
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 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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VNÚTORNE SILNÍ 
Večer pred spaním odovzdaj sa úplne 
Bohu a pros ho o silu zajtra ráno sa pre-
môcť a bez váhania načúvať jeho hlas. 

ROZPRESTRI BOŽIE SIETE 
Svoju zvláštnu pozornosť zameraj na čin-
nosti, ktoré sú znázornené na štyroch 
koncoch kríža: pokora, láska, posluš-

nosť, trpezlivosť. 

KRISTOVA TVÁR ŽIARI V CHUDOB-
NÝCH 
Naše poslanie je: chudobným a chorým byť vtelenou Božou dobro-
tou a zastupovať im Boha! 
 

„Vlastnosťou kresťanskej lásky je, že je schopná vždy predvídať 

potreby iných. Počet urobených dobrých skutkov nikdy nebude 

dostatočný vzhľadom na neustálu  biedu vo svete.“         

Frederik Ozanam 

Frederik napísal priateľovi z detstva o svojej vízii sveta: „Dnešných ľudí nerozde-

ľujú až natoľko politické, ale sociálne otázky. Je dôležité vedieť, čo zvíťazí: duch 

egoizmu alebo duch obety?  Je mnoho ľudí, ktorí majú príliš veľa a chcú mať ešte 

viac. Početnejší sú tí, čo nič nemajú , a keď nič nedostanú, tak berú. Medzi týmito 

dvoma triedami, teda medzi mocou zlata a mocou biedy, hrozí boj a napätie.“ 

Ozanam sa odvážil na nesmierny boj v obrane chudobných a biednych, a tým aj na 

zmenu ľudskej spoločnosti. Týmto smerom začal svoju sociálnu prácu ako 20-

ročný popri intenzívnych štúdiách a zamestnaní, čo nerobil na úkor ani jedného. 

Jeho horlivá snaha pre sociálne reformy a pre nutnú pomoc biednym stimuluje 

jeho intelektuálny život. Ako 22 ročný dostáva diplomy filozofie a práva a onedlho 

aj dva doktoráty práva, čím dokázal, že viera a veda nie ú v protiklade. Ako 27-

ročný sa stáva najmladším profesorom slávnej parížskej univerzity kde sa snaží 

rozvíjať sociálnu činnosť v duchu sv. Vincenta. Konferencie sa rozširujú aj do 

iných miest vo Francúzsku i v zahraničí. V 28 roku svojho života sa oženil a stal sa 

šťastným otcom, hoci predtým rozmýšľal aj o kňazskom povolaní. Od roku 1852 

ho choroba uložila do postele. Študenti ho netrpezlivo očakávali a robili rôzne na-

rážky. Chorý Frederik vstáva z postele a ide naposledy prednášať: „Páni, nášmu 

storočiu sa vyčíta, že je plné egoizmu a že aj profesori sú ním postihnutí. Pravda je 

však, že my si tu ničíme zdravie, zodierame sa  a nechávame tu všetky sily. Tým sa 

však nechcem žalovať, veď vám patrí náš život, my vám ho dlhujeme. Je váš až do 

posledného dychu! Čo sa týka mňa, páni, keď zomriem, to bude v záujme služby 

pre vás a vaše dobro.“  Tak sa onedlho i stáva. Zomiera ako 40-ročný so slovami 

„Pane, chcem to, čo ty chceš, ako ty chceš, a dokedy ty chceš. Chcem to preto, 

lebo to ty chceš.“ 

      MYŠLIENKY sv. Vincenta de Paul  - do dnešných dní 
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Sestry a bratia, 
blížia sa Vianoce plné lásky a pokoja, 

ktorý k nám prichádza skrze malé 

dieťa Ježiška. Nezabúdajme aj 

v tomto čase myslieť na svojich blíz-

kych ale aj na chorých a chudobných.   

Majme k ním lásku a súcit, ktorý spo-

číva v darovaní   darov  materiálnych 

(pomoc v núdzi) cez dar ľudskosti 

(porozumenie, úsmev, súcit) až po dar 

Ježiša Krista, ktorým je ON sám naj-

väčším darom na Vianoce.  Ak je on 

pre nás darom aj my môžeme byť 

darom pre ďalšieho človeka.  Toto je 

výzva pre nás kresťanov, aby sme 

mysleli a pomohli tým, ktorí to naj-

viac potrebujú. V takejto ťažkej situá-

cii sa nachádzajú mnohí ľudia u nás , 

v zahraničí, krajov  zmietaných voj-

nou  alebo prenasledovaním kresťa-

nov. Je na nás, aby sme pomohli. 

Každý tak ako môže a vie.  Je ale po-

trebné mať ochotu a  dať svoju vôľu 

a schopnosti k dispozícií Bohu, aby 

on uskutočňoval v nás svoj program. 

Kto chce milovať tak, ako miloval 

Ježiš, musí nasledovať jeho príklad. 

Sv. otec František vyhlásil „Svetový 

deň chudobných“, tohto roku na 19. 

november. Pre našich    chudobných  

sa uskutočnila akcia „pomôcť chudob-

ným“.  V rámci vincentskej rodiny 

sme sa zapojili aj my formou pomoci 

malých balíčkov  suchého pečiva. 

Ďakujem  členom konferencií  Spol-

ku, ktorí prispeli peňažne ale aj potra-

vinami  k balíkom. Ale vďaka aj 

ostatným členom konferencií , ktorí sa  

neustále snažia aj keď neveľkými 

darmi vo forme potravín alebo finan-

ciami pomôcť  na Vianoce tam, kde to 

najviac potrebujú. 

Sestry a bratia, prajem vám, aby prí-

chod Božieho syna vás sprevádzal 

svojím požehnaním a daroval Vám 

všetko to čo potrebujete k plneniu 

jeho vôle.                        Setra Libuša 
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 Drahí bratia a sestry! 

Pri príležitosti 400. výročia charizmy, z ktorej sa zrodila vaša Vincentská rodina, vám 

chcem adresovať slová vďačnosti a povzbudenia. Zároveň chcem vyzdvihnúť hodno-

tu a aktuálnosť svätého Vincenta de Paul. 

Svojou cestou života kráčal vždy otvorený na poznávanie Boha i seba samého. Jeho 

neustále hľadanie bolo umocnené silou milosti: ako pastier zažil ohromujúce stretnu-

tie s Ježišom – Dobrým Pastierom v osobe chudobných. To sa potvrdilo najmä vo 

chvíli, keď sa nechal osloviť pohľadom človeka prahnúceho po milosrdenstve a životnou situáciou ro-

diny, ktorá všetko postrádala. Práve vtedy zachytil pohľad Ježiša, ktorý ho rozrušil a vyzval, aby už 

nežil pre seba, ale bezvýhradne mu slúžil v chudobných, ktorých Vincent de Paul neskôr nazve: „naši 

páni a učitelia“ (Korešpondencia, príhovory, dokumenty, XI, 393). Jeho život sa teda zmenil na neustá-

lu službu až do jeho posledného dychu života. Jeden citát z Písma dal zmysel jeho poslaniu: „Poslal ma 

hlásať Radostnú zvesť chudobným.“ (porov. LK 4,18) 

Pocítil silnú túžbu po tom, aby Ježiša spoznali aj chudobní, a preto sa rozhodol intenzívne o ňom kázať po-

čas ľudových misií a osobitnú pozornosť venovať formácii kňazov. Používal jednoduchý spôsob, svoju „malú 

metódu“, to znamená kázať najprv svojím vlastným životom a až potom slovami, úplne jednoducho, zrozumiteľ-

ne a priamo. Duch Svätý si z neho urobil nástroj, ktorým roznietil v Cirkvi elán veľkodušnosti. Svätý Vincent 

inšpirovaný prvými kresťanmi, ktorí mali „jedno srdce a jednu dušu“ (Sk4,32), zakladal „Bratstvá“, aby sa stara-

li o najchudobnejších ľudí, žili v spoločenstve a s radosťou dávali do spoločného svoje vlastné prostriedky. Mali 

to robiť v istote, že Ježiš a chudobní sú najvzácnejším pokladom, a pretože – ako zvykol rád opakovať – „keď 

ideš navštíviť chudobného, stretneš sa s Ježišom“. 

Z tohto „horčičného zrnka“ zasiateho v roku1617vzišla Misijná spoločnosť a Spoločnosť dcér kresťanskej lásky. Ne-

skôr sa rozvetvovalo do ďalších inštitútov a spolkov, až sa stalo veľkým stromom (porov. Mk  4,31-32) – vašou rodi-

nou. Ale všetko začalo týmto maličkým horčičným zrnkom: Svätý Vincent nikdy nechcel byť vedúcou osobnos-

ťou či lídrom, ale „zrnkom“. Bol presvedčený, že pokora, láskavosť a jednoduchosť sú základnými podmienka-

mi na zrealizovanie zákona semienka, ktoré dáva život práve vtedy, keď odumiera (porov. Jn 12,20-26). To je 

jediný zákon, ktorý robí kresťanský život plodným, zákon, pri ktorom darovaním dostávame, strácaním sa na-

chádzame a skrývaním sa žiarime. Svätý Vincent bol tiež presvedčený, že to človek nemôže robiť sám, ale spo-

ločne – ako Cirkev, ako Boží ľud. Tu by som rád pripomenul jeho prorockú intuíciu, vďaka ktorej vyzdvihol 

výnimočné ženské schopnosti, ktoré sa prejavili v duchovnej  zdatnosti a ľudskej citlivosti svätej Lujzy de Ma-

rillac.„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ ,(Mt 25,40) hovorí 

Pán. K podstate Vincentskej rodiny patrí hľadanie „najchudobnejších a najviac opustených“ s hlbokým vedo-

mím, že nie sme „hodní poskytnúť im svoje nepatrné služby“ (Korešpondencia, príhovory, dokumenty, XI,393). 

Prajem si, aby tento rok vzdávania vďaky Pánovi a prehĺbenia charizmy bol príležitosťou na uhasenie smädu pri 

prameni, na osvieženie sa pri žriedle pôvodného ducha. Nezabudnite, že pramene milosti, z ktorých pijete, vy-

tryskli zo sŕdc neochvejne zakotvených v láske, zo „vznešených vzorov lásky“ (BENEDIKT XVI. ,Encyklika De-

us caritasest, 40). Rovnakú sviežosť prinesiete iba vtedy, ak upriamite svoj pohľad na skalu, z ktorej všetko vy-

trysklo. Touto skalou je chudobný Ježiš, ktorý žiada, aby sme ho spoznali v človekovi, ktorý je chudobný 

a bezmocný. Pretože je tu. A vy zas, keď sa stretáte s krehkými existenciami doráňanými ťažkou minulosťou, 

ste povolaní stať sa skalou: nie však tvrdou a neochvejnou, ani nie necitlivou na utrpenie. Máte sa stať mocným 

oporným bodom, pevne odolávajúcim rizikám doby, odolným voči nepriazni, pretože „pozeráte na skalu, 

z ktorej ste vytesaní a na hĺbku studne,   
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.   z ktorej ste vykopaní“ (Iz 51,1). Takto ste povolaní ísť na periférie ľudského údelu a niesť tam nie svoje 

schopnosti, ale Pánovho ducha, „Otca chudobných“. Hojne vás rozsieva po svete ako semená, ktoré klíčia 

z vyprahnutej zeme, ako balzam útechy pre toho, kto je ranený, ako oheň lásky, ktorý dokáže rozohriať toľké srd-

cia skrehnuté opustenosťou a stvrdnuté odmietnutím. 

V podstate sme všetci povolaní piť zo skaly, ktorou je Pán a uhasiť smäd sveta láskou, ktorá pochádza od 

Neho. Láska je srdcom Cirkvi, je dôvodom jej činnosti a dušou jej poslania. „Láska je zlatou niťou celej sociálnej 

náuky Cirkvi. Každá zodpovednosť a angažovanosť, vytýčená v tejto náuke, čerpá z lásky, ktorá je podľa Ježi-

šovho učenia syntézou celého Zákona.“ (BENEDIKT XVI., Encyklika Caritas in veritate, 2).To je cesta, ktorou 

máme kráčať, aby Cirkev bola stále viac matkou a učiteľkou lásky, s čoraz silnejšou a štedrejšou láskou medzi 

vami i voči všetkým ľuďom (porov.1 Sol3,12): zhoda a komúnia vo vnútri Cirkvi, otvorenosť a prijatie výziev 

zvonku, odvaha zrieknuť sa toho, čo by mohlo byť výhodou, aby sme vo všetkom nasledovali Pána a naplno ob-

javili seba samých azo zdanlivej slabosti lásky urobili jediný dôvod svojej hrdosti (porov.2 Kor 12,9).Veľmi ak-

tuálne sú slová Koncilu, ktoré v nás rezonujú: „Ježiš Kristus[…] hoci bol bohatý, stal sa chudobným. Tak aj Cir-

kev, hoci potrebuje ľudské prostriedky, aby mohla plniť svoje poslanie, nie je ustanovená na to, aby hľadala svet-

skú slávu, ale aby aj svojím vlastným príkladom šírila skromnosť a sebazaprenie. Veď aj Otec poslal Krista, aby 

hlásal evanjelium chudobným… podobne Cirkev zahŕňa láskou všetkých, ktorých sužuje ľudská krehkosť, ba 

v chudobných a trpiacich spoznáva obraz svojho chudobného a trpiaceho Zakladateľa, snaží sa zmierňovať ich 

nedostatok a chce v nich slúžiť Kristovi.“ (II. VATIKÁNSKY KONCIL, Dogmatická konštitúcia Lumengentium, 8) 

Svätý Vincentto praktizoval po celý svoj život a aj dnes sa prihovára každému z nás i všetkým členom Cir-

kvi. Svojím svedectvom nás pozýva, aby sme vždy kráčali cestou a boli pripravení nechať sa prekvapiť Pánovým 

pohľadom i jeho Slovom. Žiada od nás chudobu srdca, totálnu disponovanosť a nefalšovanú pokoru. Pobáda nás 

k bratskému spoločenstvu medzi nami a k odvážnej misii vo svete. Prosí nás, aby sme sa oslobodili od zložitého 

vyjadrovania, od egocentrických rečí sústredených na seba i od naviazanosti na materiálne dobrá, ktoré nás môžu 

na chvíľu uspokojiť, no nemôžu nám dať Boží pokoj a dokonca sú často prekážkou v plnení misie. Vyzýva nás, 

aby sme investovali do kreativity lásky s autentickosťou „srdca, ktoré vidí“ (porov. BENEDIKT XVI., Encyklika 

Deus Caritasest, 31).Láska sa totiž neuspokojí len s dobrými návykmi z minulosti, ale dokáže meniť aj prítom-

nosť. A to je ešte potrebnejšie v dnešnej dobe, v meniacej sa spletitosti súčasnej globalizovanej spoločnosti, kde 

niektoré formy almužny a pomoci, aj keď zdôvodnené veľkorysými úmyslami, môžu podporovať určité formy 

zneužívania, nelegálnosti a neprinášať skutočný a trvalý pokrok. Z tohto dôvodu je vynaliezavosť v láske, organi-

zované zbližovanie sa a investovanie do formácie aktuálnym učením, ktoré máme od svätého Vincenta. Jeho prí-

klad nás zároveň povzbudzuje, aby sme ponúkali priestor a čas chudobným, novodobým chudobným, príliš po-

četným chudobným dnešnej doby, a aby sme prijali za svoje ich myšlienky i ťažkosti. Kresťanstvo bez kontaktu 

s tými, ktorí trpia, sa stáva neinkarnovaným kresťanstvom, ktoré nie je schopné dotýkať sa Kristovho tela. Je po-

trebné stretávať sa s chudobnými, dávať prednosť chudobným, nechať zaznieť ich hlas, aby vplyvom dnešnej 

chvíľkovej kultúry nebola ich prítomnosť zredukovaná na mlčanie. Pevne dúfam, že slávenie svetového dňa chu-

dobných – 19. novembra – nám pomôže v našom „povolaní nasledovať Ježiša chudobného“, stávať sa „čoraz 

viac a čoraz lepšie konkrétnym znakom Kristovej lásky k tým najmenším a najnúdznejším“ a odpovedať „na kul-

túru vyraďovania a plytvania“ (Posolstvo k 1. svetovému dňu chudobných„ Nemilujme slovami, ale skutkami“, 

13.júna 2017). 

Pre Cirkev i pre vás vyprosujem milosť nachádzať Pána Ježiša v hladnom a smädnom bratovi, v cudzincovi, 

v človekovi zbavenom odevu i dôstojnosti, v chorom a uväznenom, ale aj v tom, ktorý je nerozhodný, nevedomý, 

ponorený v hriechu, zarmútený, nevzdelaný, ustráchaný či nepríjemný. Prosím, aby sme 

v Ježišových oslávených ranách našli silu lásky, šťastie zrnka, ktoré umieraním dáva život, plod-

nosť skaly, z ktorej prýšti voda, radosť zo schopnosti vyjsť zo seba a ísť do sveta bez nostalgie za 

minulosťou, ale s dôverou v Boha, s tvorivým prístupom k výzvam dneška i zajtrajška, pretože – 

ako hovorieval svätý Vincent – „láska je nekonečne vynaliezavá“. 

Vo Vatikáne, 27. septembra 2017 
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Obetné dary 

Privítanie  

Zahraniční hostia 

Slávnostná svätá omša v kostole Ducha Svätého 

J.E. Mons. Ján Orosch, rímsky 

biskup, arcibiskup trnavskej 

arcidiecézy  

V zasadacej miestnosti Spojenej katolíckej školy 

v Leviciach 

Plénum a sledovanie 

programu  

Dňa 23. septembra 2017 členovia Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku sa zišli v Kos-
tole Ducha Svätého v Leviciach pri príležitosti 150. výročia založenia 1. konferencie na 
Slovensku (1867 – 2017) a 20. výročia blahorečenia nášho zakladateľa Frederika Ozanama 
(1997 – 2017). Slávnostnú sv. omšu v kostole Ducha Svätého v Leviciach celebroval Mons. 
arcibiskup Ján Orosch, za účasti pátrov z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul A. Sla-
ninku, J. Garaja, J. Mroceka, T. Brezániho nášho špirituála  a pána farára farnosti Rybníky 
Levice M. Felixa.  Pozvanie prijali sestričky DKL s vizitátorkou D. Pagáčovou, primátor 
mesta Š. Mišák, viceprimátor J. Krtík p. riaditeľka školy M. Farkašová a  zástupkyne  cir-
kevnej školy. Zahraniční hostia, za Hlavnú radu  Holandska A. ten Velde, za viedenské kon-
ferencie manželia Monitzeroví a pán J. E. Tigla z Rumunska za Generálnu radu Paríž. Po 

sv. omši prebiehal program na cirkevnej škole. Súčasťou programu boli prezentácie o histórii vzniku Spolku v roku 
1867, o našom zakladateľovi Frederikovi Ozanamovi a o činnosti všetkých konferencií. Prihovoril sa nám náš špirituál 
páter Tomáš Brezáni a aj páter A. Slaninka. Zahraniční hostia nás tiež oboznámili s ich činnosťou. Na záver sme si 
vypočuli svedectvá chudobných zo zariadenia SC Kopec Šurany a pani Silvie, ktorej pomáha Konferencia sv. Jozefa v 
Leviciach. Prezentáciou o padnutej streche pani Zuzany nás informovala členka M. Boledovičová a o finančnej pomo-
ci rodine pri rekonštrukcii domu nám prezentáciou priblížil zveľaďovanie domu predseda Konferencie sv. Štefana Š. 
Orlovský. V tomto roku oslavuje naša vincentská rodina aj 400. výročie vincentskej charizmy (1617 – 2017).  

Ďakujeme, že sme mohli spolu ďakovať za milosti, ktorými nás Boh obdaril, za celú vincentskú rodinu, za dobrodin-
cov, za dobrovoľníkov a za tých ku ktorým sa skláňame a otvárame ruky a srdce.  

                                                                                            R. Harmadyová, predsedníčka konferencie sv. Lujzy Levice 



 

150  ROKOV  SVdP  NA  SLOVENSKU 

SLÁVNOSŤ V LEVICIACH  - FOTOGALÉRIA 
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VIANOČNÁ  KAPUSTNICA   V  DOME  NÁDEJE 

 

 

 

 Kapustnica v Dome nádeje 

 

   Dňa 12.12.2017 sa uskutočnilo  posedenie pri ka-

pustnici  pre denný stacionár o 10.00 hodine a pre   

bratislavské konferencie Spolku sv. Vincenta de 

Paul  o 16,30 hodine. 

     Kapustnicu spestril program s vianočnou scén-

kou a detičky z Cirkevnej školy sv. Vincenta de 

Paul z Bachovej ulice  pekne seniorom zaspievali 

a zavinšovali. 

    Poobede pokračovalo stretnutie pre členov brati-

slavských konferencií,  spoločné  zdieľanie pri vý-

bornej kapustnici, ktorú pre obe akcie uvarili členky 

Konferencie sv. Gorazda  Daniela Vigová a Anna 

Snopková.                                                       LM 
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   Konferencia biskupov Slovenska  usporiadala na 29. 
novembra popoludní v Aule Benedikta XVI. na Kapitul-
skej ul. v rámci cyklu "Nádvorie hľadajúcich" verejnú 
diskusiu na tému "Aké je miesto náboženských 
hodnôt vo verejnom živote."Verejnú diskusiu vied-
li  odborníci Dr. Daniel Kroupa, český politik, vysoko-
školský pedagóg, autor odborných publikácii, filozof a 
signatár Charty 77  a  prof. František Novosád, sloven-
ský filozof a historik, prorektor Bratislavskej medziná-
rodnej školy liberálnych štúdií – BISLA, bývalý minister 
vnútra Vladimír Palko a poslanec Národnej rady SR 
Miroslav Beblavý. 
    Za náš Spolok bola účastná  Libuša Miháliková. Dis-

kusia sa viedla panelovo cez internet, keď prítomní ano-

nymne mohli zadávať svoje otázky na diskutujúcich, 

ktorí na ne odpovedali. Množstvo otázok a diskutujúcich 

poukázalo  na politické, rodinné, spoločenské a sociál-

ne aspekty v ponímaní náboženských hodnôt,  ako ich 

prenášať do života.  Stretnutie malo s pozvanými hosťa-

mi vysokú úroveň. 

    Dňa 24.11.2017 sa uskutočnilo valné zhromažde-
nie Fóra kresťanských inštitúcií (FKI) v Centre 
Salvator na Jakubovom námestí č.5  v Bratislave pre 
cca 51 organizácií združených pod FKI. 
     Program sa niesol v znamení správy za rok 2017, 
schválením plánu rozpočtu na rok 2018, voľbou zapi-
sovateľa, návrhovej a mandátovej komisie. 
  Pracovné stretnutie obohatili  prednášky  ako  :  "Čo 
majú byť ciele kresťanského neziskového sektora", 
"diskusia o župných voľbách" , s prizvanými hosťami 
a prednášajúcimi  Ing. RNDr. Marcela Dobešová, 
Milan Majerský a Gregorij Mesežníkov. Zasadnutie 
FKI  bolo zaujímavé, krátku chvíľu pobudla na 
ňom  aj poslankyňa MUDr.  Anna Záborská. 
 FKI zrozumiteľnou formou a spoluprácou 
s  kresťanskými organizáciami vnáša kresťanské 
hodnoty a postoje do spoločnosti, pričom náš Spolok 
sv. Vincenta de Paul je jednou z jej pridružených 
organizácií.                                     Libuša Miháliková 

_____________________________________________ 
 
FATIMSKÉ  STRETNUTIE 
Dňa 29.11.2017  uskutočnil ďalšiu púť z cyklu fatimských 
stretnutí páter Marián Chovanec  tentokrát do kostola 
Najsvätejšej Trojice v Bratislave meste. V podzemných 
priestoroch  kostola, kde sú pochovaní významní cirkev-
ní otcovia odslúžil sv. omšu spolu  s krátkou pobožnos-
ťou za zomrelých. Na tejto púti sa pravidelne zúčastňujú 
aj naše členky Spolku sv. Vincenta de Paul a aj niektoré 
seniorky z denného stacionára.  

https://maps.google.com/?q=Jakubovom+n%C3%A1mest%C3%AD+%C4%8D.5+%C2%A0v+Bratislave&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Jakubovom+n%C3%A1mest%C3%AD+%C4%8D.5+%C2%A0v+Bratislave&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Jakubovom+n%C3%A1mest%C3%AD+%C4%8D.5+%C2%A0v+Bratislave&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Jakubovom+n%C3%A1mest%C3%AD+%C4%8D.5+%C2%A0v+Bratislave&entry=gmail&source=g
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     25.10.2017 sa v dennom stacionári sv. Vin-
centa Domu nádeje v Bratislave uskutočnil  
"Deň otvorených dverí". Televízia z mestskej  
časti Ružinov nakrútila  z DOD  reláciu a odvy-
sielala ju vo svojom programe. 
     Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo 30 na-
šich seniorov, domáci ale i návštevníci z okolia.  
Všetci  ocenili program,   prezreli si prezentáciu 
činnosti a vystavených výrobkov vyrobených 
rukami našich šikovných seniorov. 
     Deň otvorených dverí podporila Nadácia 
Volskwagen zo svojho grantu, za ktorý  srdečne 
ď a k u j e m e .                                                
L.M. 



 
NAŠI  JUBILANTI—BLAHOŽELÁME 
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Dňa 16.8.2017 sa dožila 

jubilejných 85. rokov 

naša obetavá spolupra-

covníčka, kolegyňa, vý-

borná lekárka, preklada-

teľka, spisovateľka, tvor-

kyňa  grantov na staveb-

nú činnosť kostola sv. 

Vincenta a Domu nádeje, 

členka konferencie sv. 

Gorazda  -  jednoducho 

naša "Polda"   

           MUDr. Lepoldína Scheidová. 
     V Spolku sv. Vincenta je už od roku 1993. Jej čin-

nosť je poznamenaná neúnavnou prácou na zveľaďo-

vaní Domu nádeje a v neposlednej mie-

re aj kostola sv. Vincenta de Paul, 

zvlášť kaplnky. 

     Za jej neskutočnú obetavosť v práci 

pre Božie dielo jej prajeme ešte veľa 

Božích milosti, pevné zdravie, silu a 

požehnanie do ďalších rokov plodného 

života.  

Dňa  24. 8. 2017  sa dožila  

60. rokov života členka 

Konferencie sv. Jozefa         

v  L e v i c i a c h                    

Danica Miháliková. 
Členkou Spolku sv. Vin-

centa de Paul je do roku 

1999. Zastáva funkciu 

pokladníčky konferencie. 

Okrem toho vedie evi-

denciu členiek konferen-

cie a stará sa o posielanie 

pozdravov jubilujúcim členkám. Je skromná, ochotná 

pomáhať v každej situácii nielen núdznym ale aj člen-

kám konferencie. Všetkých akcií sa 

zúčastňuje ochotne a s láskou pomôcť 

v zmysle myšlienky Frederika Ozana-

ma „náš chudobný—náš pán“. Milá 

Danica, prijmi úprimné blahoželanie 

k Tvojmu životnému jubileu, Božie 

požehnanie, ochranu Panny Márie, 

Svetlo Ducha Svätého a dobré zdravie 

do ďalších rokov  v Tvojom poslaní   

i rodinnom živote. 

BLAHOŽELÁME  

Mária Pintérová 
04.09.2017 
65 rokov 

Konferencia sv. Jozefa  Levice   
od r. 2000 

Mgr. Petra Bajlová 
22.08.2017 
45 rokov 

Konferencia Zázračnej Medaily 
Panny Márie Nitra od roku 1996 

Dňa 30.8.2017 sa dožila aj 

naša  Magdalénka  Boledo-

vičová životného jubilea 65 

rokov. Členkou Spolku je od 

roku 1991, kde doteraz vyko-

náva rôzne funkcie nielen v 

Konferencii sv. Jozefa ale i v 

Národnej rade SVdP. Patrí 

medzi zakladajúcich členov 

Spolku kde neúnavne, so zanietením a láskou pra-

cuje bez nároku na odmenu. Vincentská charizma a 

Frederikova myšlienka „Obopnúť sieťou lásky celý 

svet“ je pre ňu hnacím motorom.  Bez nej by ťažko 

fungoval levický Vincentík pre chudobných, So-

ciálne centrum Šurany a mnoho núdznych by zosta-

lo oveľa častejšie hladných, smädných a uzime-

ných...  

Milá Magdalénka, k životnému jubileu  Ti prajeme 

všetko najlepšie, pevné zdravie, nech Duch Svätý 

naplní Tvoje srdce silou svojej nekonečnej milosti  

a Jeho Svetlo nech Ťa sprevá-

dza po ceste nasledovania Kris-

ta s pomocou a orodovaním sv. 

Vincenta a blahoslaveného Fre-

derika Ozanama. 

Mgr. Martina Stankovičová 
21.02.2017 
45 rokov 

Konferencia sv. Cecílie Bratislava 
od roku 2000 

Ing. Rudolf Toma 
06.07.2017 
60 rokov 

Konferencia sv. Kláry Kremnica 
od r. 1997 
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Vincentská  vetva Misevi Slovakia 

k 400 výročiu zrodu charizmy sv. Vin-

centa de Paul vyzvala vincentskú rodinu 

poukazujúc  pritom  aj na vyhlásenie  

Sv. Otca Františka na oslavu  „ Svetové-

ho  dňa chudobných.“ 

     Akcia  bola plánovaná  na deň 

1 7 . n o v e m b e r  a k o  „ O s l a v a 

s chudobnými“,  uskutočnením dobré-

ho skutku, kto ako môže vo  svojej po-

zícií. 

    Na túto výzvu zareagoval   náš Spo-

lok sv. Vincenta de Paul na Slovensku , 

keď medzi  bratislavské konferencie vy-

dal prosbu s napečením drobného trvan-

livého pečiva,  sladké aj slané pre naj-

chudobnejších, ktoré by sa im odovzda-

lo. 

    Akciu zastrešoval  Dom nádeje,  usi-

lovné členky  konferencií nosili svoje 

napečené koláče a prispeli aj peňažne  

na potraviny k pečeniu. Denný stacionár 

tiež vyhlásil prosbu a aj „naše babičky“  

doniesli za tácky koláčov a tak sa zapo-

jili sa do oslavy dňa chudobných.  Diev-

čatá zo sociálnej služby domov na pol 

ceste pobalili cca 50 balíkov drobného 

pečiva, pre diabetikov slané, sladké pre 

ostatných a odniesli do útulku sv. Lujzy 

de Marilac pre najchudobnejších.  Otvo-

rené srdce ľudí , ktorí vedia pochopiť  

tých  ktorí to nemajú ľahké v živote,  

poukazuje, že  do sŕdc ľudí zostupuje 

Kristus  s konkrétnym znakom  Jeho  

lásky. 

     Ďakujeme, že sme sa mohli zapojiť 

a tak naplniť slová evanjelia... čokoľvek  

ste urobili jednému z mojich maličkých, 

mne ste to urobili..                         LM 
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Techni-

POSVIACKA KAPLNKY BRATISLAVA 

 

 

 

 

 
 

 

 Dňa 10.9.2017 bola posvätená renovovaná  kaplnka 

Zázračnej medaily Panny Márie v kostole sv. Vincenta 

de Paul v Ružinove. Na tejto slávnosti sa podieľali aj 

členovia Spolku sv. Vincent de Paul, ktorého členka  

MUDR.  Leopoldína  Scheidová bola hlavným sponzo-

rom rekonštrukcie a  výzdoby kaplnky.                          

L.M 

MUDr. Leopoldína Scheidová pri autorskom podpi-

sovaní a darovaní knihy ZJAVENIA-VIDENIA-

VNUKNUTIA SV. KATARÍNE LABORÉ, 

ŽIVOT A HISTORICKÉ OBDOBIE—vydanej pri 

príležitosti posviacky  kaplnky Panny Márie Zázrač-

nej Medaily na slávnosti v Leviciach. 



Strana 13 VYDÁVA  NR  SPOLKU  SV. VINCENTA  DE  PAUL 

OZANAM 
 2017 

ROČNÍK XI  ČÍSLO 3 

 

 

STACIONÁR  BRATISLAVA — VÝLET DO MARIÁNKY 

 Dom nádeje, denný stacionár Spolku sv. Vincenta 
de Paul na Slovensku, usporiadal dňa  8.8.2017 
krátky výlet so seniormi na pútnické miesto Ma-
rianka.  K pútnikom  sa pripojil aj vdp. páter Marián 
Chovanec, CM, ktorý s radosťou vyslúžil sv. omšu 
v chráme. Počasie nám prialo, duchovne a telesne 
sme  pookriali a vrátili sa domov.                                 
Vedenie stacionára 

Aj  Dom nádeje sa zapojil do Združenia Zá-

zračnej medaily s  putovnou kaplnkou, ktorú 

sme mali možnosť uctiť ako domácnosť Domu 

nádeje denného stacionára. Sme vďační Pan-

ne Márii, že prišla aj k nám a mohli sme jej 

dať náš príbytok.            Vedenie stacionára 
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  BOJ PROTI HLADU 29.10.2017 

Páter Tomáš Brezáni, spirituál členov 

Spolku sv. Vincenta de Paul 

 
navštívil 4. septembra členky konferencie sv. Jozefa 

v Leviciach. Zišli sme sa v peknom počte, za čo nás 

páter Tomáš pochválil.  Stretnutie prebiehalo ako 

obvykle. Pomodlili sme sa jeden desiatok posvätné-

ho ruženca, prečítali sme si stať  zo sv. písma , me-

ditovali sme o prečítanom a napokon sme hovorili o 

činnosti konferencie.   

Páter Tomáš  nás povzbudil, aby sme využili čas, 

aby sme urobili to, čo je dnes potrebné.  

List od nového generálneho prezidenta Renáta Lima 

de Olivieru nám páter prečítal, v ktorom sa prihová-

ra k členom na celom svete: „ Mojím milovaným 

bratom a sestrám“. 
Byť prezidentom, je zodpovednosť, ale zároveň aj 

privilégium. Chce, aby list  bol prečítaný členom     

a meditovaný.  

Na prvom mieste má byť duchovný život:  

* láska, milosrdenstvo 

* služba má byť založená na modlitbe 

* vo vincentskej spiritualite máme hľadať impulz,   

v ktorom spoznáme, čo môžeme ešte urobiť pre 

chudobných. 

*  máme hľadať možnosti na spoluprácu s inými 

spoločenstvami 

* viesť dialóg. 

* pokrok konferencií má byť založený na vzájomnej 

spolupráci 

* Národná rada  je pre  službu konferencií 

* zhromažďovanie peňazí, majetku nie je v súlade s 

vincentskou spiritualitou 

* dobrá, ktoré má Spolok sú majetkom chudobných 

* chudobných treba navštevovať v ich domoch... 

V tomto roku oslavuje celá vincentská rodina 400 

výročie, sú to naše spoločné korene.  

Páter Tomáš daroval konferencii obraz bl. Frederika 

Ozanama s venovaním.  

Ďakujeme pátrovi Tomášovi Brezánimu,  že prišiel 

medzi nás, že sme  hovorili o činnosti a nových 

možnostiach v službe, ďakujeme za povzbudivé slo-

vá a  prajeme mu požehnanie.  

   Členky konferencie sv. Jozefa 

Predaj srdiečok 

Členovia Konferencie sv. 

Jozefa s p. Tomášom 
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 NAPÍSALI STE NÁM   

KONFERENCIA  SV.  ONDREJA  APOŠTOLA  BRATISLAVA 

Formačné stretnutie Spolku sv. Vincenta de 

Paul v Bijacovciach v dňoch 30. 6 až 2. 7. 2017

(budem i osobná) 
Páter Tomáš CM, celebruje svätú omšu. Sedím 

v lavici, teraz už v kaplnke, kde pred rokmi  tu som 

bola v škole... Je to ako krásny sen. Tu v tejto miest-

nosti som sedávala ako prváčka až po tretí ročník. Pri 

stene v zasklenej skrini boli i moje výšivky, ktoré 

som vyšívala ako 8 ročná. Všetko bolo preč;  prišiel 

front 2. svetovej vojny. 

Súčasne farnosť i s filiálkami  spravujú misionári 

CM. Filiálky sú Ordzovany a  Pongracovce.  

Z Pongracoviec je páter Ján Meľuch CM. 

   Bijacovce  majú nadmorskú výšku 580 m. Na kopci 

stojí kostol, zasvätený Všetkým svätým. Kostol je zo 

14. stor., v ktorom sú odkryté ešte i pôvodné fresky. 

Zo 14 stor. je i  vzácna Pieta a krstiteľnica, pri ktorej 

som bola pokrstená na meno Mária Terézia. Vedľa 

kostola je rotunda z 13. stor. Cintorín je pri kostole, 

na ktorom je zvláštne ohradené miesto pre pozosta-

lých grófov z rodu Csákyovcov.  Posledným z rodu 

bol Juraj Csáky. Zomrel v USA bez potomkov. Po-

sledným  želaním grófa Juraja  bolo, aby jeho spopol-

nené telo bolo uložené  v Bijacovciach. Neveľký ka-

menný pomník s krížom s nápisom: „Odišiel nám 

vzácny človek, ctihodný muž so srdcom skutočného 

šľachtica a človek milujúci svoj rodný Spiš natoľko, 

že s ním chce byť naveky spojený.“ Ja som Juraja 

Csakyho naposledy videla keď bolo stretnutie bija-

covských rodákov. 

Na kopci pod kostolom stojí chránená 400-ročná 

lipa. Obvod jej kmeňa je 685 cm a výšku má 20 

metrov. V jej dutinách sú sovy, ktoré nemo sledujú 

okoloidúcich; pozerali i na nás prváčikov minu-

lých... 

Topánky sestričky Vincentky putujú  k Panne Márii 

na Levočskú Horu. 

Keď sme boli v Rotunde, poukázala som na  sochu 

Levočskej Panny Márie. Ja som bola jednou zo šty-

roch dievčat, čo sme tú sochu Panny Márie nosievali  

v procesii a na púti. Putovali sme do Levoče (cca 20 

km.) Bola to posledná povolená púť. Keď sme pre-

chádzali cez Spišskú Kapitulu, v oknách bývalé-

ho Učiteľského ústavu, už sedeli policajti 

a posmešne po nás pokrikovali, keď sme spievali 

pútnické piesne.  

Na nohách som mala nové topánky. Do Levoče 

som došla s krvavými otlakmi. Moja mama ma 

zobrala k sestričkách vincentkám  do nemocni-

ce. ... 

Sestričky tam ešte  boli, ale už ich dní boli spo-
čítané (nepomohli ani  protesty Levočanov proti 
ich odchodu). Ošetrili mi nohy a nielen to, ale 
jedna sestrička vincentka mi dala svoje topánky. 
Sestričky už nemohli ísť na Levočskú horu, tak 
putovali ich topánky. Aké len boli pohodlné tie 
sestričkine topánky... 
Sestričky vincentky v Nitre, ubytovali celý 
spevokol. 
So sestričkami Vincentkami som sa ešte viackrát 
stretla a vlastne i teraz sa stretávam. Keď som 
mala 14 rokov, bola som najmladšou 
v miešanom bijacovskom spevokole „Branisko.“ 
Môj starší brat bol tiež v spevokole. Dirigentom 
nám bol dp. Ladislav Majchner. Venoval sa mlá-
deži. Pravidelne sa stretávali (aj ja s nimi) prebe-
rali i apologetiku. Páter Ladislav zakrátko dostal 
15 rokov väzenia za to, že sa venuje mládeži 
a ešte popridávali mu i všetko iné... 
Bola celoslovenská súťaž spevokolov v Nitre. 
I náš spevokol sa prihlásil do súťaže. Ubytovali 
nás v kláštore sestričky Vincentky. V kláštore  
náš dirigent páter Ladislav celebroval svätú om-
šu a miništrovali  speváci tenoristi a basisti. 
Stretnutie so sr. Priscillou DKL. 
Pred tridsiatimi rokmi, keď som bola po operácii 
na liečení v Bardejovských kúpeľoch, prihovorila 
sa mi sestrička Priscilla DKL. Počula moje priez-
visko a spýtala sa či nepoznám Alexandra Virsika. 
Veď to je môj svokor. Rozpovedala mi príhodu 
ako „prichytila zlodeja“ v kaplnke vo Svorado-
vom internáte pri vyberaní peňazí z pokladničky. 
To bol otec, môjho manžela Félixa, ktorý vyberal 
z pokladničky peniažky, ktoré boli určené pre 
chudobných. 
 Hneď bola i dohoda o spolupráci so sestričkou 
Priscillou. Sestra Priscilla posielala balíky, najmä 
s ošatením, chudobným. To už bol minulý režim 
a sestrička už nemohla posielať pod svojím me-
nom. Dávala mi adresy, a tak som začala  posielať 
balíky ja, a to robím až dodnes...bola som a  stále 
som vo vincentskej rodine. Mária Virsiková, 
Konfe-
rencia 
sv.  
Ondreja 
apoštola 

BIJACOVCE 
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Fatima 
V dňoch 1.9. – 7.9.2017 sa uskutočnila letecká  púť 

z farnosti  kostola  sv. Vincenta de Paul v Bratislave 

do Fatimy v rámci 100.výročia fatimských zjavení. 

Púť viedol páter Marián Chovanec a páter Ján Majer-

ník. Pútnici , ktorých značná časť bola z Domu nádeje 

mali možnosť  sa zúčastniť duchovného programu vo 

Fatime, návštevy rodiska svätorečených detí Hyacint-

ky a Františka, dedinky Aljustrel a večerného  svieč-

kového  sprievodu.  Okrem toho púť mala aj poznáva-

cí charakter. Navštívili  mesto Coimbra, kláštor kde 

žila tretia omilostená osoba sestra Lucia,  historické 

katedrály, vysokoškolský areál so známou knižnicou 

v meste. Ďalší deň  putovali do prímorského mestečka 

Nazaré s výhľadom na more,  do mestečka Santaré, 

kde sa udial eucharistický zázrak, do kláštora 

v meste  Alcobaca. Predposledný deň  navštívili  Lisa-

bon s prehliadkou kostola sv. Antona Paduánského, 

miesta narodenia,   historickú katedrálu sv. Hieronyma 

a kláštorný komplex,  morský prístav s výhliadkou na 

vežu.  Pútnici prešli  aj  CabodaRoca najzápadnejší 

bod kontinentálnej Európy, kde sú nádherné útesy 

spolu s majákom, obdivovali  výšku útesov a mora, 

čeliac vetru , tak aby stihli večerný program vo Fati-

me. Púť bola pekná a mali si čo v Dome nádeje poroz-

právať. 

   Za sprevádzanie a starostlivosť pri ceste patrí zvlášť 

vďaka  pátrovi Mariánovi Chovancovi. 

                                                 Pútnici z Domu nádeje 

Mariazell 
     Aj pútnici z Domu nádeje a zo stacionára putovali k Panne 

Márii  13.9.2017 na deň  výročia fatimského  zjavenia do Ma-

riazellu. Pripomenuli si ho sv. omšou, ktorú odslúžil páter Ma-

rián Chovanec  a krížovou cestou. Počasie bolo nádherné 

a chvíľku oddychu pre katedrálou osladila výborná  zmrzlina. 

                                                            Pútnici z Domu nádeje 
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Z grantu „So šedinami na hlave“ poskytnutého Nadá-

ciou Volskwagen prebiehali počas letných mesiacov 

júl,  august a september rehabilitačné cvičenia 

a masáže. Kvalifikovaná mladá cvičiteľka „potrápila 

seniorov“ a ukázala im aj cviky na bolestivé kĺby, tak 

aby im  zdravotné cvičenie pomáhalo. Po absolvovaní 

fyzickej  koncentrácie, seniori mali možnosť realizo-

vať sa v tvorivých dielňach, výsledkom sú výrobky, 

ktoré  budú prezentované na „Deň otvorených dverí  

stacionára“ v mesiaci október. Do konca roka sú na-

plánované aj  tréningy cvičenia pamäti. 

Ďakujeme Nadácií Volskwagen za poskytnutý grant. 

                                                 Vedenie Domu nádeje 
       

     Z grantu „Zelená jeseň života“ poskytnutého  MČ 

Ružinov prebiehal počas letných  mesiacov separo-

vaný zber, tvorivé dielne a činnosť na  skrášlenie 

okolia pred Domom nádeje. Prvá časť poskytnutých 

prostriedkov na separovaný zber  a úpravy okolia 

bola ukončená. Výsledkom je upravená dlažba 

a záhradný set pre seniorov. Druhá časť v podobe tvorivých 

dielní zo separovaného materiálu prebieha do októbra. Výrobky, 

ktoré šikovné seniorky vyrobili boli ukážkou prezentácie pre 

deti počas „hodov“. 

Fotodokumentácia je z upraveného okolia Domu nádeje, odstrá-

nenie vyčnievajúceho pňa a zakúpenie záhradného setu... 

Z nasadenej levandule sme naplnili ozdobné vrecúška. Ostatné 

výrobky z tvorivej dielne ako napr. maľované kamienky  boli 

prezentácie. Separovaný zber pokračuje aj naďalej.             

                                                                Vedenie Domu nádeje 

Maľované kamienky 

Vrecúška s levanduľou 

Výroba darčekov 

Rehabilitačné cvičenia seniorov 
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Denný stacionár prezentoval svoje výrobky počas ad-

ventnej nedele v kostole sv. Vincenta de Paul najmen-

ším deťúrencom. O výrobky klientov  bol veľký záujem 

a deti  potešili  vypchaté  mačičky, myšky, chobotničky, 

srdiečka, pletené výrobky šály, papuče, papierové po-

zdravy, sklenené svietniky. Výťažok z prezentácie bude 

použitý na posedenie pri kapustnici v stacionári.                          

Ďakujeme členkám konferencie sv. Gorazda za výpo-

moc pri prezentácii.                           Libuša Mihaliková 

Úprava okolia Domu nádeje 

Klienti denného stacionára za pomoci členov kf. sv. Gorazda 

upravili exteriér Domu nádeje, vykonali zber levandule, kto-

rú si sami dopestovali, položili novú dlažbu a umiestnili 

nový záhradný set, kde si môžu posedieť pri čaji či kávičke s 

hosťami či  s členmi bratislavských konferencií...  

                                                                                         LM 

Nová dlažba, úprava pňa ... 

Zber levandule 

Vyrovnanie dlažby 

Nový záhradný set 

Prezentácia 

výrobkov 
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FORMAČNO-DUCHOVNÉ  STRETNUTIE ČLENOV SVdP 

 Zrod tejto peknej akcie sa uskutočnil ešte niekedy 

začiatkom tohto roku, kedy špirituál SVdP, P. Tomáš Bre-

záni CM, pozval členov konferencii SVdP k vincentínom 

do Bijacoviec, odkiaľ vyrážajú všetky jeho misijné cesty. 

 Keď sa žiaci tešili z vysvedčení a ešte viac zo 

začatých prázdnin, sme sa vydali na cestu, každý zo svojho 

domova a veru bolo to cítiť v dopravných prostriedkoch a 

na cestách. Pri vstupe do dediny s počtom obyvateľov 944, 

kde priemerný vek obyvateľov je 34 rokov, nás hneď po 

našej ľavici vítal barokový kaštieľ s priľahlým parkom. 

Obec Bijacovce má jeden z najkrajších, najvýstižnejších, 

výtvarne jednoduchých a zrozumiteľných erbov. Srdce 

preniknuté mečom je symbolom Matky Božej, ktorá spolu 

so Všetkými svätými (symbol zlatých hviezd na modrej 

oblohe) bola a je spolupatrónkou kostola a obce. A tu sa 

nás postupne zišlo 21 od východu až po západ. 

 Po príchode sa začal program večerou a po nej 

prednáškou psychologičky Mgr. Márie Hajduchovej spolu 

s našim zdieľaním. Povzbudila nás, že základom psycho-

hygieny človeka je osobná modlitba, pri ktorej: 1. si máme 

uvedomiť Božiu prítomnosť. 2. uvedomiť si svoju hrieš-

nosť (a Božiu lásku). 3. odpustiť všetkým a všetko 

(nenárokovať si na spravodlivosť, aspoň snaha). Tiež, o. i., 

nás povzbudila, že čím viac myslíme a konáme pre iných, 

tým menej myslíme na seba a sme spokojnejší. Predstavila 

nám v skratke aj so svojou spolupracovníčkou Inštitút 

Krista Veľkňaza a zariadenie pre ženy v obci Ľubica i mot-

to inštitútu: “Milujte ľudí takých, akí sú, čím menej si to 

zaslúžia, tým viac ich milujte. Nemilujte ich podľa veľko-

sti ich zásluh, ale podľa veľkosti ich potrieb!“ Záver dňa 

zavŕšila vrcholná modlitba - sv. omša pri sviečkach. 

 V ďalšom dni dominovali štyri  udalosti. Prvou 

bola prednáška Ing. Tinky Havrišovej - ekonómky. Poučila 

nás ako pracovať projektovo, alebo ako dobre pripraviť 

akciu/projekt, ináč povedané, aby sme sa málo narobili a 

bol z projektu veľký efekt. 2. udalosťou bola prehliadka 

gotického Kostola všetkých svätých, ktorý bol pôvodne 

románsky, tak ako aj rotunda pri kostole, ktorá je barokizo-

vaná a slúži na najväčšie sviatky v roku na Veľkú Noc ako 

Boží hrob a na Vianoce je tu spustený pekný pohyblivý 

betlehem. Po obedňajšej sieste sme  objednaným autobu-

som vycestovali na 3.  udalosť - na sv. omšu o 17h na le-

vočskej hore. Tí, čo nevládali boli vyvezení až skoro k 

bazilike Navštívenia Panny Márie. Tu bol pred sv. omšou 

priestor k sv. spovedi, modlitbe, prehliadke Baziliky minor 

(od 1984) či pútnického areálu. Po večeri sme mali v Bija-

covciach celonočnú adoráciu, kde každý mohol adorovať 

podľa rozpisu, či chuti. 

V nedeľu sme zavŕšili naše stretnutie, ktoré si každý pochva-

ľoval sv. omšou, kde nám páter okrem vysvetlenia Božieho 

slova a praktických príkladoch Božieho pôsobenia v životoch 

ľudí na konci povedal záverečnú myšlienku od Taliana Eralda 

Tognocchiho z knihy Cesta lásky: „Cieľom nášho života nie je 

dostať sa na nejaké miesto, ale dostať sa k niekomu. Aký zmy-

sel by mal tvoj život, keby nikoho neurobil šťastným? Čo ro-

bíš so sebou, ak nie je nikto, kto by sa z teba tešil, kto by pre-

žíval radosť už len preto, že si? Aký zmysel môže mať tvoj 

život, ak ťa nikto nevyhľadáva, ak nikto nepovažuje za šťastie, 

že ťa pozná? 
Čo robíš s tým všetkým čo máš, ak ti to neslúži na to, aby si 
dokázal odvrátiť nešťastie, samotu alebo plač niekoho, kto sa 
cíti bezradný? Čo robíš s tým, čo máš, ak nie je nikto, čo vďa-
ka tebe opäť začne milovať život, pretože môže znova jesť, 
obliekať sa, študovať, zabezpečiť svoje deti a prestať sa báť o 
zajtrajšok? 

Ak niekto začal veriť v život a prežívať trochu šťastia odvtedy 

čo ťa pozná, tvoj život má zmysel.“ 

 Po spoločných fotografiách a obede sme pre odcho-

dom mohli individuálne zastaviť v rodnom dome pani Virsíko-

vej, dnes národnej kultúrnej pamiatke, ktorý má čo povedať o 

svojej asi 100 ročnej histórii a je tam pekný kontrast historic-

kého prízemia s moderným vkusným podkrovím a v záhrade 

je priam rozprávková studňa. 

 Veľká vďaka patrí pátrovi Tomášovi, ktorý nás nielen 

pozval, ale sa o nás aj výborne staral a my chceme s novými 

duchovnými silami, posilnení vzájomným zdieľaním sa a ná-

padmi ešte efektívnejšie (spolu)pracovať na odstraňovaní nú-

dze duchovnej a hmotnej.  

Mgr. Mário Stehlík, Kf. Zázračnej medaily P. Márie , Nitra 

Stretnutie v Bijacovciach 30.6.-2.7.2017  
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 V dňoch 13. – 15 .10.2017 sa 

celá vincentská rodina zúčastnila  

v Ríme  sympóziu  vincentskej 

rodiny z príležitosti jubilejného 

400.výročia zrodu vincentskej 

rodiny. Témou sympózia bolo 

„Prijať cudzinca“ 

Odchodom  z Bratislavy 2 auto-

busmi  pre cca 105 ľudí začalo  

putovanie niektorých  členov 

Spolku.   Pred  príchodom do 

Ríma sme sa zastavili v Padove,  

kde sme si obzreli kostol sv. Antona Paduánského  

a zúčastnili sa  sv. omše. 

V Ríme, sme sa  pripojili k našej  svetovej vincentskej  

rodine. Účastníci zájazdu,  ktorí nevedeli žiadnu reč boli 

pridelení do poľskej vincentskej rodiny, v  kostole sv. 

Joachyma. Vypočuli  sme prezentácie, prednášky, zapoji-

li sme sa do diskusie a jednej veľkej spoločnej modlitby. 

Navštívili sme Lateránsku baziliku,  baziliku sv. Pavla za 

hradbami, kde všade prebiehal program. Najvzácnejším 

momentom bola chvíľa na svätopeterskom námestí, keď 

okolo nás prechádzali relikvie sv. Vincenta de Paula a  

svätý otec František v papamobile. Príhovor sv. otca 

Františka doplňovali  piesne v podobe skupiny Genverde, 

bol  pekný slnečný nezabudnuteľný deň. 

Ďalší deň bola spoločná sv. omša v bazilike sv. Pavla za 

hradbami, kde sme stretli aj nášho prezidenta Generálnej  

rady Spolku sv. Vincenta de Paul Renáta Lima de Olivie-

ra.  Pred bazilikou boli dlhé rady ľudí čakajúcich na 

vstupnú osobnú prehliadku vecí z dôvodu bezpečnosti.  

Hneď vedľa nás stáli členovia Spolku sv. Vincenta de 

Paul z Botswany – Afrika, s ktorými sme sa vyfotili 

a vyobjímali. Škoda, že neovládame jazyk... 

Naplnení radosťou a milosťami z prežitých dní sme od-

chádzali domov. 

O Z A N A M  

2017 
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 SLÁVNOSTNÁ SVATÁ OMŠA K SVIATKU SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE  

V SOCIÁLNOM CENTRE ŠURANY 

Pred sviatkom Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska 

dňa 14.9.2017 sa konala slávnostná svätá omša v novo vymaľova-

nej kaplnke v Sociálnom centre na Kopci. Pred svätou omšou sme 

sa modlili ruženec k Sedem bolestnej Panny Márii spoločenstvá 

charizmatickej obnovy v Duchu Svätom zo Šurian, Bánova, Nit-

rianskeho Hrádku. Na svätú omšu sme sa tak pripravili rozjímaním 

o siedmych bolestiach našej Matky. Sedem bolestí, obľúbené bib-

lické číslo ale najväčšia bolesť pre Matku bola určite tá siedma, 

lebo ostala opustená, bez syna, ktorého vložila do hrobu, kým pri 

predošlých bolestiach jej syn Ježiš ešte žil. Spoločne s nami rozjí-

mala i pani prezidentka Ing. Mgr. Libuša Miháliková, ktorú sme     

s radosťou privítali medzi nami aj s Katkou Hulmanovou, ktoré 

pricestovali z Bratislavy. A tak postupne od prvej bolesti sme rozjí-

mali ďalej, keď srdce Matky bolo prebodnuté mečom bolesti, pri 

predpovedi Simeona, tak najsvätejšie srdce Ježišovo bolo prebod-

nuté kopijou. Postupne sme si uvedomovali i ďalšie bolesti Panny 

Márie, ktoré sú i bolesťami dnešnej doby. Ježiš sa stratil. Najväčšia 

bolesť je stratiť Ježiša, uvedomujeme si to najmä my matky aké je 

bolestné stratiť a hľadať svoje deti. Stratili sa i deti, žijúce v našom 

zariadení, preto prosíme našu Matku aby ich hľadala a našla ako 

svojho syna Ježiša. Stratila sa i duša jedného z apoštolov ale spasila 

sa duša jedného zločinca pri Ježišovom umieraní. Rozjímanie sme 

ukončili piesňou k Sedem bolestnej Matke. Takto pripravení sme 

čakali na začiatok svätej omše. Hlavným celebrantom bol vdp. pá-

ter Tomáš Brezáni CM. Tešili sme sa z prítomnosti kňazov zo Šu-

rianskej farnosti veľa dôstojného pána dekana Rudolfa Daňa a dôs-

tojného pána Antona Grznára, dôstojného pána Farára Imricha Ko-

váča z Radavy a dôstojného pána Juraja Plutu z farnosti Palárikovo. 

Zavítal k nám i hosť  zo Zvolena dp. páter Raimond dominikán. 

Nastala slávnostná chvíľa slávenia svätej omše, kedy bolesť Panny 

Márie sa nám zdala ako premenenie na radosť, že máme Pána Ježi-

ša pri sebe. V homílii páter Tomáš spomenul mnoho bolestí Panny 

Márie i bolesti dnešnej doby, nás všetkých i celého sveta. Tiež všet-

ky čítania svätej omši a evanjelium pripodobnil k radosti. Záverom 

homílie predstavil obyvateľom Sociálneho centra projekt, ktorý 

chce uskutočniť konkrétnym činnom. V projekte predstavil jede-

násť ročné dievčatko z Kene, Britney Jayce Gituru, ktorá si nemôže 

dovoliť bez štedrosti iných študovať, používať knihy a dostávať 

jedlo, pretože jej rodičia málo zarábajú a doma sú piati súrodenci. 

Projekt spočíva v tom, že naši obyvatelia si majú odriekať cigarety 

a kávu a vtedy páter Tomáš za toto odriekanie bude zháňať pre 

Britney peniaze na štúdium. Našich obyvateľov tento projekt zaujal 

a náš pán riaditeľ Ing. Mgr. Ján Ňukovič oslovil prítomných hostí, 

kto môže aby prispel na ,,štart“ tohto projektu a táto myšlienka bola 

úspešná. Po skončení svätej omše, ktorá bola dôstojná a naozaj 

slávnostná pán riaditeľ pozval prítomných pútnikov na občerstve-

nie, ktoré s láskou pripravila Marika, Hanka a Magduška. Srdečne 

sme privítali bývalého riaditeľa Bc. Pavla Turčeka, organistu p. 

Hancka s manželkou a synom, sponzorov a dobrodincov. Na záver 

nasledovala prehliadka domov a celého areálu, pri čom bola zahr-

nutá aj výstava našej dopestovanej zeleniny, ktorú naaranžovala 

Helenka a Zdenko. Zostáva len dodať, keď sa ráno vydáme na cestu 

do nového dňa, ideme na stretnutie s Ježišom. Nesmieme zmeškať. 

Nesmieme chýbať na tom mieste, kde nás Pán poslal a musíme si 

uvedomiť, že stretneme Ježiša s krížom, a keď trpíme my, na tom 

mieste nebude chýbať Ježiš. Tak nám Pán Boh pomáhaj! 

                              Helena Pastrnáková, Mgr. Petronela Sucháňová 

 

foto Mgr. Petronela Sucháňová 
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SVIATOK SV. VINCENTA NITRE U SESTRICIEK DKL 

 

Tak ako každý rok, aj v tomto roku na 

sviatok sv. Vincenta sa vincentská rodi-

na zišla v Nitre na Oravskej u sestričiek 

Dcér kresťanskej lásky.  O 15. 00 hodi-

ne nás privítala vizitátorka Damiána Pa-

gáčová, DKL Potom nasledoval film o 

sv. Vincentovi, ktorý bol vynikajúco 

spracovaný a pripomínal ťažkú dobu, v 

ktorej žil sv. Vincent. Film bol starý, 

obohraný a zvuk  veľmi rušil celý dej.  

No napriek tomu film aj nám, ktorí sme 

ho videli, ale aj tí, ktorí ho pozerali prvý 

raz, bol na dnešné pomery niečím, s čím 

sa dnes nestretávame. Videli sme 

ozajstnú chudobu. Naši chlapi zo zaria-

denia z Kopca, ktorí prišli na sviatok v 

peknom počte (12) dodali. „To naozaj 

bola taká chudoba,  to teda bola chudo-

ba“. Po filme bola v kaplnke sv. omša 

spolu s vešperami. Sv. omšu celebroval 

páter J. Garaj, CM.  Po sv. omši sme 

boli pozvaní na večeru , slávnostné aga-

pé.  

Za túto milosť, ktorá sa nám dostala na 

sviatok sv. Vincenta, ďakujeme sestrič-

kám DKL na Oravskej v Nitre.   M.B. 



 

 

NÁVŠTEVA Z RÁDIA LUMEN 
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 Milá návšteva zavítala do Domu nádeje z rádia   

Lumen. 

    Redaktorka rádia Lumen,  ktorá prišla      natočiť  

o farnosti kostola sv. Vincenta de Paul,  zašla aj do 

Domu nádeje,  do denného stacionára a povypytova-

la sa klientov o činnosti denného stacionára. Práve sa 

vili adventné venčeky, čo sa jej nesmierne páči-

lo.  Zároveň sa pozrela aj na sociálnu službu domov 

na pol ceste pre dievčatá z detských domovov, býva-

júce  v Dome nádeje. 

      Zaujímala sa o činnosť Spolku sv. Vincenta de 

Paul, osobitne o konferenciu sv. Gorazda v Dome 

nádeje a krátky rozhovor  mala aj s p. MUDr. Leo-

poldínou Scheidovou  ohľadne novej výzdoby inte-

riéru kaplnky Zázračnej medaily v kostole sv. 

Vncenta de Paul. 
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BOJ  PROTI  HLADU 

OCENENIE  RIADITEĽKY  DOMU  NÁDEJE 

Boj proti hladu 

Už tradične sa v Dome nádeje pečú perníkové srdiečka na  

Vincentsku akciu „Boj proti hladu“.  Jedná časť  seniorov 

z denného stacionára  pripravila cesto a piekla perníky, druhá 

časť seniorov  usilovne balila do medovníky do celofánových 

papierikov s malým označením „Boj proti hladu“. Perníkové 

srdiečka sa budú predávať na  Vincentske  hody. Okrem to-

ho  denný stacionár pripravil aj  prezentáciu výrobkov 

z tvorivej dielne seniorov. Bude si z čoho  vybrať, najmä deti. 

 Ocenenie  

MČ Ružinov pozvala dňa 21.9.2017  riaditeľku Do-

mu nádeje,  Libušu Mihálikovú,  na slávnostné Verej-

né ocenenie MČ Ružinov,  starostom Ing. Mgr. Duša-

nom Pekárom,  ako jednu z možných laureátov na-

vrhnutých na  ocenenie za prácu v Ružinove.   

Z množstva asi 60 navrhnutých prítomných boli vy-

bratí a ocenení  v sále DK ROH Ružinov  3 účastníci  

za vedu, kultúru a školstvo.  Po slávnostnom  odo-

vzdaní ocenenia nasledovala recepcia, kde   starosta 

MČ Ružinov všetkým prítomným poďakoval. 



 

  

    RÔZNE POSTOJE KU CHARITE, VIDIEŤ JEJ ZMYSEL 
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   Čítala som ako dvaja mládenci odhodlane išli ro-

biť dobré skutky. Začali na ulici. Zbadali staršieho 

pána opierajúceho sa o stĺp semafora. Pribehli 

k nemu, chytili ho pod pažami, jeden sprava druhý 

zľava a skoro vo vzduchu ho niesli na druhu stranu. 

Starší pán im chcel dačo povedať, no,  nepripustili 

ho k slovu. „My vám pomôžeme, to nič nie je...“ Na 

druhej strane ulice už staršieho pána postavili na zem 

a mohol i dačo povedať: „ Ja som nechcel ísť na dru-

hu stranu, ja som si iba utieral nos.“ 

Vidieť núdzneho ...Neposielame veci, ktorými by 

sme ešte viac ranili... 
Posielame oblečenie, obuv, hračky, školské tašky 

i pomôcky, knihy, a to pre školákov, škôlkarov i pre 

bábätka do pôrodnice; teda pre vek 0 až 18 rokov. 

Veľká vďaka tým, ktorí donesú veci čisté, poskla-

dané, voňavé, nepoškodené. 
Žiaľ, sú i takí, ktorí donesú veci, akože do misií: 

špinavé, roztrhané, s pokazeným zipsom, 

s odpáranými gombíkmi, topánky i s blatom, už boli 

alebo bola iba jedna topánka, či ponožka, topánky 

s 10 cm podpätkami, pánske obleky, dámske kabáty 

i kožuchy. 

Mama jedného dievčatka doniesla medzi inými veca-

mi i od dcérky bábiky Barbiny; žiaľ, bez šiat, že tie 

si nechala pre Barbiny, ktoré má ešte doma. Keďže 

nahé Barbiny nevyzerajú ako barokoví anjeličkovia, 

neostalo mi nič iné ako pustiť sa do šitia šatočiek pre 

ne. 

Jedna pani doniesla do skladu nejaké veci. Vybrala si 

veci, ktoré sa jej hodili. Po jej odchode pozrela som, 

že čo i ona doniesla, no a nastalo moje veľké sklama-

nie. Ona doniesla deravé slipy. 

Niektorí sa dožadujú  veci zo skladu s podmienkou: 

Iba dobre veci! Neviem ako to mám chápať, či snáď 

si nemyslia, že do balíkov dávame iba zlé veci? 

... Aspoň sa toho zbavím. V lete podonášajú zimné 

vetrovky a kožuchy a v zime  krátke nohavice. 

... Už som  to chcela vyhodiť...( veď to práve urobi-

la). 

... Doniesli vo vreci vecičky i pre najmenších. Medzi 

vecami pre batoľatá boli i „ Poštolkove nohavičky.„ 

Možno, že už teraz sú menej známe. Autor týchto 

nohavičiek je pediater Poštolka. Nohavičky slúžia na 

široké balenie ako prevencia proti vykĺbeniu noži-

čiek. Vo vnútri nohavičiek je hrubý mäkký igelit. Po 

nejakej dobe igelit popraská a vytvorí veľmi ostré 

okraje; no a také nohavičky –Poštolky boli medzi 

vecičkami pre batoľatá.  

Keď som to videla,  predstavila som si zabalené, 

plačúce bábätko v tých nohavičkách s ostrými okra-

jmi, pripadne i s poranenými nožičkami...poviete si 

banalita, no, ani nie... 
Hračky. I pri hračkách je potrebné kontrolovať, že 

či sú kompletné; (pexesá, puzzle, rôzne hry a pod.) 

Najmä pri takých, ktoré by mali slúžiť na tvorivosť. 

Niekde chýba i obrázok, že čo to má byť pri rôznych 

skladačkách. Hračky na baterky, ale bez bateriek. Je 

potrebné dbať i na to, že komu sa pošlú. Napr. Puz-

zle 1000, či 500 – keď nemajú ani stôl, tam ich po-

slať, neviem, že kde by skončili.  Napr. niektoré 

plyšové hračky, ktoré sa musia najprv v práčke okú-

pať, a niektoré i vyhodiť, keď sa nedá zistiť o aké 

zvieratko ide; Malé rómske detičky by pozerali, že 

čo to je. Niektoré  plyšové hračky sú vyplnené ma-

lými guľôčkami. Tie guľôčky vyberáme a dávame 

inú náplň. Totižto, detičky prštekmi vyberajú guľôč-

ky a jedia namiesto cukríkov (upozorňovali  na to 

i psychológovia.) 

Knihy. „Darcovia „  doniesli i veľkú knihu „Vysoká 

škola čarodejníctva“, (keby som ju hneď nevyhodi-

la, tak  ktovie, či by sme už nemali 

i vysokoškolákov, nejakých čarodejníkov“ ?!) ; 

 Na pohľad lákavá knižočka  o narodení Ježiša 

v Betleheme... ale v knihe je: „Podľa  bájky, Ježiš 

sa narodil v Betleheme...“ Keby sme to s takým tex-

tom poslali, tak  detičky by sme poriadne, ale po-

riadne, poplietli. 

Kniha „Veľký snár“ – i tá skončila podobne  ako 

„čarodejníci s vysokou školou“ – v kontajneri. 

Nakoniec ešte ... 

Jedno dievčatko darovalo bábiky – Barbiny bez šiat, 

lebo si nechala šaty pre bábiky, ktoré má doma, ale 

sú v šatách... 

Iné dievčatko: Dostala peniažky k narodeninám za 

ktoré kúpila modrý a ružový peračník. Pri vkladaní 

ružového peračníka do balíka, celá natešená sa spý-

tala: „ Bude mať radosť to dievčatko? 

Pri ďalšom dievčatku si pomôžem Mt 19,27. Vtedy 

mu Peter povedal: „Pozri, my sme 

opustili všetko a išli sme za tebou. 

Čo z toho teda budeme mať?“ 

SMS od ďalšieho dievčatka - Róm-

ky: „Teta Mária, ďakujem. Mám vás 

rada...“                     Mária Virsiková            

Konferencia sv. Ondreja apoštola 

Bratislava 
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SVETOVÝ  DEŇ  ĽUDSKÝCH PRÁV  

 
Informácia zo zasadania  

Rád a komisií KBS 
 

Pri príležitosti Svetového dňa ľudských práv 
10. decembra sa každoročne koná spoločné zasad-
nutie komisií a rád Konferencie biskupov Slovenska, 
ktoré sa venujú sociálnej problematike.  

Toho roku sa zasadnutie konalo na Spišskej 
Kapitule v dňoch 4. a 5. decembra 2017. Cieľom za-
sadnutia komisií a rád je povzbudiť sa, vzájomne sa 
informovať o svojich aktivitách, koordinácia 
a spájanie síl. 
  Stretnutiu predsedal Mons. Peter Rusnák, 
prítomný bol aj spišský biskup  Mons. Štefan Sečka, 
taktiež Mons. Jozef Haľko . 

Iniciátorom podujatia bola Sociálna subkomi-
sia KBS a Fórum kresťanských inštitúcií.           Za 
Spolok Sv. Vincenta de Paul sa zúčastnili Pavol Lo-
patník  z Konferencie Nanebovzatia  P. Márie Košice
-Šaca a Petra Bajlová z Nitry. 

Činnosť Sociálnej subkomisie bola zamera-
ná na zmapovanie jestvujúcich projektov realizova-
ných na pomoc núdznym, ktoré vznikli v rámci  
Katolíckej cirkvi na Slovensku    po r. 1989, v časti 
určenej pre cieľovú skupinu „sociálne núdzni“ 
v pastoračnom programe Solidárne spoločenstvo. 

 

V programe zasadania bolo pracovné 
stretnutie s predstaviteľmi médií, Jurajom Spuchľá-
kom, riaditeľom Rádia Lumen a Tomášom Stra-
kom, konateľom Televízie Lux. 

Cieľom tohto stretnutia bolo oboznámenie 
účastníkov stretnutia s fungovaním spravodajstva 
a informovania v médiách, o príprave informácií 
pre médiá, o pravidlách komunikácie a časových 
súvislostiach informovania. 

Ďalším bodom programu bola príprava 
P18 t.j. Celoslovenské stretnutie mládeže 
v Prešove v júni 2O18. Na stretnutí sa zúčastnil 
hlavný koordinátor P18 p. Ondrej Chrvala, predse-
da VUC pán Majerský a primátorka mesta Prešov 
pani Turčanová.  

Hlavnou témou stretnutia mládeže bude 
ODVAHA – „Neboj sa Mária, našla si milosť 
u Boha“.    

Jeden deň v rámci stretnutia bude venova-
ný sociálnej náuke cirkvi, sociálnej oblasti 
a dobrovoľníctvu, realizácii výzvy pápeža Františka 
- 1 milión mladých pre sociálnu angažovanosť – 
„..želal by som si milión mladých kresťanov, alebo 
ešte lepšie jednu celú generáciu, ktorá by bola pre 
svojich rovesníkom chodiacou sociálnou náukou. 
Svet  zmenia iba  tí ľudia, ktorí sa preň nasadia, 
ktorí s ním pôjdu na periférie i do stredu, kde je 
špina“ /pápež František/.   

Sociálna  subkomisia sa zapojí aktívne do 
stretnutia P18, najmä ponukou k dobrovoľníctvu   
v charitatívnych a sociálnych iniciatívach. 

 V závere 2.dňa sa stretnutia zúčastnil 
hosť podujatia biskup Tesfaselassie Medhina 
z diecézy Adigrat z Etiópie, ktorý prišiel na Sloven-
sko na pozvanie Dobrej noviny. Je stálym tajomní-
kom etiópskej biskupskej konferencie a jej delegá-
tom v Pápežskom etiópskom kolé-
giu vo Vatikáne.    

    

                 Pavol Lopatník  

Konferencia Nanebovzatia Panny 

Márie Košice 


