Štvrtok a spo-

ločne sme si pripome-

nuli ustanovenie svia-

tosti oltárnej svätou omšou. Deň Veľkého 

Piatku bol pre nás pôstom a uctením si kríža, 

tak ako vo všetkých kresťanských chrámoch. 

Na Bielu Sobotu po večerných hodinách sa 

zišli na slávenie z mŕtvych vstanie Pána Ježi-

ša aj niektorí veriaci zo Šurian a nechýbali 

ani manželia Milan a Magdaléna Boledovi-

čoví. Pán provinciál vo svojej homílii pútavo 

rozprával i poučné situácie zo svojich misij-

ných ciest, keď sa dostal do zložitej situácii, 

že jedinou záchranou  bola modlitba a Boh. 

Prirovnal tieto jeho poznatky k situáciám 

každého človeka i k  osudom chlapov žijú-

cich v Sociálnom centre. Chceme sa touto 

cestou p. provinciálovi srdečne poďakovať za 

dôstojné slávenie i Veľkonočnej nedele i ce-

lých Veľkonočných sviatkov. Veľkú vďaku 

chceme vysloviť aj za srdečné rozhovory      

s obyvateľmi Sociálneho centra, ale predo-

všetkým, že svojou charizmou pritiahol ku 

svätej spovedi viacerých našich klientov. Po-

ďakovanie chceme vysloviť sestričke Blanke, 

ktorá sa postarala o dôstojnú prípravu Božie-

ho hrobu a celú výzdobu kaplnky. Poďakova-

nie patrí aj našim ženám zo Šurian a Radavy, 

ktoré napiekli koláče. Pán Boh zaplať aj za 

sviatočné obedy a večere pre našich obyvate-

ľov.  

V kuchyni od skorého rána až do sobotných 

obradov pomáhala pani Magduška Boledo-

vičová, ktorej sme vďačný za každú pomoc 

a podporu.  

Na záver prajeme všetkým hojnosť milostí 

od zmŕtvychvstalého Krista, trvalý pokoj, 

plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného 

tajomstva. 

A keďže sa dožíva krásneho životného jubi-

lea päťdesiat rokov života P. ThDr. náš pro-

vinciál Jaroslav Jaššo prajeme mu veľa bo-

žích milostí a v modlitbách mu vyprosujeme 

veľa zdravia a ochrany Ducha Svätého        

a Matky Božej Panny Márie. 
H. Pastrnáková, P. Sucháňová 
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Dňa 13. apríla 2017 sa doži-

la významného jubi-

lea  predsedníčka Konferen-

cie sv. Gorazda a členka 

Národnej rady,  pani Doc. 

RNDr. Erika Otrubová, 

CSc. 

Dlhé roky stojí na čele Kon-

ferencie sv. Gorazda, ktorá 

aj pod jej vedením vybudo-

vala Dom nádeje, sociálno-charitatívnu stavbu, 

dnes  naše sídlo Spolku sv. Vincenta de Paul na 

Slovensku. Je veľmi obetavá, precízna v práci a je 

vzorom iným ľudom vo svojom okolí aj v Spolku 

sv. Vincenta de Paul, kde pôsobí doteraz.  

 

Za  obetavosť, pracovitosť a ochotu vždy pomá-

hať jej prajeme veľa Božích milosti a ešte dlhé 

roky pokojného života. Členovia Konferencie sv. 

Gorazda a NR SVdP v Bratislave 

 

V sobotu 28. 

mája 2017 oslá-

vila životné ju-

bileum – 70 ro-

kov života - dl-

horočná členka 

K o n f e r e n c i e 

Nanebovzatia 

Panny Márie zo 

Šace, pani Marta Šuhajová. Členkou konferen-

cie je od jej založenia v r. 1998. Aktívne sa za-

pája do rôznych činnosti. Pomáha pri príprave 

sv. omší v nemocnici, svojou prítomnosťou, mi-

lým slovom a modlitbou s chorými  spríjemňuje 

pobyt pacientov na oddelení pre dlhodobo cho-

rých, ktoré členky konferencie pravidelne na-

vštevujú. Zároveň sa ako členka folklórneho sú-

boru Šačanka zúčastňuje rôznych akcií a súťaží 

a reprezentuje tak nielen obec, ale aj farskú rodi-

nu. 

Vyprosujeme jej od našej patrónky, Nanebovza-

tej Panny Márie hojnosť Božích milostí, pevné 

zdravie a silu do ďalších rokov života, ktoré jej 

náš Pán požehná. 

Členovia KNPM Košice-Šaca 

BLAHOŽELÁME  

Margita HORNIAKOVÁ 
23.02.2017 
60 rokov 

Konferencia sv. Lujzy     
Levice  

Alžbeta SLUŠNÁ 
24.05.2017 
65 rokov 

Konferencia sv. Jozefa     
Levice 
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Techni-

150 ROKOV SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL NA SLOVENSKU 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Modlitba za chudobného, ktorý čaká 

 

Ó, Bože, veľkodušné útočište trpiacich a chudobných, 

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

 

Uspokoj a poteš chorých a zranených, 

starých a zomierajúcich. 

Daj im a tým, čo ich opatrujú 

múdrosť, trpezlivosť, takt a súcit. 

 

Vnukni im myšlienky, 

ktoré vedia pozdvihnúť, 

slová, ktoré vedia posvietiť 

a lásku, ktorá poteší. 

 

Odporúčame ti ustrašené srdcia a srdcia odbojné, 

ranené pokušeniami, mučené vášňami, 

zranené a znásilnené zlobou ľudí. 

 

Daj nám Pane, svojho Ducha lásky, 

pochopenia a obety, 

aby sme vedeli účinne pomôcť tým, 

ktorých stretávame a ktorí trpia. 

Pomôž nám odpovedať na ich prosbu, 

lebo je to tvoja prosba. 

AMEN. 
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PÚŤ VINCENTSKEJ RODINY—RAJECKÁ   LESNÁ 

 

Dňa 27.5.2017 sa uskutočnila  púť Vincentskej rodiny 

do Rajeckej Lesnej na oslavu 400.výročia Vincent-

skej charizmy. V rovnakom čase sa konalo slávenie 

400.výročia  aj vo Svatyne na Ukrajine, pri hrobe sv. 

Marty Wieckej, kde boli tiež pozvaní aj naši vincent-

skí predstavení a rehoľné sestričky. 

Za slnečného počasia sa vybrali členovia Spolku sv. 

Vincenta de Paul autobusom do Rajeckej Lesnej, kto-

rý zorganizovala konferencia Kráľovnej rodiny na 

Teplickej. Aj keď autobus nebol celkom naplnený 

Spolok mal svoje zastúpenie a niesli sme propagačné 

materiály a malé prezenty zo stacionára. 

 Počasie bolo nádherné a nádherná bola aj samotná 

púť. Začínala modlitbou sv. ruženca, slávnostnou sv. 

omšou, ktorú celebroval J.E. mons. otec biskup Rá-

bek, spolu s vincetskými kňazmi. V krátkosti boli 

predstavované jednotlivé vetvy vincentskej rodiny     

a uctené relikvie sv. Vincenta de Paul, Marty Wiec-

kej. 

     Chlapi uvarili výrobný guláš, ktorý  každému chu-

til, sestričky pomáhali variť kávu, podávali vodu a pre 

výbornú atmosféru prispela aj obhliadka vyrezávané-

ho slovenského betlehema v areáli a prezentácia stán-

kov. Bolo čo obzerať, rozprávať a sledovať poobed-

ňajší program, ktorý spočíval  svedectvom mladých 

ZMM a Misevi, aktivít pre deti, divadelnej hry o sv. 

Vincentovi a iné. 

     Náš autobus k večeru odchádzal, trošku sme poci-

ťovali ľútosť, že sa nemôžeme zúčastniť večernej 

adorácie,  krížovej cesty a ďalšieho programu na dru-

hý deň. 
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Ako funguje Konferencia sv. Jozefa    

       v Leviciach  

 
Konferencia sv. Jozefa v Leviciach svoju činnosť 

zameriava okrem iného na pomoc núdznym rodi-

nám a jednotlivcom.  K tejto pomoci  do priestorov 

Vincentíka, ktoré má  Konferencia sv. Jozefa od 

mesta v prenájme, prispievajú obyvatelia  mesta      

a okolia  ošatením, financiami, stravnými lístkami, 

domácimi potrebami a nábytkom. 

     Pravidelne každý mesiac do priestorov Vincentí-

ka  Monika s Mirkom z Bratislavy prinášajú plné 

auto ošatenia  a k tomu financie a stravné lístky.           

Prinesené dary členky Konferencie sv. Jozefa a dob-

rovoľníčky Gabika, Hanka, Anka vo Vincentíku  

triedia, ukladajú a obsluhujú klientov. Tiež počas 

roka  balíme do vriec pre obce objednané ošatenie   

a kuchynské zariadenie.  

     Ďalšou službou,  ktorú robíme v konferencii je 

návšteva rodín, ktoré bývajú ďalej od Levíc, priná-

šame im autom potrebné ošatenie a potraviny. Tu 

mnohokrát počujeme“ Čo by sme bez vás robili, 

viete ako nám veľmi pomáhate, viete ako veľmi po-

máhate tej mojej dcére, čo by s ňou len bolo a po-

dobne. Z Vincentíka do rodín na Slovensku ročne 

poputuje niekoľko balíkov s ošatením.  

Slúžiť znamená obetovať sa, zriekať sa svojho po-

hodlia, vďaka, že nám to v rodinách umožňujú, že 

máme na to dostatok síl, trpezlivosti a lásky, ktorá je 

určite najpotrebnejšia. 

     Vďaka, že sme  poprepájaní  a každý môžeme 

niečím prispieť, potešiť a rozdávať radosť druhým, 

ale aj sebe.   (RRR) 

M.B 

Naše dobrovoľníčky 

Mirko a Monika 

Núdza rodina s piatimi deťmi 

Sponzorské dary od dobrodincov 
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Nadácia Volskwagen 
podporila náš projekt 

"So šedinami na hlave“ 

Nadácia Volskwagen podporila náš projekt 
"So šedinami na hlave" sumou 1000.- €  
Projekt je určený pre denný stacionár 
na  voľnočasové aktivity ako i rehabilitačné 
služby v Dome nádeje. 
Projekt povedie k vyššej aktivite seniorov v 
stacionári, k precvičovaniu pamäti a ku zvyšo-
vaniu samotnej vitality.   
  Srdečne ďakujeme  

Dom nádeje a denný stacionár 
. 

 

V  mesiaci jún a ďalej 
do konca roka prebie-
ha  cvičenie a aj tvori-
vé dielne z Nadácie 
Volkswagen pre na-
šich seniorov. 
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 Mestská časť Ružinov schválila 
dotáciu na projekt denného sta-
cionára "Zelená jeseň života", 
1900.-€ v ktorom budú seniori  
separovať zber plastových fliaš   
a skultivujú pozemok  areálu    
Domu nádeje.  Srdečne ďakujeme.                                
Dom nádeje  

  

 Prednáška  
26.6.2017 

o separovanom 
zbere – pán Martin 
Kaľavský,                                                                          
lektor z DAPHME     
Inštitútu  apliko-
vanej ekológie  

Naši prví zberate-

lia separovaného 

odpadu – deti 

z materskej škôlky 
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DENNÝ STACIONÁR DOMU NÁDEJE  BRATISLAVA 

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Dom nádeje,  

Tomášikova 8A, Bratislava, 821 03      

 

Informačný leták o činnosti  Domu nádeje vydaný s 

podporou Mestskej  časti  Ružinov  

Separovaný zber – rady a tipy 

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovenku  - denný stacionár Domu nádeje 

v spolupráci s Mestskou časťou Ružinov uskutočňuje projekt s názvom„Zelená 

jeseň života„ ktorého cieľom je zber  separovaného odpadu.   

Pred budovou DOMU NÁDEJE Spolku sv. Vincenta de Paul  budú 

umiestnené označené koše na separovaný zber 

v  čase od  30.6. – 31.8.2017 

Separovať bude jednoduché  -  zbierať a odovzdať: 

plasty– zbierajú sa plastové fľaše od nápojov, čistiacich prostriedkov a drogérie, obaly od 

potravín, fólie, tašky a vrecká, všetky plastové odpady spolu s vrchnákmi – čisté, 

opláchnutéod hrubej nečistoty 

papier – separujeme noviny a časopisy, letáky, zošity a knihy, kancelársky papier, krabice a 
všetky ostatné kartónové obaly  - krabice a obaly prosíme stláčať, noviny viazať 

 

kompozitné obaly, tetrapacky – krabicové obaly od mlieka, džúsov a iných nápojov, obaly 

fóliového typu od potravín - čisté, opláchnuté vodou..  

Pri súčasnom spôsobe života a spôsoboch nakladania s odpadmi je nevyhnutné, aby 

sa triedený zber stal každodennou súčasťou nášho života.Opätovným používaním 

výrobkov a obalov alebo obmedzovaním zbytočnej spotreby môžeme ušetriť  viac 

energie a prírodných zdrojov.   

Separáciou spoločne pomôžeme životnému prostrediu vo Vašom okolí. 

Ďakujeme MČ Ružinov za možnosť spolupráce pri separovanom zbere ako aj 

tvorivých dielní. 

Kontakty:  Dom nádeje č.t  02/43425794, Email: domnadeje@gmail.com 

           riaditeľka:  Mgr. Ing. Libuša Miháliková, č.t. 0911 352331  

                                                                                   denný stacionár,  č.t. 0911 432922  

 



 

  

DENNÝ  STACIONÁR DN BRATISLAVA 
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 Prezentácia veľkonočných  výrobkov  

denného stacionára v kostole sv. Vin-

centa de Paul 

Takto to začína - výroba pletených ma-

čičiek, bombuliek, papučky,  motýliky, 

vlnené zajačiky, papierové košíčky, po-

zdravy - šikovnými rukami seniorov. 

O Z A N A M  

2017 

ROČNÍK XI ČÍSLO 2 

Najväčšiu radosť z krásnych výrobkov mali naše 

deti. „Radosť Rastie Rozdávaním.“ (RRR) 
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150 ROKOV  SVdP  NA  SLOVENSKU   

,  

„ N ÁŠ CHUDOBNÝ    -        NÁŠ PÁN“  



 

 

DUCHOVNÁ  FORMÁCIA ČLENOV SVdP 
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Formačno-duchovné stretnutie  Bijacovce 

 
V dňoch 30. – 2. júla 2017 sme sa zúčastnili ako 

predsedovia a členovia konferencií SVdP formač-

no-duchovného stretnutia s pátrom ThLic T. Bre-

zánim v Bijacovciach.  Téma nášho stretnutia bola 

zameraná „Ako pracovať projektovo“ alebo „Ako 

dobre pripraviť akciu/projekt.“  Cieľom nášho 

stretnutia je pomoc a služba chudobným podľa 

vzoru bl. Frederika Ozanama a sv. Vincenta de 

Paul. V rámci tohto spoločného stretnutia sme sa 

zúčastnili aj levočskej púte, mali sme prehliadku 

bijacovského kostola, celonočnú adoráciu, sv. om-

še a ukončenie nášho stretnutia sme zavŕšili nedeľ-

nou sv. omšou a vzájomným zdieľaním sa. 

V tomto roku si pripomíname významné jubileum 

- 150. výročie od založenia 1. konferencie na Slo-

vensku (1867 – 2017) a takisto 20. výročie blaho-

rečenia nášho zakladateľa bl. Frederika Ozanama. 

Naplánovaná oslava jubilea bude 23. septembra 

2017 (sobota) v Leviciach v priestoroch našej cir-

kevnej základnej školy.  

Som vďačná, že som sa mohla zúčastniť tohto 

stretnutia a veľké poďakovanie patrí aj pátrovi 

ThLic. T. Brezánimu, predsedom a členom všet-

kých konferencií. Mgr. Renáta Harmadyová  
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ROZLÚČKA  S NAŠIMI  DRAHÝMI 

Náš brat Juraj Bárta odišiel k nášmu      

Nebeskému Oteckovi 
 

Dňa 27.2. 2017 od nás nečakane odišiel člen 

konferencie Zázračnej medaily Panny Márie Juraj Bárta 

vo veku nedožitých 59 rokov. Na poslednej ceste sa 

s ním prišlo rozlúčiť veľa ľudí, najmä mladých, skautov 

a aj členovia našej konferencie spolu s predsedom Vladi-

mírom Hrudkom. 

 Juraj Bárta sa narodil v Nitre v roku 1958 a bol 

najstarším synom archeológa  Dr. Juraja Bártu 

a lingvistky Dr. Etely Bártovej. Mal ešte 2 súrodencov 

(brata a sestru). Zmaturoval v r. 1977 na Strednej poľno-

hospodárskej škole v Nitre na Šindolke a od roku 1978 

pracoval ako meteorologický pozorovateľ v Ústave zá-

vlahového hospodárstva v Moste pri Bratislave.  V roku 

1990 ho zrazilo auto a po ťažkom úraze zostal čiastočne 

invalidný. Potom pracoval už len príležitostne pre Die-

céznu charitu v Nitre. 

Bol to múdry človek a vynikal encyklopedickými vedo-

mosťami a dobrou pamäťou. Okrem Spolku sv. Vincenta 

sa angažoval vo viacerých organizáciách: v Slovenskom 

zväze astronómov amatérov a od 10 rokov bol  

v Slovenskom skautingu. I napriek zdravotným hendike-

pom obetavo pomáhal najmä starším a osamelým ľuďom 

vo svojom okolí. 

Keď som ešte viedla konferenciu ZMPM v Nitre 

vždy prišiel na stretnutie  „s hŕbou materiálov“ 

a informoval ma o všetkých aktivitách a akciách, ktoré 

sa konali v tom časovom období a on samozrejme na 

žiadnej z nich nechýbal. Písal články, diskutoval, zaují-

mal sa o dianie v meste, v politike...... 

             Jurko, spomíname.                       Petra Bajlová 

 V 89. roku a v 65. 

roku kňazstva zomrel 

kňaz Mons. Anton 

Adamkovič. So zo-

snulým kňazom sme 

sa rozlúčili v ponde-

lok 29. mája o 15:00 h pri svätej omši vo 

farskom Kostole Obetovania Panny Márie v 

Červeníku. Následne bolo jeho telo uložené 

do hrobu na miestnom cintoríne. 



 

  

STRETNUTIE S BISKUPMI, KŇAZMI  A  LAIKMI 

Strana 21 
        VYDÁVA NÁRODNÁ RADA SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL 

 

  

OZANAM 
 2017 

ROČNÍK XI  ČÍSLO 2 

Stretnutie biskupov 

s kňazmi a laikmi  

v Ružomberku dňa 

28.3.2017 

Na toto stretnutie bola za  

Spolok sv. Vincenta de 

Paul vyslaná p. Anna Zif-

čáková, z konferencie sv. 

sv. Michala Archanjela v Banskej Bystrici, 

ktorá pracuje priamo s chudobnými. Ďakuje-

me jej, že sa podelia s dojmami 

a skúsenosťami zo stretnutia. 

     Na pôde Katol íckej  univerz ity 

v Ružomberku sa dňa 28.marca 2017  konalo 

III. Stretnutie biskupov s kňazmi zasvätenými  

osobami a laikmi na tému „Nová evanjelizá-

cia – cez identitu k evanjelizácii   Stretnutie sa 

začalo sv. omšou v Univerzitnom kostole sv. 

Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli, kde nás 

o.biskup Peter Rusnák povzbudil k tomu, aby 

sme našli pevný bod pre náš život, ktorým je 

Ježiš Kristus. 

Moderátorom stretnutia bol vdp. Ondrej Chr-

vála. V úvodnom príhovore konferencie v aule 

Jána Pavla II. nám Mons. Stanislav Zvolenský, 

predseda KBS pripomenul nevyhnutnosť jed-

noty a to, že keď bude spoločenstvo Cirkvi 

jednotné, bude aj naša evanjelizácia účinná. 

   Pokračovali sme prednáškou o osobnom 

vzťahu k Bohu, s ktorou sa s nami podelil pát. 

Milan Bubák SVD. Viedol nás k tomu, ako sa 

máme prehlbovať v osobnom vzťahu k Bohu 

cez načúvanie Bohu, úctu k tichu, hľadanie 

pokory, úprimnosti. Vyzval nás k snahe 

o svätosť, modlitbu, čítanie Božieho Slova 

s vierou v spoločenstve spolu s bratmi 

a sestrami v slávení eucharistie a v snahe často 

prijímať sviatosť pokánia. 

Veľmi podnetnú prednášku 

mal otec. Biskup Mons. Jozef 

Haľko, ktorý hovoril na tému: 

„Ako sa má katolícka identita 

prejavovať navonok. Smer 

pozvaní byť ľuďmi vzkriesenia a vtelenia 

a pozvaní vydávať svedectvo evanjelia 

v prostredí, v ktorom sa nachádzame.  

Doobedňajší blok bol ukončený diskusiou. 

 

Poobede sme sa rozdelili do malých skupi-

niek podľa záujmu účastníkov. Moderovaná 

diskusia v skupinách na tému, ako prežívať 

identitu katolíka vo svojom povolaní. Ja 

som sa zúčastnila skupiny Sociálna práca 

a charita, v ktorej sme sa stretli s o. Mariá-

nom Kuffom. Utvrdili sme sa v tom, že služ-

ba chudobným je veľmi potrebná a aj keď je 

to mnohokrát náročný boj o dušu, vidíme, že 

je to jedna z ciest pomoci a svedectva lásky, 

ktorú sa učíme od Pána Ježiša po celý život. 

Na  záver konferencie jednotliví členovia 

spoločenstiev a hnutí predstavili svoje pro-

jekty a aktivity, ktoré v blízkej dobe organi-

zujú. 

    V závere chcem poďakovať celej vincen-

tínskej rodine, ktorá má otvorené srdce pre 

chudobných a som veľmi vďačná, že som sa 

mohla zúčastniť tohto obohacujúceho stret-

nutia a ostáva ,mi len konštatovať, že dary 

Ducha sú rozličné, ale Duch je ten istý. Naj-

väčším činiteľom evanjelizácie aj 

v sociálnej oblasti je Duch svätým preto ne-

klaďme odpor Duchu svätému  a nechajme  

sa ním viesť  vo všetkom čo robíme 

a prežívame.                         

Anna Zifčáková,  

Kf. Sv. Michala Archaniela 

 
Modlitba za dar svedectva             

o láske Kristovej 
     Bože a Otče na nebesiach! Prosíme ťa, ostaň 

pri nás vždy, keď nás ťažia sklamania 

a starosti, lebo nie my sami konáme dobro, ale 

ty si ten, ktorý to robíš cez nás a v nás. Udržuj 

nás v našej  spoločnej  modlitbe a v našich 

spoločných  bratských   činoch.   Daj, aby sme 

sa stali viditeľným Kristovým znamením  

a svedectvom neohraničenej  lásky,  ktorá 

obopína všetkých ľudí. Priveď ich cez nás 

k tomu, aby milovali  tvojho Syna  Ježiša 

Krista, a tiež i my všetci,                              

aby sme sa navzájom milovali. 

Amen. 
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Vznik NÁZOV KONFERENCIE MESTO ČINNOSŤ 

1.  1991 Konferencia sv. Jozefa  Levice charitatívna, evanjelizačná  

2. 1996 Konferencia Nanebovzatia Panny Márie Košice-Šaca  pomoc v núdzi, vincentínske centrum  

3. 1996 Konferencia Zázračnej medaily Panny Márie  Nitra evanjelizácia a pomoc bezdomovcom  

4. 1996 Konferencia sv. Cyrila a Metoda  Bratislava v riešení 

5. 1996 Konferencia Troch košických mučeníkov-  Košice-Šaca  v riešení 

6. 1996 Konferencia bl. Zefirína Jiméneza-Mallu  Košice-Šaca  pomoc Rómom, evanjelizácia, hudba 
zaniknutá  

7. 1996 Konferencia sv. Cecílie Bratislava práca s mládežou: hudba, divadlo  

8. 1998 Konferencia sv. Gorazda  Bratislava výstavba, zriadenie hospicu, Dom nádeje 

9. 1998 Konferencia sv. Jána Krstiteľa  Dubová pri Modre  práca s mládežou: voľný čas, spevokol  

10. 1998 Konferencia sv. Kláry  Kremnica starostlivosť o Rómov  

11. 1998 Konferencia sv. Michala Archanjela  Banská Bystrica  starostlivosť o rómske dievčatá  

12. 1998 Konferencia sv. Alžbety Uhorskej  Banská Bystrica pomoc núdznym, chorým, opusteným 

13. 1998 Konferencia Božieho Milosrdenstva  Zlaté Moravce  práca s väzňami, projekt Kain  

14. 1998 Konferencia Nanebovzatia Panny Márie  Košice-Šaca starostlivosť o väzňov, dobročinnosť  

15. 1999 Konferencia sv. Lujzy de Marillac  Levice práca s mládežou: voľný čas, jazyky  

16. 1999  Konferencia Lurdskej  Panny Márie  Mojtín výstavba kaplnky, Domu sv. Lujzy  

17. 2000 Konferencia sv. Justína de Jacobis Šurany projekt Fiducia - útulok pre bezdomovcov 

18. 2000 Konferencia Kráľovnej rodiny 
 

Bratislava pomoc sociálne slabším rodinám 

19. 2000 Konferencia sv. Urbana  Nitra modlitbová činnosť 

20. 2000 Konferencia sv. Štefana  Kráľovský Chlmec  evanjelizácia, starostlivosť o núdznych - 
misie  

21. 2000 Konferencia Kráľovnej pokoja Radošina návšteva núdznych, chorých, pomoc pri 
nákupoch a bežných prácach 
pravidelné modlitbové stretnutia 

22. 2002 Konferencia sv. Ondreja apoštola Konferencia 
Kráľovnej rodiny 

zber šatstva pre núdznych, návšteva 
Domovov dôchodcov 

23. 2004 Konferencia sv. Ondreja Hostice starostlivosť o rodiny v núdzi, starých, 
chorých 

24. 
 

2008 Konferencia sv. Jána Pavla II Bratislava mládežnícke divadlo, evanjelizácia 
www.divadlopodkostolom 

25. 2009 Konferencia sv. Anežky Bratislava  
pomoc deťom na tábor 
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