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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  

23. plenárne zasadnutie 27.4.2019 
Dom Nádeje Bratislava 
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My si nemáme chudobných vážiť podľa von-

kajšieho vzhľadu a vystupovania ani podľa 

ich duchovného nadania, lebo často majú 

hrubú a neupravenú povahu. Keď však na 

chudobných hľadíte vo svetle viery, zbadáte, 

že oni predstavujú Božieho Syna, ktorý si 

vyvolil chudobu. Lebo keď trpel, hoci takmer 

stratil podobu človeka a pre pohanov sa stal 

bláznom a pre Židov pohoršením, chudob-

ným sa dal poznať ako hlásateľ radostnej 

zvesti: „Poslal ma hlásať evanjelium chudob-

ným.“ Aj my musíme takto zmýšľať a napodobňovať to, čo robil Kristus, 

čiže starať sa o chudobných, potešovať ich, pomáhať im a odporúčať ich.  

Veď Kristus sa chcel narodiť chudobný, chudobných si vyvolil za učeníkov, 

sám sa stal služobníkom chudobných a bol tak účastný na ich položení, že 

vyhlásil, že čokoľvek dobré alebo zlé urobí niekto chudobným, urobí to je-

mu samému. A keď Boh miluje chudobných, miluje aj tých, ktorí ich milujú. 

Lebo keď má niekto niekoho rád, objíma vrúcnou láskou aj tých, čo onomu 

preukazujú ochotné priateľstvo a službu. Preto aj my dúfame, že za chu-

dobných bude Boh aj nás milovať. Keď ich teda navštevujeme, usilujme 

sa „pamätať na chudobných a bedárov“ a tak s nimi cítiť, aby sme mohli s 

Apoštolom povedať: „Pre všetkých som sa stal všetkým.“ A preto z duše, 

pohnutej starosťami a biedou blížnych, usilovne prosme Boha, aby vlial do 

nás city milosrdenstva a zľutovania, aby nimi naplnil naše srdcia a naplnené 

zachoval. 

Kto môže dnes Frederika oceniť? Laici v Cirkvi nájdu v 
ňom spriaznenú dušu, či už jednotlivci alebo manželské 
dvojice, študenti alebo učitelia, pracujúci profesionáli alebo 

aktívni dobrovoľníci. Zasvätených v Cirkvi, žijúcich v komunitách alebo v 
diecéznom poslaní, môže osloviť duch spolupráce Frederika Ozanama.  
Tí, čo hľadajú pre kresťanský život v dnešnom svete medzi svätými svojho 
patróna, nájdu vo Frederikovi človeka, v ktorom sa spojili inteligencia a citli-
vosť muža, ktorý vedel zladiť rodinný život a život charitatívnej služby chu-
dobným. 
Veriaci, ktorí prechádzajú zásadnými životnými zmenami, môžu tiež nájsť 
príklad vo Frederikovi Ozanamovi, či ide o prechod zo slobodného stavu do 
manželstva, zo študentského života do života práce, z postavenia mladého 
zamestnanca na pozíciu zodpovedného vedúceho, zo života v plnom zdra-
ví do obdobia rekonvalescencie. 

Dospelí vo vychovávateľských alebo zodpovedných postaveniach 
nájdu vo Frederikovi Ozanamovi takisto vzor hodný nasledovania. Okrem 
toho, že sám bol manželom a otcom vo vlastnej rodine, vedel byť otcovský 
aj voči študentom, priateľom pre kolegov a inšpirujúcim zakladateľom a 
spolupracovníkom členov Spolku svätého Vincenta de Paul.                                    

Pokračovanie 

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

Ozanamom 
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Sestry a bratia, nedávno sme 
oslávili  400. výročie vincentskej 
charizmy,   a teraz  celá naša 
Vincentska  rodina na Sloven-
sku privíta relikvie nášho zakla-
dateľa a svätca sv. Vincenta de 
Paul .  Máme úžasnú možnosť 
stretnúť sa s tým, ktorý zapálil 
oheň lásky  k chudobným  sveta  
Kristovou láskou.  Učil nás  žiť 
s očami upretými na Krista a 
pracovať pre chudobných. Jeho 
slová sú dodnes  výzvou , mať 
milosrdnú lásku k blížnemu, po-
chopenie pre chudobných a ve-
dieť sa k nim priblížiť v bezvý-
hradnej dôvere  voči úmyslom   
a pôsobeniu Božej Prozreteľ-
nosti.  
Aj my sme pod vedením jeho 
charizmy, v charitatívnej 
a sociálnej činnosti ktorú koná-
me, konferencie, sociálne domy, 
ale predovšetkým je to charizma 
v srdci človeka, ktorý sa približu-
je k chudobným a biednym 
a koná skutky milosrdenstva  
s evanjeliovým posolstvom. Zá-
roveň si plne uvedomujeme to, 
čo povedal  sv. Vincent „Nestačí 
milovať Pána Boha, treba sa 
starať, aby ho milovali aj iní.“     
Nájsť si čas na modlitbu, rozjí-
manie , a tak si prehlbovať  vie-
ru a dôveru pri konaní skutkov 
lásky k blížnemu,  pretože táto 
doba je veľmi uponáhľaná.  
V tom je naša služba, pretože 
k tomu nás dobrotivý Pán Boh 
povolal.   
                              Libuša M 
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O.A.M.D.G.                                       Bratislava, 27 septembra 2019   

 Slávnosť sv. Vincenta de Paul  
 
 
Drahá Vincentínská rodina na Slovensku,  
drahí bratia a sestry, príjmite srdečné pozdravy z nášho provinciálneho do-
mu v Bratislave  pri príležitosti slávnosti sv. Vincenta de Paul,  
nášho zakladateľa.  
 
Nech nám dobrotivý Boh dá milosť , aby sme jeho duchom nadchnutí  
milovali , čo miloval on a uskutočňovali, čo uskutočňoval on. 
Pane Ježišu, ty si sa stal chudobným, 
daj nám oči a srdce 
pre chudobných, 
aby sme mohli 
v nich spoznať teba; 
v ich smäde, ich hlade, 
ich opustenosti a ich biede. 
Vzbuď v našej vincentínskej rodine 
jednotu, jednoduchosť, poníženosť a oheň milosrdnej lásky, 
ktorým horel svätý Vincent de Paul. 
Daj nám silu tvojho Ducha, 
aby sme boli verní v praktizovaní čností, 
aby sme ťa mohli kontemplovať 
a slúžiť ti v chudobných 
a jedného dňa sa mohli spojiť s tebou 
a s tvojimi vernými 
v tvojom kráľovstve. 
Amen. 
 
Požehnaný čas vám všetkým, veľa zdravia, Božieho požehnania a entuziaz-
mu  
v našom misijnom poslaní služby chudobným. 
Pamätám na vás v modlitbách a prosím o modlitby. 
 

Vo sv. Vincentovi váš brat 
Jaroslav  
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Teraz je čas, aby sme šírili nádej. Musí to však byť činorodá nádej. Nádej, ktorá nás motivuje pracovať pre druhých, dávať 

im to, čo potrebujú, pomôcť im pri hľadaní dôstojného života a koniec koncov i pri hľadaní stratenej ľudskej dôstojnosti.  

 Milí priatelia, nesmieme zabudnúť na to, že každý chudobný, ktorý aj po stretnutí sa s Konferenciami zostáva na-

ďalej chudobný, je zlyhaním našej činnosti a nášho povolania. To spočíva v odstraňovaní akýchkoľvek náznakov chudoby 

a nesmieme si ho zameniť s poskytovaním prechodnej pomoci. Nanešťastie, tento typ pomoci je v súčasnosti veľmi vyhľa-

dávaným a rýchlym spôsobom riešenia našej problematiky. Pri stretnutí sa s každou ľudskou bytosťou by sme mali myslieť 

na rozvoj jeho potenciálu. Okrem iného máme spolupracovať na prekonaní situácie, v ktorej sa nachádzajú.  

 Národná rada v spolupráci s jednotlivými Konferenciami, riadiacimi sa heslom ,,slúžiť s nádejou“  musia vždy 

poskytovať oslobodenie a vymanenie sa z chudoby. Nie je a nikdy nebolo dostačujúcim cieľom iba bojovať proti utrpeniu 

bez osobného zainteresovania sa. Zdroje, ktorými v súčasnosti disponujeme, musia byť použité výhradne na službu trpia-

cim a núdznym. V skutočnosti je to jediný spôsob, ako môžeme autenticky nasledovať Ježiša Krista, ktorý sa mysticky 

zjavuje v chudobných.  

 Ako často sa hovorí o mikro – úveroch ako o efektívnom spôsobe pomoci rodinám? Koľko mikro – úverov, gran-

tov pre menšie podniky by sme mohli poskytnúť z našich finančných rezerv? To sú tie prostriedky, ktoré sú určené pre chu-

dobných, ale častokrát sa ku nim ani nedostanú. Bezpochyby, existujú mnohé Konferencie, ktoré si hromadia finančné re-

zervy radšej ako by ich použili v reálnej pomoci. Tí, ktorí tak robia, prispievajú k nespravodlivosti v našej spoločnosti po-

dobne ako tí, ktorí vnášajú do sveta sebectvo a nedbanlivosť v práci. Samozrejme, že nevytvoríme toľko nespravodlivosti 

ako oni. Ale na druhej strane, ani nebudeme robiť všetko dobro, ktoré by sme mohli robiť.  

 Milí priatelia, súčasná situácia nie je len vinou anonymných obchodníkov alebo akýchsi neznámych finančných 

entít. Vinu nesieme i my sami, pretože zabúdame na to, akú silu nám dáva Ten, ktorý je neustále pri nás. On by si to prial – 

aby sme so všetkou našou silou bojovali proti nespravodlivosti v tomto svete a využili pri tom všetky naše intelektuálne a 

materiálne schopnosti, aby sme dosiahli tento cieľ. Aby sme našli chudobu tam, kde žijeme, alebo aj ďalej a dali to, čo má-

me bez toho, že by sme žiadali, aby sa nám to vrátilo. 

 Vyššie spomenuté výzvy môžeme dosiahnuť aj cez sociálne projekty, ktoré majú svojich zamestnancov. Nemali 

by sme len udržiavať pracovné pozície, ktoré už existujú, ale našou úlohou je prijímať aj nových zamestnancov.  

 Tento rok je môj obežník kratší ako zvyčajne. Ani nemusí byť dlhší, aby sme si uvedomili, čo všetko môžeme 

dosiahnuť, keď sa spojíme a budeme pracovať ako jeden tím. 

 V Svätom písme sa píše - Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: ,,Nemajú vína.“ (Jn 2,3) Mária pro-

sila Ježiša o pomoc. Práve v tom momente. Nie neskôr. Nie až na ďalší deň, ale vtedy, keď to bolo potrebné. Máme Márii-

nu dôveru? Máme odvahu spraviť to, čo je potrebné, tak ako to spravila i ona?  

 Schopnosť snívať a zmierňovať chudobu je práve teraz v našich rukách. Len sa musíme dať k dispozícií, so všet-

kými našimi schopnosťami, možnosťami a slúžiť chudobným, najmenším, zabudnutým, opusteným, trpiacim, pretože tam 

sa nachádza náš Boh. 

 Pod ochranou Panny Márie, začnime pracovať. Spojme naše sily, všetky Konferencie, všetky národné rady. Dajme 

všetko službe chudobným. Veľa z nich prestane trpieť a objavia svoju ľudskú dôstojnosť, ktorá patrí všetkým Božím de-

ťom.  

 Nech nám v našej službe pomáha Panna Mária a nech sa nás ona sama dotýka a premieňa naše srdcia.  

  

 

 S vďakou a úctou 

 José Ramón Diaz-Terremocha 

 Generálny direktor   
  

 

                VYDÁVA NR SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL                                 

José Ramón Diaz—Torremocha  
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Milá sestra, brat, 

z nekonečnej lásky dobrotivého Boha Vás pozý-

vame na 23. plenárne stretnutie.  

Západ, stred a východ sa stretne aj v tomto 

roku spolu  27. apríla 2019 v Dome nádeje, na 

Tomášikovej ulici 8A v Bratislave. Na stretnutie 

pozývame členov konferencií v čo najväčšom 

počte. Delegátov stretnutia prosím nahlásiť do 

20. apríla M. Stehlíkovi  na mobil: 0904 671 

470 alebo emailom: stehlik.mario@gmail.com. 

 NR SVdP preplatí výdavky za  jednu cestu, 

druhú cestu si hradí konferencia.  

Stravu si platia účastníci stretnutia a to predpo-

kladanou sumou 4. €. 

Milá sestra, brat sme Bohu za Teba vďační a 

radi sa s Tebou stretneme! 

Prosíme o modlitby za silu Ducha Svätého na 

plenárnom stretnutí. 

V milosrdnej láske sv. Vincenta a bl. Frederika 

Ozanama Vám vyprosujeme požehnaný pôstny 

a veľkonočný čas plný lásky v službe chudob-

ným. 

Veľká noc 2019 

 Toto je tá noc, 

v ktorej Kristus zlámal okovy smrti 

a ako víťaz vystúpil z hrobu. 

Noc, ktorá spája nebo so zemou  a Boha 

Vo svetle tohto  

radostného posolstva 

nech je slávenie Veľkej noci 

pre Vás prameňom        

nádeje, radosti a pokoja.  
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           Dňa 8.4.2019 sa uskutočnila v Nitre, 

v kňazskom seminári sv. Gorazda vedecká  

konferencia o osobnosti pátra Jána Hutyru, za 

účasti biskupov, kňazov, rehoľných sestier, 

jeho rodiny, laikov, bývalých študentov vyso-

kých škôl.    Spolok sv. Vincenta de Paul na 

Slovensku zastupovala Magda Boledovičová, 

Libuša Miháliková, Petra Bajlová  a Mária 

Virsíková. 

     Program konferencie bol  zameraný na ži-

vot a pôsobenie pátra Jána Hutyru, akým vzác-

nym prínosom bol pre kňazov, rehoľné sestrič-

ky, študentov, laikov  v rámci Misijnej spoloč-

nosti sv. Vincenta de Paul a aj pre Spolok sv. 

Vincenta de Paul zakladal prvé konferencie 

študentov na internáte Svoradov.   

     Jednotlivé prednášky sa uskutočnili prizva-

nými hosťami v kontexte osobnosti Jána Huty-

ru ako kňaza,  vzťahu k rodine,  k akademickej 

mládeži,  jeho sociálne cítenie,  núteného vä-

zenia za totality, prednáška z Ústavu  pamäti 

národa a  spomienok s ním pôsobiacich kňa-

zov, rehoľných sestier DKL, vysokoškolských 

študentov v Prahe,  na jeho pomoc a vedenie. 

V konečnom slede spomienka a  poďakovanie 

od  najbližšej rodiny za uskutočnenú konferen-

ciu. 

     Bol to obohacujúci zážitok.  Páter Ján Hu-

tyra  bol skutočne „Otec bez hraníc“ – podľa 

Srdca Ježišovho a žil čistý kňazský život ne-

kompromisný so svedomím.  LM  
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   NÁVŠTEVA  STAROSTU  

Modlitba za dobrodincov 

Pane!  
          Ďakujeme ti za našich priateľov 

a dobrodincov, ktorí nám    
svojimi milodarmi a osobnou 
službou  pomáhajú pri našich 
dielach     lásky. Odmeň ich 
a ich rodiny za preukázanú 

dobrotu a ich  ochotu pomáhať 
blížnym.  Zachráň ich pred   

nešťastím a núdzou. Preukáž 
im svoju lásku dnes i vo  

   večnosti. 

 
Dňa 30.7.2019 navštívil Spolok sv. Vin-
centa de Paul,  Dom nádeje starosta 
Mestskej časti Ružinov Ing. Martin 
Chren, spolu s delegáciou mesta. Ich 
záujem bol o činnosť denného stacioná-
ra, na ktorý MČ prispieva určitou čiast-
kou. Súčasne sa oboznámil s činnosťou 
Domu nádeje, konferenciami Spolku sv. 
Vincenta de Paul na území Ružinova 
ako aj Bratislavy. Návšteva sa  niesla 
v príjemnom a spoločenskom duchu. 
Sme povďační starostovi MČ Ružinov, 
že  aj napriek pracovnému vyťaženiu 
našiel čas k návšteve nášho zariadenia. 
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VIEDENSKÉ  KONFERENCIE 
 
   Už tradične viedenské konferencie Spol-
ku sv. Vincenta de Paul pomáhajú  slo-
venskému Spolku sv. Vincenta de Paul 
svojou humanitárnou zbierkou, ktorú na 
vlastné náklady doviezli do Domu nádeje 
dňa 10.4.2019. Zbierka spočívala 
v dodaných rolátoroch pre  slabo chodia-
cich ľudí, pohybových kresiel pre nevlád-
nych ľudí, zbierka šatstva pre malé deti, 
hračky, bicykel.   
     Sme vďační  prezidentovi Viedenských 
konferencií pánu Dieterovi  Monitzerovi, 
jeho manželke Hermi  a ďalším   5 čle-
nom, ktorí nazbierali tento materiál pre 
nás a  obetovali zdarma  dlhú cestu 
z Viedne. 

LM    
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KVETNÁ NEDEĽA 

 

     Kvetná nedeľa  dňa 14.4.2019 

v Ružinovskom kostole  sa niesla v pašiovom 

sprievode s palmovými listami.  Náš  stacio-

nár s dovolením pána farára pravidelne  robí 

prezentáciu svojich výrobkov vyrobených  

seniormi .  Výrobky stacionára čakali na naj-

menších v podobe kuriatok, mačičiek, zajači-

kov, farebných maľovaných nádob a iné.  Za 

dobrovoľný príspevok si mohli deti od  p. Vi-

govej  a Demjanovej,  členiek Spolku sv. Vin-

centa de Paul,  zobrať čo sa im páčilo.  Ra-

dosť bola dvojitá, tá ktorú dávaš a tú ktorú 

prijímaš.  Poobede bola zase v Prievozskom 

kostole hraná krížová cesta malými deťmi  

spolu s kňazom. Scénky boli veľmi pekne pre-

vedené  za účasti sestričiek, ktoré doprevádza-

li  deti spevom.  Množstvo prítomných  ľudí 

svedčilo že prípravu na Veľký týždeň začali 

brať vážne . 
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Srdečne blahoželáme  členom 

Spolku sv. Vincenta de Paul,  

ktorí sa v roku 2019 dožili    

významného životného jubilea.  

Všetkým želáme Božie požehna-

nie, ochranu a pomoc Panny   

Márie, lásku v srdci, radosť, po-

koj, pohodu, čistotu svedomia, 

tiché a pokorné srdce  v službách 

evanjeliovej lásky. 

Výbor NR SVdP 

BLAHOŽELÁME  

 
 

 

NAŠI  JUBILANTI   

POĎAKOVANIE ZA HMOTNÝ DAR 

 

Ďakujeme LIONS CLUB      
Bratislava, ktorý  daroval 

nášmu zariadeniu denný sta-
cionár pre seniorov,  umývač-

ku riadu. S úctou 
vedenie Domu nádeje 

Grantová činnosť Domu nádeje 
  
SLSP finančne podporila  vo výške 5000.- 
€  náš projekt "Tu sme" aktualizovaný pre 
ľudí so zdravotným postihnutím, v súvislosti 
s ich integráciou do spoločnosti, spojený s 
videonávodom z rôznych miest Spolku sv. 
Vincenta de Paul.    
  
Nadácia EPH finančne podporila vo       
výške 5000.-€ náš projekt "Šediny nie sú 
prekážkou " určený pre denný stacionár. 
Projekt zahŕňa aj výmenu vstupných dverí 
Domu nádeje, inštaláciu elektrické-
ho  vrátnika, materiálne vybavenie stacioná-
ra a rehabilitačné, masážne a tréningové 
kurzy pre seniorov. 
  
Srdečne ďakujeme. 
O realizácii kurzov budeme informovať prie-
bežne. 
 
 

 

GRANTY 
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Techni-

PÚŤ  NA  BRADLO 

 

 

 

 
.  

                           

 

PÚŤ  NA  BRADLO 

 

Dňa 9.mája 2019 sa pútnici z kostola sv. 
Vincenta de Paul  zúčastnili duchovnej 
púte  spojenej  s výstupom na Bradlo,  
k ucteniu pamiatky národného hrdinu Mi-
ros lava  Rast is lava  Š te fán ika . 
V historickom kostole Najsvätejšej Trojice 
Brezová pod Bradlom bola odslúžená 
svätá omša  pátrom Mariánom Chovan-
com a malá prednáška tamojšieho pána 
farára, ktorý slúži pre málo početnú ko-
munitu katolíkov, keďže okolie je viac 
evanjelické.  
    Potom nasledoval výstup na Bradlo, 
počasie však neprialo, pršalo a tak sme 
sa na Bradle nezdržali dlho. Uctili sme 
hrob M.R. Štefánika a odišli do dediny 
Košáriska, rodného domu M.R.Š., v kto-
rom je v súčasnej dobe múzeum. Sprie-
vodca múzea nám dal odbornú prednáš-
ku, pozreli sme si artefakty z čias det-
stva, dospievania ale aj pobytu v cudzine 
M. R.Štefánika.  Zároveň sme navštívili aj 
evanjelický kostol, v ktorom  pani farárka 
evanjelického vyznania priblížila históriu 
rodiny  M.R.Štefánika, jeho otca, evanje-
lického farára  a jeho 12  detí, z ktorých 6
-ty bol M.R.Štefánik. 
    Púť bola pekná a poučná. 

ML 
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STRETNUTIE  KŇAZOV V NIMNICI 

 

Modlitba za dar svedectva     

o láske Kristovej 

  Bože a Otče na nebesiach!  
  Prosíme ťa, ostaň pri nás vždy, keď 

nás ťažia sklamania a starosti, lebo 
nie my sami konáme dobro, ale ty si 
ten, ktorý to robíš cez nás a v nás. 

Udržuj nás v našej spoločnej modlit-
be a v našich spoločných  bratských   
činoch.   Daj, aby sme sa stali vidi-

teľným Kristovým znamením  
a svedectvom neohraničenej  lásky,  
ktorá obopína všetkých ľudí. Priveď 

ich cez nás k tomu, aby milovali  
tvojho Syna  Ježiša Krista, a tiež 
i my všetci, aby sme sa navzájom 

milovali.    
Amen 

 

STRETNUTIE KŇAZOV S LAIKMI V 

NIMNICI  
     Dňa 8 a 9.3.2019 sa uskutočnilo na pozvanie KBS 

Slovenska   v Nimnici v kúpeľoch   IV. 
Stretnutie biskupov s laikmi,  zasvätený-
mi osobami a klerikmi z celého Sloven-
ska.   
        Stretnutia sa zúčastnili  predstavitelia 
mužských, ženských rehoľných rád, rôznych 
spoločenstiev, inštitútov, kresťanských hnutí. 
Celkom cca 200 hostí spolu s cirkevnými 
predstaviteľmi, otcom arcibiskupom Zvolen-
ským,  ostatnými  biskupmi zo Sloven-
ska , cca 50 kňazov .    
     Témou stretnutia bolo hodnotenie aktuál-
nej situácií Katolíckej cirkvi na Sloven-
sku,  pastorácie a evanjelizácie mládeže 
a pastorácia povolaní.  Panelová diskusia 
udávala otázky, ktoré kládli účastníci bisku-
pom, kňazom , hosťom,  moderátorom,  aby 
následne sa spoločne riešili otázky mládeže, 
výchovy  vo viere,  cirkevného školstva, sta-
vu cirkvi na Slovensku ap.  Z niekoľkých od-
povedí uvádzam:  „ Všetci musíme vziať 
zodpovednosť za šírenie viery vo svojom 
okolí.  Je  veľmi dôležité svedectvo života 
rodín, ktoré sú teraz tak veľmi ohrozené.  
Chápať mladých, ktorí majú hlad po láske.  
Evanjelizovať v škole, otvárať sa mladým, 
ktorí  potrebujú empatiu, formovať spoločen-
stvá, ochranu počatého života,  poúčať mla-
dých, usmerňovať ich , hovoriť jazykom 
dnešnej doby , viesť dialóg.“ 
    Počas dňa bola svätá omša.  Spoločné  
stretnutie kňazov, o. biskupov s laikmi 
a zasvätenými osobami  bolo obohacujúce, 
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   BRIGÁDA V MOJTÍNE    
 
Členovia Kf. Panny Márie Lurdskej sa zúčast-
nili brigády v Lesíku sv. Vincenta, ktorá sa 
uskutočnila 30.3.2019.  
Dali  sme do poriadku Kaplnku Najsvätejšieho 
srdca Ježišovho, v lesíku sme pohrabali  po-
padané lístie zo stromov, pozametali chodní-
ky a všetko odniesli na skládku biologického 
odpadu. V našom lesíku sme očistili jednotli-
vé zastavenia krížovej cesty,  ktorú sme sa aj 
spoločne pomodlili. 

Predseda konferencie Luboš Pánov 
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PÚŤ DO KOCLÍŘOVA PRI SVITAVÁCH 

PÚŤ  DO KOCLÍŘOVA  

Dňa 6.6.2019 sa pút-
nici z kostola sv. Vin-
centa de Paul a Do-
mu nádeje Spolku 
sv. Vincenta zúčast-
nili púte do Koclířo-
va, strediska česko-
moravskej Fatimy, 
kde sa nachádza  
Fatimský apoštolát 
v ČR.  V kostole sv. 
Alfonza,  je prekrásna milostiplná socha P. 
Márie fatimskej, a pod ňom v malom oltári 
uložené relikvie  fatimských detí, sv. Hya-
cinty a Františka.   V bočnom oltári je kapln-
ka sv. J.P.II.  a uložená aj  jeho relikvia kto-
rú sme si tiež uctili.  Po sv. omši, odslúže-
nou  pátrom  Chovancom,  sme boli oboz-
námení s pútnickým miestom Koclířov, kde  
v pútnickom dome  sa konajú rôzne du-
chovné obnovy, cvičenia  a stretnutia. Ob-
čerstvenie sme si mohli zakúpiť z ich kláš-
tornej cukrárne, kde pre pútnikov vyrábajú 
zákusky, oplátky. Potom  sme navštívili ďal-
ší kostol, kde sú uložené relikvie 
s pamätnou doskou sv. Filomény, mladého 
dievčatka umučeného za cisára Dioklecia-
na. Po pomodlení krížovej cesty sme púť 
ukončili.  
    Púť bola zavŕšením putovania 
k fatimskej  Panny Márii  ako aj celkových 
púti.  Sme vďační pátrovi Marianovi Cho-
vancovi, za jeho starostlivosť a obetavosť, 
nech ho za to dobrotivý Pán Boh   požehná-
va a vedie na jeho cestách. 
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CELODENNÁ  POKLONA V KOSTOLE SV. 
VINCENTA DE PAUL V BRATISLAVE 
 

V dňoch 26.-28.9.2019 sa uskutočnila celodenná poklo-
na pred relikviou sv. Vincenta de Paul v kostole  sv. Vin-
centa de Paul v  Bratislave Ružinove až do neskorej no-
ci. Na poklone,  programe a modlitbách sa zúčastnili aj 
členovia bratislavských konferencií SVdP. 

      V priebehu mesiacov jún- november sa 
uskutočnil  v Dome nádeje projekt „ Šediny 
nie sú prekážkou“. Projekt prebiehal  pre 12
-16 seniorov z denného  stacionára.  Reali-
zácia projektu spočívala v zapojení aktívnych 
seniorov navštevujúcich denný stacionár  do 
pracovných krúžkov, tvorivých aktivít, trénin-
gov pamäti,  fyzioterapie a masáží.  Súčasne  
sa realizovalo  aj materiálne vybavenie - vý-
mena brány na vstup vozíčka,  uľahčenie 
otvárania dverí  elektronickým zvončekom,  
nákupom elektrických kresiel  a  pomôcok 
pre prácu so seniormi.    
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Relikvie sv. Vincenta putovali do Levíc 
4.10.2019, kde boli vystavené v kostole 
Ducha Svätého s celodenným progra-
mom až do neskorých večerných ho-
dín. Katolícka  SŠ sv. Vincenta  sa po-
starala  o program. Celodennej poklony 
sa zúčastnili levické konferencie a 
mnoho ľudí nielen z  Levíc ale i z blíz-
keho okolia. 
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Naši klienti sa starajú o 
nerušených chod SC. 
Pestujú ovocie a zele-
ninu, chovajú hospo-
dárske zvieratá. Pra-
covná terapia slúži 
klientom, ktorí sa uplat-
ňujú v rôznych pracov-
ných zaradeniach k 
zvyšovaniu  ich kvalifi-
kovanosti aby sa mohli  po odchode zo SC zara-
diť  do bežného života. 

  



 Farnosť kostola sv. Vincenta de Paul 
z Bratislavy sa zúčastnila púte v dňoch   
15.9.-21.9.2019 do Libanonu, s návštevou 
Annaya, kde bol pochovaný  sv. Charbel 
Machluf, maronitský pustovník. Z jeho hrobu 
doteraz vyteká zvláštna tekutina - olej, ktorý 
si mohli pútnici vziať domov.    
Na príhovor sv. Charbela je už vo svete 
množstvo dokázaných uzdravení. Veľkým 
pútnickým miestom v Libanone je miesto 
Harissa s úctou k Panne Márii, ktorej socha 
tvorí dominantu s výhľadom na more. Púť do 
Libanonu bola náročná, ale veľmi pekná. 
  
                                                Mihaliková L. 

PÚŤ DO  LIBANONU 
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SPOLOČNÁ SV. OMŠA V SEMINÁRNEJ KAPLNKE 
 
V dňoch 22.-25.8. 2019 sa uskutočnilo duchovné cvičenie pre  všetky   
vetvy Vincentskej rodiny  v Nitre v aule seminára Bohosloveckej fakulty. 
Hlavným prednášajúcim bol poľský páter Waldemar Rakocy, odborník na 
Mariológiu. Téma bola Zázračná medaila, zjavenie Kataríny Laboure,  jej 
život, čnosti a význam pre svet. Večerný program bol obohatený  filmom 
o sv. Vincentovi,  novým filmom o sv. Kataríne Laboure, diskusia s jeho 
režisérom a pátrom Rakocym.  Nechýbala sv. omša, ruženec, adorácia 
a spoločná pohoda pri podávanej strave.  Celkove sa zúčastnilo cca 120 
účastníkov. Túto duchovnú obnovu  pripravili sestričky  DKL, za čo im  
patrí veľká vďaka.. 



 
 

 
OZANAM Noviny Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku (len v elektronickej podobe) 

Vydavateľ:  Národná rada Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku     nr.svdp@gmail.com 
Šéfredaktor: Alžbeta Kopřivová, zástupca Mgr. Mário Stehlík 
Redakcia:  Mgr. Ing. Libuša Miháliková, Doc. RNDr. Erika Otrubová, Magdaléna Boledovičová,  
Adresa:  Dom nádeje , Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava   

Kontakt:  casopis.ozanam@gmail.com   0907 368 880 
Internet:  www.vincent.sk     www.ozanam-sk.com 
Peňažný ústav:           VÚB Banka účet číslo: 84932162  

Dátum vydania ďalšieho čísla: decenber 2019, uzávierka pre textové a obrazové príspevky  do 15. decembra 2019 

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

 

 
                PROGRAM 24. Celoslovenského stretnutia 

        

       Sobota,  12. októbra 2019 

 

08.30  do 9.00 prezentácia 

09.00  Privítanie, otvorenie stretnutia, 
L. Miháliková + otvorenie voľby prezidenta SVdP    

09.10  Modlitba, P. M. Grossmann CM  

09.15  Duchovné slovo, páter  M. Grossmann CM 

09.30  Správa o činnosti SVdP, L. Miháliková 

09.40  Prezentácia vincentskej rodiny, M. Boledovičová 
10.00  Voľby prezidenta SVdP – informácia + predstavenie volebnej komisie, 

H. Popíková a A. Kopřivová 

10.05  Samotná voľba + pre nevoliacich film  
10.50  Výsledky volieb 

11.00  Príhovor zvoleného prezidenta 
11.10  Duchovný príhovor sr. V. Gergelovej 
12.00  Svätá omša 

12.45  Obed 
13.30  Webová stránka + facebook, A. Kopřivová, P. Galusová 

13.45  Predstavenie nových konferencii, 
14.00  Film TU SME  o Dome nádeje, 
            SC Kopec  a Konferencii sv. Jozefa – Levice. 

14.30  Svedectvá o činnosti, diskusia  
15.00  Ruženec Božieho milosrdenstva                                                       

15.15  Požehnanie, záver 
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