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V tomto čísle nájdete: 

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

mom • Výročie kňažskej vysviacky P. Jaroslava Jašša • List GP Tomaža Mavriča • Život v 

konferenciách• Život v dennom stacionári DN • Leto v SC Šurany• Naši jubilanti • Chari-

tatívna pomoc zo zahraničia• Stretnutie vincenskej komisie • Duchovná obnova • Výzvy 

Generálnej rady v Paríži • Prezentácia výrobkov DS • Prvé sv. prijímanie 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  

22. plenárne zasadnutie 14.4.2018 
Dom Nádeje Bratsislava 
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Sv. Vincent a modlitba /pokračovanie/ 
Iným druhom  modlitby je kontemplácia, 
počas ktorej duša sa úplne odovzdá Pá-
nu Bohu a zotrváva v jeho prítomnosti. 
Vtedy ju on sám napĺňa milosťami, ktoré 
potrebuje a to bez toho, že by ona sama 
vyvíjala zvláštnu námahu. Pritom však 
dostáva ešte viac, než by získala vlast-
ným úsilím. Pri obidvoch druhoch modlit-
by, tak rozjímavej ako aj kontemplatívnej, 
Pán dáva svojim služobníkom vynikajúce 
poznanie Božích právd, čo nikdy nepo-
chopia tí, ktorí sa nemodlia. Pri meditácii je nám síce  príjemne, ale 
veľmi tomu nerozumieme...Neprestaňte zotrvávať v modlitbe a ne-
myslite si, že je to márne. Sv. Terézia nemohla meditovať 20 rokov 
a predsa chodila do kaplnky pre svätostánok a hovorila „Bože môj, 
tu som preto, lebo to ty chceš.“ Počas dvadsať rokov ani raz nechý-
bala v spoločenstve modlitby i keď pociťovala odpor. Pán Boh ocenil 
jej vytrvalosť a daroval jej taký vynikajúci dar modlitby, meditácie a 
kontemplácie, aký od čias apoštolov  nik iný nedosiahol. A nemôže-
te vedieť dcéry moje, či aj z vás Pán Boh nechce  urobiť také sv. 
Terézie.                                                                       Pokračovanie 
 

Frederik bol človekom silných emócií—miloval svoju 
vieru, bol horlivý za pravdu a mal súcitné srdce. Keby 
chcel niekto zhotoviť jeho erb, tieto tri slová by veľmi 

dobre poslúžili ako Frederikovo motto a na nápis na stuhe pod em-
blémom: viera, pravda, súcit. 
Viera 
Viera bola pre Frederika posvätným ohňom. Bola cnosťou, ktorú 
pestoval, a zároveň darom, ktorým obdarúval. V jeho živote bola 
milosťou a dedičstvom, na ktoré bol vo svojich verejných vyhláse-
niach hrdý. Frederik rozumel tomu, aké dôležité je kresťanstvo, a že 
kresťania sú poslaní zmierňovať chlad sveta prostredníctvom vrúc-
nej viery. Vnímal tiež dôležitosť vzájomnej podpory pri vykonávaní 
skutkov milosrdenstva. Nadovšetko však videl v chudobných ľuďoch 
Krista a svojím postojom k nim reprezentoval svojho Učiteľa.  
Pravda 
Keď bol Frederik ešte mladý &uvedomoval si, že jeho poslaním v 
živote je slúžiť pravde. Falošnosti a polopravde sa vyhýbal. Pravda 
potrebuje aby bola objavovaná, vyslovovaná a hlásaná. Frederik vo 
svojom nadšení pre pravdu nemohol tolerovať pokrytectvo.  Neve-
domosť považoval  za nepriateľa, ktorého treba premôcť neustálou 
snahou v hľadaní múdrosti a pravdy. Pravda robí človeka slobod-
ným. Vnáša do mysle svetlo, radosť a pokoj v duši.                                                                                          
Pokračovanie 

       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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Milé sestry a bratia, 
 

.je tu leto so zaslúženým od-
počinkom, pri ktorom človek 
načerpá síl a vychutná všetko 
to, čo dosiaľ nestihol. Možno 
je to  dovolenka  pri mori, 
možno v horách alebo 
v zahraničí, možno spoločná  
púti apod. Niektorí z Vás bu-
dú tráviť čas so svojimi deťmi 
či vnúčatami, o ktorých počas 
prázdnin sa budú starať. Ide 
o málo chvíľ v roku, kedy mô-
žeme byť doma so svojimi 
blížnymi spolu a mať spoloč-
né zážitky. Mať čas pre dru-
hého, poslúžiť mu s láskou, 
dobrotou  znamená niekedy 
byť darom pre druhého. Deti 
alebo vnúčatá  budú dlho 
spomínať ako prežili prázdni-
ny a nebude im chýbať mobil 
či počítač. Nezabúdať pritom 
aj na osobnú skúsenosť 
s Bohom, na modlitbu, svätú 
omšu, sviatosti, duchovne 
pôsobiť tam, kde sa práve 
nachádzame. Takto budeme 
mať život v Božom požehna-
ní pre nás a naše rodiny .  
    

 Pekné letné dni praje  

                        Vaša sestra 

vo sv. Vincentovi, Libuša 
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3. apríla 2018 
 
Drahí generálni predstavení a medzinárodní vedúci Vincentskej rodiny, 
 

milosť a pokoj vzkrieseného Pána nech sú vždy s vami! 
 
Globalizácia kresťanskej lásky je úsilím, ktoré sa dotýka našich sŕdc, 
kým pracujeme na stelesnení vincentskej charizmy prostredníctvom 
mnohých úsilí členov našich inštitútov. Účinnou stratégiou je deliť sa o 
naše nápady, naše príbehy, čo nám umožňuje vizuálne zmeniť tvár 
chudoby - prostredníctvom umenia, hudby a filmu. 
 

Finding Vince 400 má vincentskej rodine poskytnúť medzinárodnú platformu, prostredníctvom ktorej 
zapojíme tieto prostriedky do nášho úsilia o odstránenie chudoby. Prostredníctvom platformy tohto 
festivalu chceme využiť na viacerých úrovniach tvorivosť umelcov celého sveta, najmä vincentskej rodiny, 
vo viacerých úrovniach: 
 
 

Vďaka Seeds of Hope (semená nádeje) pozývame mladých ľudí (18 rokov a menej), aby predložili 
akúkoľvek formu umenia - kresby, sochy, obrazy, hudbu, poéziu, príbehy atď., ktoré sa týkajú 
reality súčasnej chudoby; 

Predložením skriptov: piatim scenáristom bude umožnená cesta do Ríma a grant na výrobu ich 
scenára pre krátky film; a 

Predložením krátkych alebo celovečerných filmov, ktoré zdôrazňujú skutočnosti, ktorým čelia ľudia 
žijúci v chudobe a obhajujú kreatívne riešenia týchto problémov. 

 

Viac informácií na adrese Finding Vince 400 website: fv400.org. 
 
Preto vás prosíme: šírte to ďalej. Hoci to už dávno bolo oznámené, obávame sa, že Vincentská rodina 

ešte dostatočne nevie, že sa to deje. 

Podeľte sa s týmito informáciami s členmi vašich vetiev a všetkými spolupracovníkmi, s ktorými pracujete: 
vo farnostiach, školách, univerzitách, mládežníckych skupinách a so všetkými tými, ktorí by mohli mať 
záujem zúčastniť sa. Chceme sa uistiť, že Vincentská rodina na celom svete počula o Festivale a 
vie, že je pozvaná zúčastniť sa. 
 
Osobitná poznámka len pre Vincentskú rodinu: termín na predloženie Seeds of Hope alebo Filmov je sta-

novený ku koncu augusta. Môžu byť poslané priamo na adresu: west@fv400.com. Ak máte akékoľvek 

otázky, neváhajte a napíšte na adresu kancelárie Vincentskej rodiny: vfo@famvin.org. 

Prajem vám požehnané veľkonočné obdobie. 
 
 

Váš brat vo svätom Vincentovi de Paul, 

 
Tomaž Mavrič, CM 

Prezident výkonného výboru Vincentskej rodiny 
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 Tu som“ 

           Podporovať ZMM vytvorením nových Združení po celom svete 
 Drahí členovia Vincentskej rodiny, 
 milosť a pokoj Ježiša nech sú vždy s vami! 
 Po nedávnej slávnosti 400. výročia zrodu vincentskej charizmy sú naše srdcia naplnené vďač-
nosťou. Na začiatku 500. výročia dúfame, že FAMVIN (vincentská rodina) ako celok a každý člen 
zvlášť sa čím ďalej tým viac zúčastnia na živote Cirkvi a sveta. Svedectvo  vitality nášho záväzku tvo-
ria rôzne iniciatívy, v ktorých sa angažujeme a na ktoré pozývame ostatných. 
 Mariánska vincentská mládež (ZMM), jedna z vetiev vincentskej rodiny, začala rok 2018 
s mnohými aktivitami, ktoré idú týmto smerom, okrem iného s iniciatívou „Tu som“, ktorej cieľom je 
prostredníctvom všetkých možných prostriedkov posilniť rôzne skupiny ZMM na celom svete, aby sa 
mohli čoraz viac podieľať na cirkevnom živote s cieľom budovať Božie kráľovstvo. 
 Zapojenie sa do tohto projektu v krajinách, kde už existuje ZMM, povzbudí ostatných - farnos-
ti, školy, mladých ľudí z rôznych sociálnych prostredí, aby vytvorili nové skupiny ZMM v krajinách, 
v ktorých už sme, a bude inšpirovať vytváranie nových skupín v krajinách,             v ktorých ešte nie 
sme prítomní. 
 Drahí členovia rôznych mužských a ženských reholí vincentskej rodiny na celom svete, rád by 
som vás vyzval k: 

vytvoreniu nových skupín ZMM v krajinách, kde ZMM už existuje; 
vytvoreniu Združenia mariánskej vincentskej mládeže v krajinách, kde Združenie ešte nie je prí-

tomné. 
„Skrze Máriu k Ježišovi“: počas zjavení sv. Kataríne Labouré, naša Matka, Panna Mária, vy-

jadrila zvlášť túžbu: „Priala by som si, aby bolo založené združenie pre mladých!“ Toto výnimočné po-
zvanie alebo túžba prišla priamo od samého Ježiša Krista a od Svätej Panny. Pre nás sa toto pozva-
nie stalo hmatateľným znakom, a teda máme urobiť všetko, čo je možné, aby sme ho skonkretizovali 
v krajinách, kde už ZMM existuje, založiac nové skupiny a tam, kde ešte neexistuje, aby sme vytvorili 
skupiny. 
 Medzinárodný sekretariát ZMM, vychádzajúc z ústredia v Madride v Španielsku, pripravil pro-
jekt na založenie nových skupín ZMM vo všetkých krajinách, kde je to možné urobiť. 
 Skupina medzinárodného sekretariátu je k dispozícii pre každú Kongregáciu, školu, farnosť, 
mladých vo všeobecnosti, ktorí túžia trochu viac poznať Združenie (ZMM). Táto skupina vám dáva 
k dispozícii rôzne materiály: smernice, príručky, atď., ako aj praktickú pomoc pre založenie 
a sprevádzanie nových skupín. Môžete napísať členom Sekretariátu v jazyku, ktorý si vyberiete. 
 Direktor medzinárodného sekretariátu ZMM, P. Irving Amaro CM, vám ihneď odpovie listom, 
vysvetľujúcim obsah tohto projektu. 
 Chcem by som požiadať generálnych predstavených a generálne predstavené – a cez nich – 
provinciálnych predstavených a prípadne provinciálnych predstavených rozličných Kongregácií, ktoré 
tvoria vincentskú rodinu, aby menovali sestru, kňaza alebo spolubrata ako koordinátora, keď sa roz-
hodnú vytvoriť jednu alebo viacero nových skupín v hociktorej krajine. Potom by nové menovania mali 
byť oznámené Direktorovi medzinárodného sekretariátu ZMM v Madride – Španielsku, aby im bolo 
možné pomáhať v doprevádzaní nových skupín. 
 Povzbudzujem nás a pozývam nás, ako členov vincentskej rodiny, aby sme urobili, čo je mož-
né, že by táto iniciatíva mohla priniesť očakávané ovocie, a ak bude Boh chcieť, prečo nie aj nové 
povolania do zasväteného života. 
 Zverme tento projekt Božej Prozreteľnosti cez ochranu našej Matky, Panny Márie zázračnej  
medaily.                                           Váš brat vo svätom Vincentovi 

Tomaž Mavrič, CM 
Generálny predstavený 

 

 

                VYDÁVA NR SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL                                 

LIST GENERÁLNEHO PREDSTAVENÉHO TOMAŽA MAVRIČA, CM 
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Dňa 14.4.2018 sa uskutočnilo 22.plenárne zasadnu-
tie Spolku  
sv. Vincenta 
de Paul na 
S lo vensk u 
za hojnej 
účasti čle-
nov,  prího-
vorom du-
c h o v n é h o 
s p i r i t u á l a 
Spolku pátra 
Brezániho a  
r e h o ľ n e j 

sestry Žofie z DKL , nových členov Spolku 
a sympatizantov. 
    Prezidentka Spolku Libuša Miháliková oboznámi-

la prítomných  s činnosťou Spolku sv. Vincenta de 

Paul za rok 2017,  účtovníctvom, stavom hospodá-

renia a následne prezentáciou činnosti konferencií 

a sociálnych centier Domu nádeje a Sociálneho 

centra Šurany. Páter Brezáni premietol členom pre-

zentáciu o štruktúre konferencií Spolku, 

s jednotlivými etapami vzniku, pokračovania vo Vin-

centskej charizme, zotrvanie v službe a pozvaniu 

iných. Prezentácia bude podrobne analyzovaná 

a dopracovaná pre všetky konferencie. Program 

pokračoval a boli premietnuté  spomienky na  rok 

2017, kedy sme oslavovali 400.výročie zrodu vin-

centskej charizmy, a následne  usporiadané akcie k 

oslave:   - v Bratislave,  v kostole  sv. Vincenta de 

Paul  slávnostná svätá omša,   - v Ríme,  stretnutie 

pre celosvetovú vincentsku rodinu,  - v Rajeckej 

Lesnej ,  stretnutie slovenskej vetvy vincentskej rodi-

ny. Prezentáciu o našom zakladateľovi bl. Frederi-

kovi Ozanamovi pripravila  viceprezidentka pre vý-

chod Mária Lopatníková.   Konferencia Zázračnej 

medaily v Nitre, Konferencia Kráľovnej rodiny 

v Bratislave  poukázali na svoju činnosť počas roka,  

práca a pomoc pre   chudobných .   Konferencia sv. 

Cecílie na  usporiadanie letného detského tábora 

pre sociálne odkázané deti, Konferencia v Mojtine, 

Konferencia v Radošime informovala o svojej čin-

nosti a pod. Čas rýchlo ubehol a bolo by ešte o čom 

rozprávať... Stretnutie bolo pekné a obohacujúce 

pre všetkých zúčastnených. Ružencom k Božiemu 

milosrdenstvu a požehnaním pátra Brezániho 

s prianím ešte hlbšieho  prežívania Kristovej lásky 

v pomoci chudobným sa stretnutie ukončilo. 
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      Konferencia sv. Ondreja  pôsobiaca 
v Dome nádeje  dňa 27. a 28.4.2018  zor-
ganizovala burzu šiat pre dospelých aj pre 
deti,  ako aj hračiek  v hale pod kost 
o lom sv.  V incenta de Paul .                           
Členky konferencie  pripravili  burzu 
a ponúkali šatstvo za dobrovoľný príspe-
vok alebo aj zdarma pre najnúdznejších. 
Možnosť bola veľká vybrať si, kto čo po-
trebuje. 

.  
  Cvičene s fyzioterapeutkou 
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Generálna rada apeluje na naliehavú pomoc pre Indonéziu 
 

Dňa 5. augusta zasiahlo silné zemetrasenie ostrov Lombok v Indonézii. Otrasy spôsobili  
okolo 500 zabitých ľudí a zanechali 
tisíce ranených a bezdomovcov, ktorí 
potrebujú vodu, potraviny, lieky a 
prístrešie. Zemetrasenie o veľkosti 6,9 
stupňa Richterovej stupnice zničilo 
tisíce obydlí, kostolov, komer-čných 
plôch a škôl. 
Generálna rada International SSVP 
zamýšľa vyslať naliehavú humanitárnu 
pomoc Bratstvu svätého Vincenta de 
Paul v Indonézii, ktoré bude používať 
tieto zdroje na pomoc 
najchudobnejším. Vincentíni, ktorí 
chcú podporiť túto naliehavú 
humanitárnu misiu môžu vložiť 

ľubovoľnú čiastku na účet Fondu pre medzinárodnú solidaritu    (FIS), založeného s 
cieľom podporiť krajiny, ktoré trpia prírodnými katastrofami. 
"Sme radi, z hĺbky našich sŕdc, z veľkorysosti vincentinskych bratov a sestier v z celej 
planéty, ktorí sú vždy veľkou oporou,  tam kde sú suchá, záplavy, zemetrasenia a cunami. 
Vincentinska charizma je veľmi láskavá, a jej charita nemá žiadne hranice, "povedal náš brat 
Renato Lima de Oliveira,  prezident General. SSVP má v Indonézii  366 Konferencií, s poč-
tom 4,000 aktívnych členov. 
 

Bankové údaje pre FIS: 
Majiteľ účtu / Nom du bénéficiaire / Nombre del beneficiario: 

ZVÄZ INTERNLE STE ST Vincenta z Pauly CONSEIL GENERAL. 
Názov banky / Nom de la banque / Nombre del Banco: 

CIC - CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC PARIS BAC 
Odbor / agence / Sucursal: CIC PARIS BAC 

Adresa / adresse / Dirección: CIC PARIS BAC -   2 boulevard Raspail - 75007 Paris - Francúzsko 

BIC / SWIFT: CMCIFRPP 

Kód banky / code banque / Codigo del 

Banco: 30.066 

Kód pobočky / kód agence / Codigo agencia 

Bancaria: 10041 

Číslo účtu / Numero de Comte: 00010581 2 06 

IBAN: FR76 3006 6100 4100 0105 8120 614 
Confédération Internationale  

de la Société de Saint-Vincent-de-Paul  
6 rue de Londres - 75009 Paris - Francúzsko 
Tel: +33 (0) 1 53 45 90 33 - Fax: +33 (0) 1 42 61 72 56  

Web: www.ssvpglobal.org - Suivez-nous sur / Sledujte nás.      

https://maps.google.com/?q=2+boulevard+Raspail+%E2%80%93+75007+Paris+%E2%80%93+France&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=2+boulevard+Raspail+%E2%80%93+75007+Paris+%E2%80%93+France&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=6+rue+de+Londres+-+75009+Paris+-+France&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=6+rue+de+Londres+-+75009+Paris+-+France&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=6+rue+de+Londres+-+75009+Paris+-+France&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=6+rue+de+Londres+-+75009+Paris+-+France&entry=gmail&source=g
tel:%2B33%280%29%201%2042%2061%2072%2056
http://www.ssvpglobal.org/
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Príď Pane Ježišu, príď Duchu svätý ! 

Ak nebudete jesť Telo 

Syna človeka a piť jeho 

krv,   nebudete mať 

v sebe život. Jr. 6,53 

Boh je láska. Táto lás-
ka sa prejavila v plnej 
miere na našich prvop-
rijímajúcich. Túžba 
v srdciach našich oby-
vateľov sociálneho 

centra v Šuranoch narastala každým dňom odvte-
dy ako dp. farár Cyril Lieskovský začal vyučovať 
a pripravovať na prvé sväté prijímanie Tibora Olá-
ha, Jozefa Heneša a Jozefa Farkaša.  
S prípravou a vyučovaním o dôležitosti sviatosti 
pokánia a sv. prijímania pomáhal aj páter Mikuláš 
– františkán z Nových Zámkov. Obetavosť dp. Cyri-
la Lieskovského je natoľko veľká, že hoci pôsobí 
v obci Michal nad Žitavou asi 20 km od Šurian cho-
dí slúžiť sv. omše do soc. centra na Kopec a bol 
veľmi ústretový k našim katechumenom, keď pri-
šiel vysluhovať sviatosť zmierenia do soc. centra, 
v sobotu 27.4.2018.  
Po prvý krát Pána Ježiša prijali naši traja obyvate-
lia v kostole sv. Michala v dedinke Michal nad Žita-
vou 28.4.2018 o 10:00 hod. pri sv. omši. 
Oblečením bieleho rúcha pri obnovovaní krstných 
sľubov a pri prvom sv. prijímaní sme boli prítomní 
aj zamestnanci : Stanislav Kalaš a Helena Pastr-
náková.  
Prítomná bola aj Magdalénka Boledovičová 
s manželom Milanom a bývalý zamestnane soc. 
centra Martin Horňák, ktorý je krstným otcom Tibo-
ra Oláha. Pri nesení obetných darov sú úžasne 
presné slová piesne ,,zvelebený si Bože naveky, 
z Tvojich rúk všetko máme, zvelebený si Bože 
naveky (chlieb, víno) dary Ti prinášam.“ 
Tieto dary – chlieb, víno, tortu a štrúdle, ktoré 
s láskou upiekla Magduška Boledovičová, sme 
odovzdali ako poďakovanie spolu s našimi ťažkos-
ťami, bolesťami ale i radosťami do rúk kňaza pred 
oltár. Na záver sv. omše Magduška poďakovala 
dp. Cyrilovi Lieskovskému za všetku snahu vynalo-
ženú pri príprave na prvé sv. prijímanie Tibora Olá-
ha, Jozefa Heneša a Jozefa Farkaša. 
     Chceme sa poďakovať Pánu Bohu za lásku, 
ktorou pritiahol k sebe našich prvoprijímajúcich 
a modlime sa :  
Pane týmto presvätým telom a krvou zbav ich 
hriechov a všetkého zla. Daj, aby sa vždy pridr-
žiavali Tvojich prikázaní a nikdy nedopusť, aby 
sa odlúčili od Teba. Matka Sedembolestná,  
chráň svoje deti .                    Helena Pastrnáková 
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Deti zo Spojenej  cirkevnej školy sv. 
Vincenta de Paul  prišli potešiť senio-
rov do stacionára tančekom, spevom a 
malou hranou scénkou. Radosť zdieľali 
seniori ako aj deti, ktoré za sprievodu 
sestry Kataríny predviedli svoje ume-
nie.                                               LM   

Klienti zo stacionára zbierajú levandu-
lu v záhrade Domu nádeje, zasadenú 
z prostriedkov grantu MČ Ružinov mi-
nulého roku a starostlivej ruky dobro-
voľníčky p. Hluškovej. 
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BLAHOŽELÁME  

 
Anna  PASTIEROVIČOVÁ 

80 rokov 15.5.2018 
Konferencia sv. Jozefa  

Levice 

MUDr. Jana RÁCZOVÁ 
80 rokov 27.5.2018 

Konferencia sv. Gorazda  
Bratislava 

NAŠI  JUBILANTI  

Dňa 27.5.2018 sa dožíva krásnych 
80.narodenín naša vzácna a drahá  

kolegyňa, dlhoročná členka  
Konferencie sv. Gorazda,   
 MUDr. Janka Raczová. 

K  životnému jubileu jej všetci prajeme 
veľa zdravia, Božieho požehnania a 

pokoja v osobnom a rodinnom živote. 

Z adresára rodín 
 
     Konferencia Kráľovnej rodiny vo farnosti 
Teplická, Bratislava  sa už roky zaoberá so 
sociálne slabými rodinami, najmä v ktorých 
je jeden rodič na invalidnom dôchod-
ku,  majú viac detí, ktorým nepostačujú príj-
my, aby mohli dôstojne vyžiť, sú na dlhodo-
bej PN a pod. Pravidelne im zasiela balíky 
s ošatením,  hračkami pre detí, niekedy aj 
malou čiastkou na podporu živobytia. 
   Milý ďakovný list prišiel z východného Slo-
venska, ktoré napísalo malé dievčatko. 
  Oslovenie členiek konferencie: 
     „ Milé tetušky“   
     V prvom rade Vás srdečne pozdravujem. 
Volám  sa  .... a v mene celej rodiny chcem 
sa Vám poďakovať za Vašu finančnú 
a hmotnú pomoc. Boli sme všetci radi hlav-
ne mamka, ktorá sa veľmi potešila pekným 
blúzkam a obrusom. Aj ja Vám ďakujem za 
oblečenie. Sestra si ešte stále nenašla žiad-
nu prácu,  a preto je ocko z toho veľmi ner-
vózny, lebo stále musí chodiť po sociálku.  
Naša babka, teda ockova mamka, ktorá má 
už 96 rokov, dostala mozgovú príhodu na 
pravú stranu. Už aspoň dva týždne leží 
v nemocnici. Celá rodina každý deň je pri 
nej na návšteve. Tak by sme Vás chceli po-
prosiť o modlitby pre ňu, aby sa jej polepšilo.  
    Ešte raz Vám ďakujeme za Vašu pomoc 
a nech Vás na každom kroku Vášho života 
ochraňuje Panna Mária, a to pre Vás vypro-
suje celá naša rodina. Posielam veľkú pusu 
tetuške ........... aj Vám tetuška .................... 
 

  Napísané slová vďaky jednoduchého diev-
čatka, ktoré žije v skromných pomeroch, ale 
o to viac pamätá na vďaku, ma dojali. 
V mojej mysli sa upevnilo ešte hlbšie odhod-
lanie pomáhať tým, ktorí to tak veľmi potre-
bujú. Nezištné srdce má ten, kto vidí 
v blížnych Pána Ježiša,  a kto si robí pokla-
dy v nebi...                                        A.J. 

KONFERENCIA KRÁĽOVNEJ RODINY 

BRATISLAVA 
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Techni-

JAROSLAV JAŠŠO—25. VÝROČIE KŇAŽSKEJ VYSVIACKY 

 

 

  

OZNÁMENIE 
 
"Z rozhodnutia 
Misijnej spoloč-
nosti sv. Vincenta 
de Paul, otca pro-
vinciála pátra Ja-
roslava Jašša  
sa mení od 
1.9.2018 duchov-
ný spirituál pre 

náš Spolok,  a to páter Tomáš Brezáni  
u nás končí, na jeho miesto príde páter 
Milan Grossmann, CM."  

Dňa 12.6.2018 oslávil 25.výročie svojej 
kňazskej vysviacky otec provincial páter 
Jaroslav Jaššo, rodák zo Skároša 
(dedinka  pri Košiciach),  vo svojej kázni 
dynamicky poukázal na volanie Boha       
v jeho živote za misijným cieľom sv. Vin-
centa, najprv seminár, potom Charkov na 
Ukrajine, neskôr Chikego v USA a Hon-
duras Afrika... nakoniec ho vôľa Božia 
zaniesla do Bratislavy, kde sa stal provin-
ciálom Misijnej spoločnosti.  
K jeho výročiu mu srdečne blahoželáme. 
Spolok sv.Vincena de Paul na Sloven-
sku. 

STRETNUTIE VINCENTSKEJ RODINY 
 
Dňa 23.5.2018 zvolal o. provinciál Jaššo 
Jaroslav  stretnutie zodpovedných 
z Vincentskej rodiny do  Rožňavy 
v arcibiskupskom úrade o. biskupa Stolá-
rika Stanislava. Riešenou vecou bolo ma-
povanie sociálnej oblasti v rožňavskej 
diecéze, kde je sústredených najviac 
rómskych obyvateľov a ich chudoby. 
Z množstva návrhov, ktoré by mohli byť 
realizované v tejto oblasti sa prijali po-
stupné kroky s ďalším  stretnutím 
u pátrov Vincentskej misijnej spoločnosti 
v Lučenci. 
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PÚŤ  DO  LEVOČE  13.6.2018 

 

V dňoch 13 - 
15.6.2018 sa 
uskutočnila 3-
dňová púť do 
Levoče, na kto-
rej sa zúčastnili 
aj naši zamest-
nanci a seniori  
z Domu nádeje 
s nocľahom na 
Marianskej hore 
v Levoči.   
Odtiaľ sme na-
vštívili Spišskú 

kapitula s audienciou u o. biskupa Štefana 
Sečku, pomodlili sme sa v bazilike sv. Mar-
tina na hrobe o. biskupa Vojtašáka a aj na 
cintoríne pri hrobe o biskupa Františka 
Tondru.  
  Pokračovali sme do Bijacoviec, kde sú 
naši pátri Misijnej spoločnosti sv. Vincenta 
de Paul a po krátkej návšteve nasledovala 
prehliadka mesta Levoča a baziliky minor - 
chrámu sv. Jakuba v Levoči, kde sme mali 
aj svätú omšu. V nemom úžase nad krá-
sou sôch na oltári od  Majstra Pavla z Le-
voče sme odišli domov. 
    
 Výlet bol ako duchovná púť s pátrom Ma-
r i á n o m 
C h o v a n -
com, kto-
rému sme 
všetci po-
ď a k o v a l i 
za jeho 
s ta ros t l i -
vosť a du-
c h o v n ú 
službu. 
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PÚŤ NA RATICOV VRCH                       HUMANITNÁ  POMOC  

 

  
  
 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 
  

 
  
  
  
  
 

      Dňa 10.5.2018 sa   zúčastnili púte na Raticov vrch  

- Hriňová pútnici aj z Domu nádeje. Púť bola 

v znamení úcty  Panny Márie z Fatimy, ktorej kostol na 

Raticovom vrchu je zasvätený . V kostole sú umiestne-

né aj relikvie fatimských detí  - sv. Hyacintky a Františ-

ka de Marto.  Páter Marián Chovanec, sprevádzal pút-

nikov,  odslúžil sv. omšu a mal  duchovný doprovod.   

V súčasnej dobe je pri kostole kláštor kapucínov.  Sa-

motný kostolík je na vysokom vrchu zv. Raticov vrch, 

dosť vzdialený od dediny. Nachádza sa tam prekrásna 

panenská  príroda a fauna.  Na ďalšom kopci  bola 

umiestnená krížová cesta, ktorú sme sa pomodlili za 

pekného počasia. Naplnení krásou a modlitbou sme 

vďační odchádzali domov. 

Dňa 25.5.2018 rakúsky Spolok sv. Vincenta de 

Paul z Viedne, 5 členovia s prezidentom pánom  

Dieterom Monitzerom priniesli humanitárnu pomoc 

do Bratislavy, ktorú zložili pre konferenciu sv. On-

dreja  u pani Virsíkovej a v Dome nádeje. Humani-

tárna pomoc spočívala v poskytnutí oblečenia pre 

detí,  tvorivého materiálu pre stacio-

nár, zdravotných pomôcok, chodítka pre seniorov 

– rollator. Za ich ochotu bezplatného dovozu hu-

manitárnej pomoci sme vďační. 



 

Strana 15 

OZANAM 

 2018 

ROČNÍK XII  ČÍSLO 2 VYDÁVA NR SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL                                 

LETO V SOCIÁLNOM CENTRE ŠURANY 

 
Leto v sociálnom centre  SV. VINCETA DE 

PAUL NA SLOVENSKU KOPEC - ŠURANY je 

v plnom prúde. Dostatok slnečných lúčov a vody 

nám pomohli ku krásnej úrode. Pracovníčky He-

lenka Pastrnáková a Ivetka Sucháňová robia spo-

lu s klientmi zásoby na zimu - zavárajú a sprac-

úvajú ovocie i zeleninu.  

Sociálne pracovníčky robia program pre 

klientov v zariadení podporovaného bývania a to 

formou Art terapie, prechádzok, či spoločenských 

hier. Vykonávajú tiež pomocné práce ako je lúpa-

nie hrachu, čistenie zeleniny, orezávanie makovíc 

a iné.  Klienti sú vzhľadom na ich zdravotný stav 

obmedzení v práci a tak aspoň takouto formou im 

pomáhame vyplniť ich čas a pomocnými prácami 

sa aj oni cítia byť nápomocní a užitoční pre naše 

zariadenie.   

V júni sme začali s výstavbou parkoviska. 

Pod vedením zástupcu Ing. Stanka Kalaša 

a usilovných klientov sa nám okolie centra skrášli-

lo a uľahčilo parkovanie, ktoré bolo počas dažďov 

dosť obtiažne. Výhodou je tiež lepší prístup pre 

sanitky, ktoré chodia pre klientov ak idú 

k lekárom.  

Bc. Nikoleta Števárová 
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Potravinová banka - pomoc núdznym 
 

Potravinová banka vznikla, aby potraviny pred 
zárukou neputovali do koša, ale aby boli využi-
té pre tých, ktorí majú nízke mesačné príjmy.    
U nás na Slovensku sa táto možnosť  využíva 
už niekoľko rokov. Dary, ktoré nám Boh požeh-
náva cez úrodu a výrobky, ktoré sa ďalej získa-
vajú cez pracovné ruky obyvateľov, nekončia       
v kontajneroch, ale tešia sa z nich mnohí. 
Pred niekoľkými rokmi som bola aj s Martinkou 
Justovou členkou konferencie Božieho milosr-
denstva na prvom stretnutí  potravinovej banky. 
Podmienky na prevádzku boli náročné. Priesto-
ry, uskladnenie, výdaj, hygiena,  pre nás dobro-
voľníkov bolo nemožné tieto podmienky  za-
bezpečiť.  Teraz cez nášho pána kaplána Jána 
sa na našu konferenciu sv. Jozefa nakontakto-
vala pani F., ktorá tieto potraviny dostáva         
z Tesca  a to chlebík, zeleninu a ovocie. Nie-
koľko  mesiacov nám z nich dáva 4x do mesia-
ca a my ich zase posúvame tým, ktorí ich po-
trebujú. Je to časovo veľmi náročné, isť pre ne, 
vyložiť, obvolať ľudí aby si ich prišli zobrať,      
v niektorých prípadoch aj zaniesť, alebo poslať 
vlakom, autobusom po šoférovi na potrebné 
miesto. Napriek tomu to robíme a máme  ra-
dosť, že sa mnohým, ktorí to potrebujú pomô-
že.                                                       M.B. 

Ja, Zuzana Kašubová,  chcela by som sa 
poďakovať,  čo sa ani nedá slovami vyjadriť, 
za pomoc pre mňa a moju rodinu, ktorú sme 
dostali a dostávame od Spolku sv. Vincenta 
z Levíc.  
Tieto ženičky nám pomáhajú už od roku 
1996. Spolu s mojím mužom – druhom má-
me 8 detí. Tri sú už samostatné. Najmladšia 
Barbora má teraz 2 roky. Prešli sme s veľký-
mi problémami, nebolo peňazí na chlieb, na 
elektrinu, ale vždy v tom najhoršom, keď už 
mali vypnúť elektrinu pomohli ženičky z Le-
víc. Najväčšia pomoc  prišla vlani, keď nám 
pomohli so strechou. Tri roky sme mali pad-
nutý na dome predný štít strechy. Tri roky 
keď pršalo, nám tieklo do domu. Tri roky sme 
v izbe odťahovali postele aby matrace nena-
mokli a podkladali sme hrnce a tak sme za-
chytávali vodu. Môj druh nebol schopný za tri 
roky zohnať pár dosiek, alebo hrubý igelit a 
pribiť to na strechu domu, aby nám voda ne-
tiekla do izby. 
Vlani v  auguste prišla teta Magda s manže-
lom a pomohli. Dohodli sme postup prác. Te-
ta Magda  objednala krov, zaplatila všetko zo 
Spolku a môj synovec s jeho chlapmi v no-
vembri urobili práce  na vlastné  trovy. To, 
ako sa mne uľavilo, aká som vďačná keď 
prší, že nemusíme odťahovať postele a pod-
kladať hrnce, viem ja a moje deti. Malá Bar-
borka má 2 roky a ja som sa zamestnala      
v dome dôchodcov, aby som mohla zabez-
pečiť rodinu, aby bolo na chlieb, na elektrinu, 
aby nám nedali dom na exekúciu, keď už 
máme novú strechu – krov, aby bolo na za-
platenie dlhov. Som naozaj vďačná za všet-
ko. Osobitne ďakujem tete Magde, roky sa   
o nás stará. 
Ďakuje Zuzana s celou rodinou. 
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Silné záplavy v Kerale, India 

  

Neobvykle ťažké juhozápadnej monzúnové dažde viedli k 
nebývalej záplave v Kerale, India. Dvadsať šesť ľudí zomre-
lo v jedinom dni a počet obetí do dnešného dňa je 79. Tri-
dsať päť z 39 nádrží v štáte sa vyliali z brehov prvýkrát v 
histórii. Napríklad kopcovitý okres Wayanad je izolovaný a 
obklopený povodňovými vodami. Viac ako 85.000 ľudí je bez 
domova a v 14 okresoch je umiestnený najvyšší stupeň po-
hotovosti. Letisko Cochin Airport, kde brat Renato Lima 
(prezident General) pristál v roku 2017, na oficiálnu návšte-
vu Kerala, bolo zatvorené mnoho hodín tento týždeň. 
  
SSVP na celom svete zbiera všetky svoje sily a prostriedky 

na pomoc obetiam. Dom brata Johnson Varghese (Národný prezident a ITVP pre Áziu 1) bol tiež za-
plavený a jeho rodina sa presťahovala na bezpečnejšie miesto. SSVP po celej krajine sa zjednotilo vo 
svojich obavách a pomoci v záchranných prácach. "V čase našej veľkej starosti a utrpenia, apelujeme 
na našich vincentinských  bratov a sestry po celom svete za solidaritu modlitieb," vyhlásil náš milova-
ný brat Joseph Pandian, viceprezident General, ktorý žije tiež v Indii . 
  
"Kerala, ktorá sa nachádza na južnom cípe Indie, je ťažko postihnutá obrovskými povodňami. Mnoho 
obyvateľov  prišlo o život a mnoho o všetky svoje veci. Prudký vytrvalý dážď, ktorý pokračuje v po-
sledných štyroch týždňoch spôsobil  obrovské škody. Všetky rieky sú rozvodnené a  24 prie-
hrad je porušených. Tisíce ľudí sú v záchranných táboroch. Robíme maximum pre pomoc ľuďom, 
"povedal brat Johnson. 
  
Generálna rada International žiada členov SSVP po celom svete, aby sa modlili za postihnutých ľudí v 
Kerale, a to najmä za pomoc chudobným rodinám a členov SSVP  a ich rodiny, rovnako ako brat Joh-
nson. Máme v úmysle vyslať naliehavú humanitárnu pomoc Bratstva svätého Vincenta de Paul do 
Keraly, ktorí budú využívať tieto zdroje na pomoc najchudobnejším. Všetci,  ktorí chcú podporiť túto 
naliehavú humanitárnu misiu môžu vložiť ľubovoľnú čiastku na účet Fondu pre medzinárodnú solidari-
tu (FIS), založenú s cieľom podporiť krajiny, ktoré trpia prírodnými katastrofami. 
  

 

Confédération Internationale  
de la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
6 rue de Londres - 75009 Paris - France 

https://maps.google.com/?q=6+rue+de+Londres+%C2%A0-%C2%A0+75009+Paris%C2%A0+-%C2%A0+France&entry=gmail&source=g
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DUCHOVNÁ OBNOVA SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL 

 
„Udeľ mi vo svojom milosrdenstve milosť, aby si naďalej vo mne 

a skrze mňa konal svoje dielo „ 

  
         P o z v a n i e 

     Pozývame vás na duchovnú obnovu  Spolku sv. Vincenta de Paul, dňa 8. septem-
bra 2018 v Dome nádeje, Tomášikova 8A, Bratislava. 

8.30 prezentácia 
9.00 prednáška 
10.30 rozjímanie 

11.30 adorácia (kostol sv. Vincenta de Paul) 
12.00 sv. omša 

13.00 obed 
14.00 prednáška 

   15.00 modlitba „Ruženec k Božiemu milosrdenstvu“ 
15.30 aktuálne veci - diskusia 

16.30 ukončenie 
  

Národná rada Spolku sv. Vincenta de Paul 

Duchovnú obnovu povedie páter Milan Grossmann, CM 

 
Časopis je spracovaný v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom č.18/2018 Z. 
z. o ochrane osobných údajov,  so súhlasom dotknutých osôb.  


