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V tomto čísle nájdete: 

Príhovor prezidentky Spolku • Sv. Vincent, Otec chudobných • Chvíľka s bl. F. Ozana-

mom • List P. Jaroslava Jašša • List GP Tomaža Mavriča • Konf. Sv. Jozefa Levice• Život 

v dennom stacionári DN • Veľká noc v SC Šurany• Naši jubilanti • Charita na zamyslenie• 

Stretnutie vincenskej komisie • Príprava konferencií na Veľkú noc • Ako sme použili 2% • 

Prezentácia výrobkov DS • Kultúra v SC Šurany •  
Fotografie: A. Kopřivová, L. Miháliková,  M. Boledovičová  

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  dezorientova-

ní, 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 milo-

vať, aby som ťa mohol počúvať v každom bratovi, ktorého z tvojej vôle stretnem. 
Modlitba vincentínov  

KRÍŽOVÁ  CESTA 
LEVICKÁ  KALVÁRIA 
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Sv. Vincent a modlitba 
 
Modlitba bola témou, ktorá ležala sv. Vincen-
tovi na srdci. Modlitba je povznesenie Ducha 
k Pánu Bohu, s ktorým sa duša intímne spája 
a hľadá jeho prítomnosť v sebe. Je to rozho-
vor duše s Bohom, vzájomná komunikácia, 
po ktorej sa on prihovára duši a vnuká jej, čo 
má robiť a ako má poznať jeho vôľu. Pri mod-
litbe počúvame, čo Pán Boh hovorí a prosíme 
si, čo je potrebné pre nás i pre blížnych. Úst-
na modlitba pozostáva zo slov a je povzbude-
ním ducha k Bohu. Tichú modlitbu  možno 
konať pomocou rozumu a vôle. Rozum uplatňujeme vtedy, keď po vypočutí 
Božieho slova a iných náboženských právd, človek sa vžije do Božej prí-
tomnosti a rozoberá to, čo sa mu predložilo. Pritom sa snaží odvodiť si po-
učenie a predsavzatie, ako konať dobro a vyhýbať sa zlu. Túto tichú modlit-
bu zvanú rozjímanie alebo meditácia, môžu konať všetci podľa svojich 
schopností a svetla Ducha Svätého. 

 

Frederik mal veľký zmysel pre chudobných a pre 

chudobu. Vo svojom živote preferoval možnosti pre 

chudobných ako jeho patrón svätý Vincent de Paul 

dávno predtým, ako sa tento termín  stal v teológii  účelným. Chu-

dobní znamenali viac ako iba “finančne neprospievajúci“. Keď odo-

vzdal svoj život do služby  pravde, Frederik pochopil, že potvrdí 

pravdu, keď preukáže vitalitu svojej viery v dobročinnej práci pre 

chudobných. Frederikovo rozhodnutie “poďme k chudobným“ bolo 

realizované    s druhými, podobného zmýšľania a zámeru. Chcel 

sformovať charitatívny systém. Tento systém sa ako sieť rozprestrela 

po Francúzsku, po jeho susedných krajinách a ďalej. 

Frederik reagoval na volanie svojej viery, ako to nachádzame v Pís-

me: „Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá 

skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ale ak je brat alebo sestra bez 

šiat a chýba im každodenná obživa a niekto z nás by im povedal: 

„Choďte v pokoji! Zohrejte a najedzte sa!“ ale nedal by im,  čo po-

trebujú pre telo, čo to osoží?! Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama 

v sebe mŕtva“ /Jak 2, 14-16/. 

 

Čo robíš pre chudobných vo svojom prostredí? Angažuješ sa            

v SVdP alebo v nejakej organizácii ako dobrovoľník? Čo znamená 

pre teba fráza“ preferovanie možností pre chudobných?“ Kde by si 

mohol umiestniť tvoj zmysel pre chudobných na stupnici od 1 do 

10? Modli sa  a pros o väčší súcit. 

       Sv. Vincent de Paul—Otec chudobných  
Eugen Schindler, CM 
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Chvíľka s Frederikom Ozanamom 
Ronald Ramson, CM: Modlime sa s Frederikom 

Ozanamom 
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Sestry a bratia, 
 
Veľká noc je našim najväčším sviat-
kom, najmä preto, že si pripomíname 
čo sa stalo pre nás, z lásky k nám - 
umučenie, kríž smrť a vzkriesenie 
Pána Ježiša Krista. 
Prípravným obdobím pred Veľkou 
nocou je pôst, do ktorého patrí šesť 
pôstnych nedieľ. Aký je význam pôs-
tu?  
Pôstna doba nám slúži k častejšiemu 

modlitebnému stíšeniu a k možnosti 

sústredenejšie počúvať Božie slovo.  
Pravý pôst vedie človeka vždy k po-
kore. Modlitba, pôst a almužna patria 
k sebe a patrí k ním  aj skrytosť. Ak 
sa chceme za niekoho vážne modliť, 
je dobre podložiť svoju modlitbu 
pôstom. Vtedy modlitba prestáva byť 
len záležitosťou hlavy, vtedy volám k 
Bohu telom i dušou. V pôste je človek 
bdelejší a otvorenejší pre duchovné 
veci. 
Modlitbou a pôstom sa pripravujeme 
na prijatie vzácnych milostí, ktoré 
vyplývajú z Ježišovho utrpenia. 
Prajem Vám požehnanú prípravu na 
naše najväčšie kresťanské sviatky, 
aby radosť zo Zmŕtvychvstalého 
Krista nás stále sprevádzala  v živote. 
Vaša sestra vo sv. Vincentovi, Libuša 
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LIST  P. JAROSLAVA JAŠŠA, CM 
FORMAČNÉ STRETNUTIE—400 ROKOV VINCETSKEJ CHARIZMY 
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 CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE 

CURIA GENERALIZIA 

 

Via dei Capasso, 30 – 00164  ROMA 

Tel: +39 06 661 30 61 – Fax: +39 06 666 38 31 –Email: cmcuria@cmglobal.org 

 

 

List k ukončeniu 400. výročia vincentskej charizmy  

 

„NA PRAHU PIATEHO STOROČIA VINCENTSKEJ CHARIZMY“ 

 

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým ne-

beským duchovným požehnaním.“ (Efezanom 1,3) 

 
Všetkým členom Vincentskej rodiny 

Drahí bratia a sestry vo svätom Vincentovi! 

 

 Milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista nech je vždy s nami! 

 Dnes, 25. januára 2018, pri oficiálnom ukončení 400. výročia vincentskej charizmy môžeme so srd-

com prekypujúcim radosťou opakovať slová svätého Pavla z úvodu Listu Efezanom. Nebo nás zahrnulo po-

žehnaním každého druhu v osobnej rovine, v každej vetve i v rámci celej Vincentskej rodiny. Nech je táto 

skúsenosť pre nás prameňom hlbšieho poznania, rozvíjania a šírenia vincentskej charizmy, aby sme neustále 

prinášali nové ovocie. 

 V priebehu jubilejného roku Vincentská rodina zorganizovala mnoho iniciatív, slávností a úžasných 

projektov na miestnej, národnej i medzinárodnej rovine. Na medzinárodnej úrovni celej Vincentskej rodiny 

sme pripravili:  

Medzinárodné sympózium Vincentskej rodiny v Ríme od 12. do 15. októbra 2017. 

Hneď na druhý deň po skončení Sympózia zasadala komisia, ktorá mala na starosti syntézu, aby pre-

študovala príspevky účastníkov zo šiestich jazykových skupín. S reflexiami, návrhmi, podnetmi 

a projektmi budú čoskoro oboznámení všetci členovia Vincentskej rodiny, aby tieto zrnká zasiate na 

Sympóziu zalievali a umožnili im tak vzklíčiť, rásť a rozvíjať sa. 

Celosvetová iniciatíva Vincentskej rodiny v prospech ľudí bez domova (Aliancia FAMVIN s ľuďmi bez 

domova). 

Tento projekt celej Vincentskej rodiny, ktorý sa oficiálne začal 14. októbra 2017 na Sympóziu v Rí-

me, nám umožní prehĺbiť vzájomnú spoluprácu, aby sme účinnejším spôsobom odpovedali na potreby 

ľudí, ktorí nemajú kde bývať. 

Vincentský filmový festival pod názvom „Nájsť Vincenta 400“, ktorý sa tiež oficiálne otvoril 14. októbra 

2017 počas Sympózia v Ríme, sa bude konať od 18. do 21. októbra 2018 v Castel Gandolfe. 

Prípravný tím čoskoro poskytne viac informácii cez rôzne média: webové stránky, sociálne média, 

YouTube, tlač, spravodajské agentúry a iné. Filmový festival by sa mal stať nástrojom „globalizácie 

lásky“. Do festivalu sa môže zapojiť každý – či je alebo nie je členom Vincentskej rodiny – a 

z ktorejkoľvek krajiny. Prebehnú tri súťaže: 1. pre mladých ľudí do 18 rokov, ktorí môžu zaslať báseň, 

kresbu alebo nejaký text;  

2. pre osoby, ktoré pošlú scenár filmu s možnosťou jeho realizácie v budúcnosti;  

3. pre tých, ktorí pripravia krátky film.  

Spoločnou témou je život a charizma svätého Vincenta de Paul. 

Púť relikvie srdca svätého Vincenta de Paul. 

Púť ďalších relikvií bude pokračovať po Európe a ak Pán Boh dá, rozšíri sa aj na ostatné kontinenty.  

mailto:cmcuria@cmglobal.org
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.   
 Na začiatku 5. storočia vincentskej charizmy by som rád ako prvé kroky na tejto ceste navrhol dve iniciatívy: 

Obnoviť a prehĺbiť náš vzťah so svätými, blahoslavenými a Božími služobníkmi Vincentskej rodiny na celom 

svete ako vzormi vincentskej spirituality a charizmy, a to nasledovnými spôsobmi: 

Oživiť uctievanie a utiekanie sa k príhovoru svätých, blahoslavených a Božích služobníkov, a to počnúc na 

miestach, kde sa narodili, žili, pracovali, zomreli a kde sú pochovaní, alebo tam, kde sa uchovávajú ich relik-

vie. Prehlbujme svoj vzťah s nimi prostredníctvom rôznych iniciatív. Obnovenie tejto blízkosti na miestnej 

rovine povzbudí a pomôže k šíreniu ich úcty a väčšiemu utiekaniu sa k ich príhovoru v ostatných častiach sve-

ta.  

Organizovať stretnutia, počas ktorých by ich mohli spoznať tí, ktorí ich nepoznajú, alebo len málo; organizovať 

púte; pripravovať modlitbové stretnutia pre deti, mládež i dospelých; vydávať nové brožúrky; vytvárať prezen-

tácie v programe PowerPoint; používať rozličné komunikačné prostriedky. 

Neustále prosiť Pána o milosť, aby Cirkev mohla kanonizovať všetkých blahoslavených, Božích služobníkov či 

ďalších potenciálnych kandidátov na svätorečenie. Každý nech sa vo svojej vetve Vincentskej rodiny, do kto-

rej patrí, ale aj v rámci celej Vincentskej rodiny zo všetkých síl usiluje prispieť k tomu, aby mohlo dôjsť k ich 

oficiálnemu uznaniu zo strany Cirkvi. 

Ide o to, aby sme čo možno najviac priblížili svoj život, svoje snahy, službu, projekty,  aktivity, plány a spoločné 

túžbyk tým, ktorí nás predišli a teraz už za nás orodujú v nebi. Ak ich budeme prosiť, aby sa za nás prihovárali 

u Boha, urobia to. Sú pre nás vzorom, ako žiť vincentskú spiritualitu a charizmu. Možno je ľahšie predstaviť 

iným ľuďom novších svätých, blahoslavených či Božích služobníkov. Všetci sa však prihovárajú alebo sa mô-

žu prihovárať deťom, mladým, dospelým a všetkým našim súčasníkom v tejto etape dejín ako vzory svätosti. 

Sú tiež zdrojom nových povolaní pre zasvätený život alebo aktívne zaangažovanie sa laikov v rámci rôznych 

vetiev Vincentskej rodiny v poslaní Ježiša Krista, v poslaní Cirkvi. 

Obnoviť a prehĺbiť „kultúru povolaní“.  

Keď hľadáme, čo je príčinou poklesu duchovných povolaní, aktívneho zapojenia sa mladých ľudí i dospelých do 

života Cirkvi a šírenia viery v niektorých častiach sveta, často sa nám vynárajú tieto dôvody: konzumná spo-

ločnosť, materializmus, individualizmus, egoizmus, systematická sekularizácia spoločnosti… Mohli by sme 

hovoriť o akejsi „antikultúre povolaní“. 

Chcel by som vás všetkých vyzvať, aby sme spojili svoje sily a odkryli dnešným deťom, mládeži a dospelým, 

ktorí sú ovplyvnení touto „antikultúrou povolaní“, krásu, čaro a zmysluplnosť jasne povedaného „áno“ na Je-

žišovo volanie! Obraciam sa na každého s výzvou, aby sme ukázali deťom, mladým a dospelým, že dať klad-

nú odpoveď svojím rozhodným „áno“ na Ježišovo pozvanie je niečo normálne a nie nenormálne. Musíme spo-

ločne pracovať na obnovení kultúry povolaní. 

Naše povolanie sa vracia k prameňu nášho bytia, pretože Boh na nás myslel ešte pred stvorením sveta a pred naším poča-

tím. 

„Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa.“ (Jeremiáš 1,5) 

„Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil.“ (Efezanom 1,4)„Ustanovím ťa za svetlo pohanom.“(Izaiáš 

49,6) 

Kultúra povolaní predstavuje prostredie, v ktorom každý môže objaviť a znovu nájsť dôvod svojej existencie na 

tejto zemi, zmysel svojho života, poslanie, ktoré má naplniť, povolanie, na ktoré má odpovedať. Kultúra povo-

laní dáva prvenstvo Ježišovi, či už ide o povolanie k laickému stavu alebo k zasvätenému životu. 

V srdci nosíme hlbokú túžbu odovzdať budúcim generáciám charizmu a spiritualitu, ktorú sme dostali. Modlitby 

za nové povolania spolu s naším úsilím a aktivitami neustále vystupujú k Bohu. Začiatok 5. storočia vincent-

skej charizmy nám ponúka novú príležitosť zintenzívniť snahy o vytváranie kultúry povolaní. Je to aj v súlade 

s témou tohoročnej biskupskej synody, ktorá sa bude konať v októbri v Ríme: „Mladí, viera a rozlišovanie 

povolania“.  

 Zverme to všetko Božej prozreteľnosti a príhovoru Panny Márie Zázračnej medaily, svätých, blahoslave-

ných a Božích služobníkov Vincentskej rodiny a navzájom sa povzbu-dzujme slovami svätého Vincenta de Paul, 

ktorý na otázku, čo ešte mohol v živote urobiť, odpovedal: „viac“. 
Váš brat vo svätom Vincentovi, 

Tomaž Mavrič, CM 

Generálny predstavený 



 

                   FORMAČNÉ STRETNUTIE VINCENTSKEJ RODINY 
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Formačné stretnutie pri príležitosti ukončenia 

 jubilejného roka 400.výročia zrodenia Vincentínskej 

charizmy. 

 Dňa 29.1.2018 sa uskutočnilo v hale Vincentínum 

v Bratislave   pod kostolom   sv. Vincenta de Paul  for-

mačné stretnutie Vincentínskej rodiny z celého Slovenska 

za prítomnosti všetkých pátrov  z Misijnej spoločnosti sv. 

Vincenta, rehoľných sestier a laikov. Stretnutie obohatil aj 

otec arcibiskup trnavskej diecézy J.E. Mons.  Ján Orosch. 

       Prednášku s témou a rozjímaním viedol  páter Stani-

slav Zontag, CM,   kňaz Misijnej spoločnosti sv. Vincenta 

de Paul, ktorý pôsobí v súčasnosti  v pásme Gazy medzi 

utečencami. 

Prednáška sa niesla v duchu sv . Vincenta de Paul  s bod-

mi: 

Vďačnosť za minulosť                                                                                                                                         

Ďakovať Bohu za všetky radosti, za dobré  chari-

tatívne diela, za misionársku horlivosť, za naše 

sny a projekty. Máme  byť  otvorení voči Božím 

zámerom. Boh používa mnohokrát slabých ľudí, 

aby vytvoril veľké diela. 

Naša identita                                                                                                                                                                                     

Má byť Teocentrická a Kristocentrická.  Boh 

a Kristus vždy na prvom mieste v službe pre chu-

dobných.   V chudobných nachádzať tvár Ježiša 

Krista trpiaceho. Rozjímať a kontemplovať spo-

ločne, evanjelizovať a mať mariánsky charakter. 

Prorocká budúcnosť – urobiť evanjelium živým 

a viditeľným.  Nadobudnúť nové formy evanjeli-

zácie v službe chudobným.  Cez prostriedky, kto-

ré sú v dnešnej dobe, aplikovať systémové zme-

ny, študovať príčiny chudoby. 

      Po obedňajšej prestávke a korunke k Božiemu milosr-

denstvu bola práca v skupinkách.                  Kňaz,  sestrič-

ky a  laici odpovedali na otázky, ako vidia  chudobných  

z hľadiska ich biedy, hľadali  východisko z bludného  kru-

hu  chudoby, definovali príčiny chudoby a miesto  

v ktorom by sa to  mohlo prelomiť.  Odpovede boli zhod-

né.  V pohľade na chudobných na prvom mieste je potreb-

né vidieť vzdelanie,  prácu, peniaze, zdravie, pokrm... 

V diskusii vystúpil o. provinciál Jaššo, ktorý poukázal na 

problém bezdomovectva v súvislosti s vybudovaním domu 

pre realizáciu stupňov so získania závislosti. 

    Na konci stretnutia páter Vincent Zontag   filmovou  

prezentáciou poukázal   na neľahký osud utečen-

cov v pásme Gázy,  chudobu z hľadiska ich sepa-

rácie na území,  skúšané  vojnou 

a bombardovaním. 

   Stretnutie sa ukončilo slávnostnou  sv. omšou so všetký-

mi kňazmi a spoločnej  Vincentskej rodiny. 

     Ďakujeme všetkým členom Spolku sv. Vincenta de 

Paul, ktorí sa stretnutia  zúčastnili, Konferenciám 

z Banskej Bystrici, Levíc, Nitry, Kráľovského Chlmca 

a  Bratislavy. 

  



 KONFERENCIA  SV.  JOZEFA  LEVICE 
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POĎAKOVANIE 
 

 Spolok sv. Vincenta ďakuje 
všetkým dobrodincom, ktorí sa 
zapojili do vianočného projektu   

DARUJ  VIANOČNÚ  RADOSŤ. 
 Zásluhou bohatej štedrosti 
veriacich v Leviciach sa v kosto-
loch sv. Michala a Ducha Svätého 
spoločne vyzbieralo  843 kg tr-
vanlivých potravín,  rôzne druhy 
korenín na varenie a práškov  na 
pečenie. Projekt bol podporený aj 
finančnou čiastkou  1.440,- € a 
stravnými lístkami v hodnote 690,
- €.  Vďaka vám sme podporili 102 
rodín a jednotlivcov. 
 
Boh nech odmení vašu štedrosť. 
 

 Členky Spolku sv. Vincenta 

.  
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Malá arteterapia v stacionári –  papierový  

domček pre vtáčikov – 8.2.2018   

TRÉNING PAMÄTI 

    Už začiatkom roka sa uskutočnili v Dome 
nádeje  tréningy pamäte so psychologičkou  
Mgr. Simonou Krakovskou, ktorá testovala pa-
mäť seniorov.  Písomnou  formy hry seniori 
hádali, doplňovali, cvičili a tak trénovali mozog. 
Pozorne načúvali  trénerku,  opakovali aj fyzic-
ké cvičenia , ktoré viedli k iniciovaniu pamäte. 

Vedenie stacionára 
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Slávenie Veľkej noci s p. Brezánim 

 
Páter Tomáš pricestoval do Sociálneho cen-
tra vo štvrtok. Neprišiel na prázdno. Priniesol 
šatstvo, sladkosti a Sedembolestnú Pannu 
Máriu, ktorú sme umiestnili pred vchod do 
kaplnky. Pred začiatkom sv. omše niektorí 
pristúpili k sviatosti zmierenia. 
 
Zelený štvrtok, pamiatka ustanovenia Najsvä-
tejšej Oltárnej Sviatosti sa začala prenesením 
Božieho Tela do bočného oltárika, ktorý pri-
pravila na túto udalosť sestrička Blanka Kras-
ňanská. Páter Tomáš podľa vzoru Ježiša 
Krista, ktorý umýval nohy svojim učeníkom, 
tiež umyl nohy niektorým  obyvateľom nášho 
zariadenia na znak lásky a poníženosti. Pri 
odhalení oltára sa tisnú slová ,,Rozdelili si 
moje rúcho a o môj odev losovali“. Po ukon-
čení sv. omši sme zostali v tichu pred Svia-
tosťou Oltárnou. 
Obrady Veľkého Piatku začal páter Tomáš 
ležaním na zemi, na znak smútku, čo i nás 
privádzalo na zamyslenie nad našimi hriech-
mi a bolesťami, ktoré Pán Ježiš za nás vytr-
pel. Nechýbali ani pašie, ktoré predniesli pá-
ter Tomáš, p. riaditeľ Sociálneho centra Ján 
Ňukovič a Miroslav Cicko. Nasledovala poklo-
na k svätému krížu, ktorou si uctili sv. kríž 
všetci prítomní. Uvedomovali sme si, že kríž 
je naša ochrana pred útokmi zlého, je našou 
silou v pokušení, chválou a ozdobou života. 
Kríž po uctení páter Tomáš položil k Božiemu 
hrobu. Na Bielu Sobotu nám počasie nepria-
lo, pršalo a my sme pripravovali všetko po-
trebné na svätenie ohňa. Vynaliezavosťou 
pátra sme tento akt svätenia ohňa uskutočnili 
pod terasou, zabezpečené dozorom. Po svä-
tení ohňa nasledoval slávnostný chválospev 
pátra Tomáša, čítania zo starého zákona, 
spev sestričiek DKL z Nitry. To všetko prispe-
lo k sláveniu zmŕtvychvstania Pána Ježiša. 
A keďže dážď neprestával, požehnanie do-
mov a všetkých budov v Sociálnom centre 
páter Tomáš udelil z terasy pred kaplnkou. 
Záverom sa chceme pátrovi Tomášovi poďa-
kovať za svätú omšu, ktorú konal aj v nedeľu 
ale aj za ten požehnaný čas, ktorý sme mohli 
s ním prežiť od Zeleného Štvrtka až do Veľ-
konočnej Nedele. Pán Boh odplať. 

Veľké poďakovanie patrí aj sestričkám DKL, 
ktoré prišli s nami sláviť vzkriesenie nášho 
Pána Ježiša Krista, a ktoré ešte na záver za-
hrali na gitare a zaspievali  radostnú pieseň, 
na ukončenie slávnosti. Chceme poďakovať aj 
Magdaléne Boledovičovej, ktorá od rána 
v sobotu spolu so sestričkou Blankou pripra-
vovali jedlo na večeru pre obyvateľov Sociál-
neho centra. Ďakujeme všetkým lektorom, že-
nám zo Šurian ktoré napiekli koláčiky ale 
i všetkým čo akýmkoľvek spôsobom alebo 
službou prispeli na oslavu tohtoročných Veľ-
konočných sviatkov. 

S vďakou  H. Pastrnáková,  P. Sucháňová 
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Srdečne blahoželáme aj všetkým naším jubi-
lantom, ktorí sa dožili významného životného 
jubilea v januári, februári a marci roku 2018.  

Želáme vám 
veľa šťastia, po-
hody a zdravia, 
všetko dobré, 
nech sa vaše 
srdcia naplnia 

radosťou, poko-
jom a láskou, 

nech Duch Svä-
tý riadi vaše 

myšlienky, slová 
i skutky. Nech ste príkladom v obrátení sa k 
Bohu, službou núdznym a chorým, láskavým 
prístupom k blížnym, k slabostiam slabých a 

neustále sa podkýňajúcich  a padajúcich ľudí,  
aby vaša podaná ruka nikdy nechýbala.    

Národná rada SVdP 

BLAHOŽELÁME  

MUDr. Priska Gerliciová 
06.01.2018 
80 rokov 

Konferencia sv. Jozefa  Levice   
od r. 2000 

Dňa 20.2.2018 si dobrotivý Pán Boh   
povolal k sebe vo veku 37 rokov,  

Ing. Janku Počárovskú,  
členku Spolku sv. Vincenta de Paul a ekonómku KBS. 

      Vždy ochotne  pomáhala, Spolku sv. Vincenta  po-
skytovala užitočné rady najmä v oblasti účtovníctva    

a daňových priznaní. 
  Nech odpočíva v pokoji  

a svetlo večné nech jej svieti. 
Výbor NR SVdP 

Viktor Lakatoš 
15.02.2078 
40 rokov 

Konferencia sv. Jozefa Levice 
 od r. 2017 

ROZLÚČILI  SME SA  NAŠI  JUBILANTI  

Dňa 26.1.2018 sme sa rozlúčili s našou  
Annou Petrlovou,  

dobrovoľníčkou  v stacionári, jednoducho s „našou 
Aničkou“, ktorú  si Pán povolal vo veku 69 rokov po 
dlhej a ťažkej chorobe. Aj napriek chorobe sa ne-
vzdávala a navštevovala náš denný stacionár, po-
vzbudzovala iných a o svojom utrpení rozprávala 

s veľkým prijatím Božej vôle. 
Spomíname na ňu s úctou a láskou. 

Vedenie stacionára 
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Techni-

KONFERENCIA  SV. ONDREJA  APOŠTOLA  BRATISLAVA 

 

  

CHARITA  NA ZAMYSLENIE 

 
SMS z 25. decembra 2017: 
„V mene celej rodiny. Vám, aj 
celej charite z celého srdca 
veľmi pekne ďakujem, najviac 
za malého bračeka, on sa naj-
viac potešil. Vďaka všetkým za 
pomoc. Veselé sviatky 
a šťastlivý nový rok vám praje-
me celá rodina. Mám vás ra-

da: Miška“ (13 ročná, pozn. autorky). 
 

Malý braček Lacko dostal okrem autíčka, 
plyšového macíka a sladkostí i teplú kom-
binézu a topánky. Malý Lacko iste mal 
väčšiu radosť z macíka a sladkostí ako 
z teplej kombinézy či topánok. Myslím, že 
väčšiu radosť  mala jeho sestra Miška, 
ako samotný Lacko. 
Miška, akoby prebrala starostlivosť 
v rodine i o svojich šiestich súrodencov. 
Ich mama bola vychovaná v detskom do-
move. 
Možno, že na nejaký čas, nepôjdu do ško-
ly v deravých topánkach, do školy pôjdu 
i v teplejšom oblečení; No zo školy do-
mov, opäť pôjdu po zablatených cestách; 
a vrátia sa do domova, ktorý má možno  
i  deravú strechu... – tu už naša pomoc 
nestačí... 
Naša pomoc je iba kvapkou v mori... ako 
to povedala sv. Matka Terézia. 
Iný pohľad. Po Vianociach... 
Už menej sa hovorí o kapustnici, 
o spoločných stretnutiach 
s bezdomovcami. Nedávno, vo všedný 
deň, v predsieni kostola sv. Vincenta de 
Paul v Ružinove stáli dobre oblečení bez-
domovci s prázdnymi čiapkami v rukách a 
čakali či im niekto vhodí pár mincí... ja 
som nevhodila. 
Vonku, hneď pri vchode do kostola, bolo 
porozhadzované pečivo. Jedna pani už 
smutne pozerala na rozhodené pečivo.  

Obidve sme súhlasne konštatovali, že 
ako sme mali a ešte i máme veľkú úctu 
ku chlebu. Padnutý chlieb sme zdvihli 
a podaktorí ho i pobozkali. Keď sa pe-
ceň chleba načínal, prežehnával sa. 
Podaktorí to robievame dodnes. Tu, 
akoby už nestačilo nasýtenie a  zaoble-
čenie; čaká sa viac... a to viac, bez Bo-
žej pomoci sa nezvládne... Bolo pove-
dané: „chudobných budete mať vždy 
medzi sebou...“ Spomínam si, ako pri 
jednej zbierke „Boj proti hladu“, bezdo-
movec do našej pokladničky vysýpal 
všetky svoje mince... 
My sa vieme  navzájom obviňovať,  kto 
pomáha viac, kto menej; kto má viac či 
menej lásky k núdznym... 

Domov odchádzam zmätená                
a s nepokojom v srdci. Pomohla som?! 

 
Mária Virsiková 

Konferencia sv. Ondreja apoštola 

Kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily 
 
Dom nádeje sa zapojil už druhýkrát do po-
domovej návštevy kaplnky Zázračnej me-
daily Panny Márie, ktorá tu našla svoje 
útočište tretí týždeň  mesiaca  január. 
Modlitbou sv. ruženca ju pozdravili naše 
členky ako aj seniori z denného stacioná-
ra.                                                         LM 
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VINCENTSKÁ  KOMISIA—STRETNUTIE 

 

Dňa 17.3.2018 sa uskutočnila v Nitre 
Vincentská komisia, na ktorej jednotlivé 
vetvy vincentskej rodiny informovali o 
stave a pohybe svojej organizácii. Zú-
častnení boli zástupcovia vincentskej 
rodiny: za ZMM, Misevi, SVdP, De Paul 
Slovensko, NZ SKL, sestry DKL, sestry 
Satmarky. Zasadnutie komisie otvoril 
modlitbou otec provinciál Jaroslav Jaššo 
CM a peknou myšlienkou spojil všet-
kých, „aby život vincetínov bol svedec-
tvom pre svet, aby sme všetci správne 
pochopili vincentskú komunitu, ktorej 
jediným cieľom je slúžiť najchudobnej-
ším a vidieť v nich Krista.“. Na poradu 
prišla aj sestra generálnej radkyne 
Hanny Cybula, DKL, z Paríža. Všet-
kých pozdravila a vyzvala že aj napriek 
ťažkostiam v našej službe nemôžeme 
sa nechať znechutiť. Sv. Vincent hovoril, 
že „láska je nekonečne vynaliezavá. Ak 
sa nedá použiť jeden spôsob, treba ísť 
iným. Je to možnosť, ako robiť veci ináč. 
Boh nám chce niečo povedať, chce nás 
viesť inou cestou, chce nám dať niečo 
lepšie. Ale treba mať vieru. Otec provin-
ciál Jaššo zhrnul spoločné riešenia nie-
ktorých bodov ako je zakladanie nových 
sociálnych centier, vznik vincentského 
združenia, ktoré by zastrešovalo aj „Boj 
proti hladu“ a iné. Ďalšie zasadnutie ko-
misie bude 1.6.2018.                    LM 
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 KRÍŽOVÁ CESTA KALVÁRIA  LEVICE 
 
Členky Konferencie sv. Jozefa v Leviciach sa v 
tomto pôstnom období pravidelne zúčastňujú na 
krížových cestách na levickej Kalvárii. Spoločne s 
levickými veriacimi prežívajú utrpenie Krista a pri-
pravujú sa na slávenie Veľkej noci a oslavu zmŕt-
vychvstalého Krista. Niektoré členky konferencie 
sa aktívne podieľajú aj na moderovaní či zverej-
není fotodokumentácie  krížovej cesty na webovej 
stránke... 

KRÍŽOVÁ CESTA  BRATISLAVSKÉ  

KONFERENCIE V MARIÁNKE 

 

P r í p r a v a  n a  V e ľ k ý  t ý ž d e ň 
Aj naši členovia konferencie sa  zúčastnili 
Krížovej cesty v Marianke, v sobotu pred 
Kvetnou nedeľou, ktorú viedol páter Peter 
Šaradin, farár z kostola sv. Vincenta de 
Paul a tak mohli spoločne prežiť prípravu 
na udalosti Veľkej noci.   
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 STACIONÁR - ARTETERAPIA  

Arteterapia v dennom stacionári, tvorba maľo-

vaných kvietkov, tvorba rôznych kamenných 

obrazcov 
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Ako sme využili 2% z daní  
v roku 2017 

 
Konferencia sv. Jozefa v Leviciach využila 2%        z da-
ní daňovníkov  za rok 2016 na rekonštrukciu strechy so-
ciálne slabšej rodine. Zuzana, matka siedmich detí, ako 
45-ročná prijala už ôsme dieťa (3 deti sú samostatné)  aj 
napriek tomu, že doma má veľa problémov.  Naša konfe-
rencia pomáha tejto rodine od roku 1996. Pred troma 
rokmi Zuzana absolvovala opatrovateľský kurz a zamest-
nala sa v domove dôchodcov. Situácia rodiny sa začala 
zlepšovať. Finančne boli  ako tak zabezpečení, ale po-
tom prišlo na svet ôsme dieťa - malá Barborka.  Zuzana 
je na materskej dovolenke, žijú z rodičovského príspevku        
a z pár eur, ktoré občas donesie  domov Zuzanin part-
ner. 
Napriek všetkému sa situácia zhoršovala najmä keď pr-
šalo. Predný štít strechy domu padol a keď pršalo cez 
deň či v noci, Zuzana musela odťahovať postele, podkla-
dať hrnce a zachytávať dažďovú vodu.  Žiaľ, partner jej  
nepomáhal a za posledné tri roky na dome nič neurobil. 
Nesnažil sa opraviť zatekajúcu strechu, aby Zuzanu as-
poň čiastočne odbremenil od driny, ktorá ju čakala keď 
sa rozpršalo. 
Konferencia sv. Jozefa sa rozhodla poskytnúť tejto rodi-
ne finančné prostriedky z 2% na kúpu materiálu na opra-
vu strechy.  Bola to však len časť financií, ďalšie poskytli 
členky konferencie a ďalšie, ktoré ešte chýbali, dali dob-
rodinci. Práce na streche si vykonali svojpomocne za 
odbornej pomoci synovca. Členky konferencie sv. Jozefa 
sú vďačné, že tejto viacdetnej rodine, najmä však Zuza-
ne mohli takýmto spôsobom pomôcť. 
Ďalšie finančné prostriedky z 2% sme použili pre núdz-
nych na kúpu potravín, liekov, pevného paliva a na odo-
slanie balíkov. 
Ďakujeme všetkým darcom, ktorí  poukázali 2% zo svo-
jich daní Spolku sv. Vincenta de Paul, čím  sme spoloč-
ne  pomohli tam, kde to najviac potrebovali. 

  Členky konferencie sv. Jozefa 

Spadnutý štít domu 

Nový krov z poskytnutých fin. prostriedkov  

Dom s novou strechou—bočný pohľad  

Nový štít domu 

Balenie balíkov Stará strecha 
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Prezentácia výrobkov seniorov  
 
   Dňa 25.3.2018 na Kvetnú nedeľu pašiový sprievod s pal-
movými ratolesťami  oslávil vstup Pána Ježiša do Jeruzale-
ma  v kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave. 
   Naša konferencia prezentovala výrobky denného stacioná-
ra, ušité mačičky, koníky, myšky, bábiky, kamenné obrázky, 
nádoby perá, veľkonočnú dekoráciu na dvere, pletené mačič-
ky , papuče.... 
   Záujemcov z radov detí bolo dosť. Dobrovoľný výťažok       
z prezentácie bude použitý na výlet pre seniorov zo stacioná-
ra. 
    Ďakujeme predovšetkým Dr. Scheidovej, p. Hluškovej za 
príspevok do sortimentu výrobkov, sestre Mariane za  pomoc 
a zhotovenie výrobkov a p. Demjanovej za trpezlivú ochotu 
prezentovať tieto výrobky. 
  Za denný stacionár  Libuša Mihaliková  
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Kultúra v Sociálnom 
centre na Kopci  

v Šuranoch 
 
Sociálna pracovníčka Janka Šulková 
spríjemnila sychravý februárový deň 
tohto roku našim obyvateľom premie-
taním filmu „CHATRČ“, čo malo veľ-
ký úspech. Na žiadosť niektorých 
obyvateľov prisľúbila pokračovanie. 
Po filme nasledovala beseda zame-
raná na poslanie – význam filmu, 
ktorý niesol náboženskú tematiku     
o  živote a čo nasleduje po ňom, to 
bolo pre mnohých zaujímavé.  
O týždeň nasledovalo ďalšie premie-
tanie filmu „ Nebo nie je výmysel“.  
O ďalšie dva týždne sociálne pracov-
níčky Janka Šulková a Petra Suchá-
ňová pripravili premietanie „Zázraky 
z neba“.  
Od začiatku roka 2018 naši obyvate-
lia zabezpečili mäso z vlastného cho-
vu.  Zabili dve ošípané a ďalšie dve 
budeme zabíjať koncom apríla. K to-
mu chlapi odrali 22 zajacov. Pri zabí-
jačke nikdy nechýbala naša Magduš-
ka Boledovičová, dobrovoľníci Ján 
Holták a Janka Filagová, pracovníč-
ky Hela a Ivetka.  
Tak žijeme prácou a kultúrou v na-
šom zariadení na Kopci v Šuranoch. 
      
  Hela Pastrnáková  
 

Ilustračné foto 


