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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 

Celoslovenské stretnutie 
12. október 2019 

 

Celoslovenské stretnutie  12.10.2019 v Bratislave 
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Službe chudobným treba dať prednosť pred 
všetkým a treba ju preukázať bez meškania. 
Keď teda chudobný potrebuje v čase modlit-
by liek alebo pomoc, choďte spokojne k ne-
mu, urobte, čo treba, a obetujte to Bohu, 
ako keby ste sa modlili. A nepoddávajte sa 
úzkosti mysle a výčitkám svedomia, že ste 
pre službu chudobným vynechali modlitbu; 
lebo nezanedbáva Boha ten, kto kvôli Bohu 
od neho odchádza, čiže prerušuje Božie 
dielo, aby vykonal iné podobné. 

A tak, keď opúšťate modlitbu, aby ste poslúžili nejakému chudákovi, mys-
lite na to, že ste preukázali službu Bohu. Veď láska je väčšia ako akékoľ-
vek pravidlo a napokon všetko má k nej smerovať: ona je vznešená pani, 
a preto treba robiť to, čo prikazuje ona. Slúžme teda chudobným s novým 
nadšením a vyhľadávajme tých najopustenejších, lebo ich sme dostali 
akoby za pánov a patrónov. 

Zo Spisov svätého kňaza Vincenta de Paul 
(Epist. 2546: Correspondance, Entretiens, Documents, ed. P. Coste, Pa-
ris 1920-1925, passim) 

 
Frederik svoju manželku nazýval anjelom strážnym, 
pretože vždy stála po jeho boku, starala sa o neho a 

zabezpečovala mu všetkio, čo bolo potrebné. V snahe nadobudnúť 
ducha vďačnosti za svoj život, povedal Amélii: „Chem tiež, aby si 
chválila a zvelebovala Boha za neše trápenia. Ja som mu vďačný 
za všetky útechy, ktorých sa mi od teba dostalo“ (Baunard, Corre-
pondence, s. 402). 
Spôsob, akým Frederik prijal svoje ochorenia, nás pozýva uvažo-
vať nad chronickými situáciami v našom zdraví, v našej viere                 
a v žiadostiach, ktoré v čase utrpenia predkladáme a v odpovedi 
tých okolo nás, čo sa o nás starajú. 
Stíš sa a sústreď sa. Vo svojej fantázii si predstav množstvo cho-
rých vo svete alebo vo svojom okolí. Máš ich pred sebou, bezmoc-
ných a tichých. Otvor svoju Bibliu na mieste, kde je Kniha žalmov a 
začni sa modliť za chorých, čo sú pred tebou. Volaj v ich mene, 
spievaj chvály v ich mene... Keď skončíš, so zdvihnutými rukami 
vyslov nad chorými požehnanie.  
V nádhere svojho vzkriesenia Kristus porazil utrpenie a smrť a dal 
nám sľub novéhi a slávneho sveta, v ktorom nás nenapadne  nija-
ká telesná bolesť a žiadne úzkosti duše nás neohrozia. Kriste, skr-
ze dar svojho Ducha nás požehnaj radosťou a uzdravením, silou a 
nádejou, odpustením a pokojom. 

 

       Sv. Vincent de Paul—Otec chudobných  
 

Strana  2 

ÚVODNÉ SLOVO 
PREZIDENTKY SPOLKU 

Chvíľka s Frederikom Ozanamom 
Ronald Ramson, CM: Modlime sa s Frederikom 

Ozanamom 
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Blížia sa Vianoce,  najkrajšie 
sviatky v roku pre všetkých nás,  
ktorým predchádza adventné ob-
dobie.  Slovo advent pochádza z 
latinského „adventus“ a znamená 
príchod.  Advent nás pozýva dob-
re sa duchovne pripraviť na Via-
noce. Prežiť  Vianoce skutočne 
duchovne, a to nielen prípravou 
a zhonom, nákupmi, ale  mať ra-
dosť z toho, že Boh sa stal člove-
kom. Ak chceme vidieť Boha – 
Dieťa ležiace v jasliach alebo v 
Máriiných rukách, musíme sa hl-
boko skloniť, prijať ho a otvoriť 
mu svoje srdce a tak mať mož-
nosť darovať iným samotného 
J e ž i š a .                                                                                                                                                                
Mnoho ľudí nemá možnosť pre-
žiť sviatky v pokoji, z rozličných 
príčin, hmotnej alebo duchovnej 
biedy. Je  na nás, aby sme prijali 
druhých takých akí sú a aby sme 
svoje ruky mali pripravené na 
darovanie dobra. Či už je to  po-
moc v podobe zbierok potravín, 
šatstva alebo finančnej  pomoci. 
Iba cez dar našej obety môžeme 
pomôcť druhým zažiť Božiu lás-
ku.  Lásku, ktorú nám daroval 
Boh, keď nás sám obdaroval a dal 
nám  svojho jediného Syna.  Po-
môžme druhým vedieť prijať 
a darovať ďalej túto lásku. 
Krásne, požehnané, pokojné 
a milostiplné Vianoce, plné Lásky 
Vám praje 
                                          Libuša M 
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Frederikova modlitba v Lorete 

„Dalo by sa povedať, že si, Mária, umiestnená vo výške nad nami, aby tí, ktorí sa pred tebou modlia, ve-

deli, že sa musia ešte namáhať pri vykonávaní krokov na ceste k dosiahnutiu neba.“ (bl. Frederik Oza-

nam) 

Milí členovia Spolku sv. Vincenta de Paul, bratia a sestry, dovoľte mi pozdraviť vás práve citovanými 

slovami  bl. Frederika Ozanama, ktorými vyjadril svoje dojmy, keď meditoval pred Svätým domom 

v talianskom Lorete. Svätým domom sa nazýva malý domček, ktorý sa nachádza vo vnútri veľkej baziliky, ktorá bola okolo 

neho postavená. Je svätý, lebo podľa tradičného vysvetlenia je nazaretským rodným domom Panny Márie, je domom, v ktorom 

sa Panna stala Matkou, je domom, v ktorom sa Slovo stalo telom, a je domom, ktorý bol podľa tradičného vysvetlenia zázračne 

v roku 1292 anjelmi prenesený na územie dnešného mesta Loreto. Do tohto mariánskeho pútnického miesta putoval aj bl. Fre-

derik spolu so svojimi rodičmi v roku 1833.  

Spolok sv. Vincenta de Paul v Taliansku organizoval v čase 4.-6.októbra 2019 celonárodné stretnutie práve na spomínanom 

mieste, aby členovia, ktorí sa z rôznych kútov Talianska zišli v počte približne 500 bratov a sestier, kráčali po stopách bl. Fre-

derika a inšpirovali sa osobitne jeho mariánskou úctou.  Absolvoval som túto púť medzi nimi s myšlienkou spoznať našich 

talianskych kolegov, odovzdať im pozdravy a nakoľko to moje aké-také znalosti talianskeho jazyka umožňujú, nechať sa inšpi-

rovať a možno započať vzájomnú spoluprácu.  

Púť mala názov Mária, most ľudskosti Cirkvi a sveta, a jej cieľom bolo opakovane volať po dôležitosti stavania mostov. Účast-

níci púte chceli spojiť túžbu modliť sa s uvedomením si dôležitosti našej úlohy v sociálnej oblasti. Most mal spojiť nebo so 

zemou. Mostom je Mária pozorná na Božie slovo. Púť mala poslúžiť k znovu nájdeniu seba a našej duchovnej dimenzie, často 

narušenej rozptyľovaním, čo je chudoba tohto búrlivého sveta zameraného na individualizmus a čiastočnosť. Mostom mala byť 

modlitba, citlivé spojenie priateľstvom a bratstvom, aby sme budovali most lásky medzi nami vincentskými dobrovoľníkmi, 

sestrami a bratmi, a boli napokon dôveryhodnými svedkami pokoja. Zazneli prednášky, postrehy, modlitby, medzi ktorými 

vynikala bohatá nočná modlitbová pobožnosť posvätného ruženca na preplnenom námestí organizovane kráčajúc s lampiónmi 

v rukách.    

Prezident Spolku sv. Vincenta de Paul Talianska Antonio Gianfico spomenul slová pápeža Františka, ktorý prirovnal Máriu 

k influencerovi (vplyvnému človekovi). Mária je Boží influencer. Nie preto, že by sa dala porovnávať cez dobové sociálne sie-

te, ale preto, že bez toho, že by bola chcela alebo hľadala, stala sa ženou, ktorá mala a má najväčší vplyv na históriu ľudstva. 

Mária je Matkou. Je príkladom matky pre každú ženu v každom čase, ona vo svojom srdci a v skrytosti prijíma Boha, aby vo 

svojej ľudskosti nás učila božej sile prejavovanej v dávaní lásky odlišným spôsobom než tí, ktorí v súčasnosti ovplyvňujú ľud-

ské rozhodnutia a smerovania v našej spoločnosti trpiacej chorobou zvanou protagonizmus (potrebou vyniknúť) a chorobou 

zvanou túžba po moci. Naproti tomu, našim svätým vplyvom má byť, aby každý vo svojich podmienkach sa stal tvorcom mos-

tov ľudskosti vo viere a láske jedného k druhému, jedných k druhým. 

Do rúk sa mi tam dostala tematická brožúra, ktorá uverejňovala obsah listu, ktorý bl. Frederik písal svojmu priateľovi Dufieux 

a cez ktorý spoznávame Frederikovu pokoru i vieru: „...Žiadali ste ma o dve veci -  o modlitbu pri Madone v Lorete a list. Pl-

ním obe. Kľačiac vo Svätom dome, v ktorom sa uskutočnilo veľké tajomstvo, keď sa Boh stal človekom, som sa modlil za mo-

jich priateľov a zvlášť za vás tú modlitbu, ktorá je tak drahá Panne Márii Rozpomeň sa, ktorú som vám sľúbil, a ktorá z mojich 

úst vychádzala určite chladne a neplodne, ale mám nádej, že predsa vystupuje k Bohu vďaka svätej obeti konanej na oltári 

a vďaka horlivosti mnohých pútnikov.“ 

Drahí slovenskí členovia nášho Spolku, snažme sa prosím spolu s bl. Frederikom pestovať podobné vzájomné duchovné pria-

teľstvo. Nech nás nič neznechutí, ani slabosť naša či druhých, ani často ako si myslíme povrchnosť našich modlitieb či pocit 

ich zbytočnosti, ale s otvoreným a aktívnym srdcom čakajme na zázraky, ktoré milosrdný Boh môže denne konať, ak svoje 

námahy a celý život spojíme s eucharistickou obetou Ježiša Krista. Každá svätá omša, každé misijné dielo, čo ako nenápadné, 

každá modlitba, každý dobrý skutok, nech je miestom živého stavebného ruchu, kedy s Božou milosťou budujeme naše 

„slovenské Loreto“ – svätý dom otvorenosti voči Duchu Svätému, skrytej práce a lásky. 

Uplynul jeden rok od začatia mojej služby duchovného moderátora. Chcem vám preto poďakovať za vaše spoločenstvo, za 

každú modlitbu, za pekné projekty, ktoré ste s Božou pomocou vytvorili či zveľadili a vyprosiť nám všetkým na príhovor ne-

beskej Matky, sv. Vincenta a bl. Frederika Ozanama dary Ducha Svätého a hojnosť Božieho požehnania pre nasledovanie Ježi-

ša Krista, evanjelizátora chudobných. Napokon vás prosím o modlitbové sprevádzanie prebiehajúceho náročného ale i krásneho 

projektu Putovania relikvií sv. Vincenta na Slovensku a v Čechách, nech prinesie hojné duchovné ovocie a obrodu misijného 

ducha pre celú vincentskú rodinu a všetkých ľudí dobrej vôle.                                              P. Milan Grossmann CM 
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Stretnutie prebiehalo zväčša v súlade s progamom a moderoval ho p. Lopatník. 

- Na začiatku sa nám prihovoril provinciál (vizitátor) vincentínov P. Jaroslav Jaššo CM. V povzbudení spomenul sv. Vin-

centa de Paul, ktorý po púti v Sacré Coeur  na Montmartre v Paríži povedal: „Bez Boha nič, s Bohom všetko.“ Povzbudzoval 

nás k tomu, aby sme sa tak ako sv. Vincent a bl. Frederik primkli k Ježišovi Kristovi. 

- P. Milan Grossmann CM v príhovore povedal, že bol v Lorete a podelil sa s nami, čo tam prežil. Mohli sme si pozrieť aj 

obrazový materiál pripnutý na tabuli. Bl. F. Ozanam, keď bol v Lorete, tak sa tam modlil loretánske litánie (v tej dobe menej  

invokácii) a my sme sa ho v dnešnej podobe s pátrom pomodlili spoločne aj s modlitbov vincentínov.  Prezidentka Libuša 

Miháliková zhodnotila rok v SC Šurany, DN Bratislava, činnosť NR SVdP. - Zástupkyňa prezidentky Magdaléna Boledovi-

čová poďakovala prezidentke za jej funkčné obdobie. Ďalej pokračovala vo výzve, že môžeme posielať projekty za jednotlivé 

konferencie na NR SVdP. - Viceprezidentka pre západ Alžbeta Kopřivová ako predsedníčka volebnej komisie k voľbám 

prezidenta / prezidentky pozvala všetkých predsedov konferencii, resp. poverených zástupcov, aby sa presunuli do spoločen-

skej miestnosti o poschodie vyššie. - Výsledky volieb prečítal p. Lopatník. Volilo 14 zástupcov konferencii. Dozvedeli sme 

sa, že kandidovala Libuša Miháliková a Mário Stehlík.  Kandidátka dostala 12 hlasov a kandidát 2 hlasy. Nasledovali gra-

tulácie staronovej prezidentke.  Nasledoval príhovor sr. Veroniky Gergelovej dkl, ktorá povzbudila prezidentku a nás 

všetkých do ďalšieho obdobia. - Nasledovala sv. omša, ktorú celebroval náš špirituál P. Milan Grossmann CM a po nej 

obed.- V rámci diskusie vystúpila s príspevkom o činnosti svojej konferencie Anna Jánošová s p. Jánom, Martina Stankovičo-

vá, Mária Virsíková, Jana Ráczová s ešte jednou členkou zo svojej konferencie, Mário Stehlík, Magdaléna Boledovičová, do 

diskusie sa zapojili aj zástupcovia konferencii z Mojína a Šurian. Nasledovala modlitba korunky Božieho milosrdenstva, po-

ďakovanie a požehnanie naším špirituálom.                                              Mário Stehlík, tajomník SVdP  

                VYDÁVA NR SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL                                 

CELOSLOVENSKÉ  STRETNUTIE 12.10.2019 DN BRATISLAVA 
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   Srdečne blahoželáme 
 

 Mgr. Ing. Libuši Mihalikovej 
  
k jej opätovnému zvoleniu  
do funkcie prezidentky na 
tretie      5-ročné volebné 
obdobie. Libuške želáme 
pevné zdravie, trpezlivosť, 
múdrosť a charizmu sv. 
Vincenta na príhovor ktoré-
ho nech vedie Spolok v 
službe chudobným a núdz-
nym na väčšiu česť a slávu 
Božiu.  

Členovia konferencií spolku budú nápomocní v 
tomto jej poslaní modlitbami a účasťou na spo-
ločných akciách.  
V mene všetkých členov konferencií SVdP ďaku-
jeme staronovej prezidentke za jej doterajšiu 
obetavú prácu  v tejto funkcii, nech ju Boh žehná 
a odmení tu i vo večnosti.                      NR SVdP  



 LIST GENERÁLNEHO PREDSTAVENÉHO NA ADVENT 

Strana 6 VYDÁVA  NR  SPOLKU  SV. VINCENTA  DE  PAUL 

OZANAM 

2019  

ROČÍK XIII ČÍSLO 2V 

„ÓDA NA BOŽIU 

PROZRETEĽNOSŤ“ 
 

Drahé sestry a drahí bratia vo 

svätom Vincentovi! 

 Milosť a pokoj Ježiša 

Krista nech je vždy s nami! 

 Život každého z nás je 

putovaním. Sme neustále v pohybe. Pri tomto puto-

vaní nejde ani tak o fyzické premiestňovanie sa z 

jedného miesta na druhé, ako skôr o vnútornú zmenu 

zmýšľania, uvažovania, zmyslového vnímania i našej 

modlitby. 

 

 Cirkev nám v priebehu roka ponúka privile-

gované chvíle, ktoré sú akoby zastávkou na ceste, 

kedy sa môžeme hlbšie zamyslieť nad púťou svojho 

života, a každý deň, ba každú minútu nachádzať 

zmysel toho, čo tvorí našu životnú cestu. Učíme sa 

byť čoraz pozornejšími na každodenné udalosti, na 

ľudí, ktorých stretávame, na myšlienky a emócie, kto-

ré sa vynárajú, ale i na prírodu, ktorá nás obklopuje – 

stromy, kvety, rieky, hory, zvieratá, slnko, mesiac, 

atď. Naša pozornosť a starostlivosť sa postupne roz-

širuje na celé ľudstvo a na celý vesmír. 

 Adventná doba patrí práve k takýmto silným 

chvíľam. V tomto privilegovanom čase roka bude-

me pokračovať v úvahe o prvkoch, ktoré tvoria 

vincentskú spiritualitu a ktoré pomohli sv. Vin-

centovi de Paul stať sa mystikom lásky. Okrem 

tých, o ktorých sme uvažovali v priebehu uplynulých 

troch rokov, je ďalším základným prvkom vincent-

skej spirituality Božia prozreteľnosť. 

 

 Podstatu Božej prozreteľnosti by nám 

mohli lepšie objasniť výrazy: „Ježišova vízia môjho 

života“, „Ježišov plán s mojím životom“, „Ježišove 

rady pre zmysluplný život“.  

 

 Božia prozreteľnosť preniká naše bytie, náš-

ho ducha i naše srdce za jednej podmienky – a tou je 

dôvera. Dôvera v „Ježišovu víziu môjho života”, 

„v Ježišov plán s mojím životom”, „v Ježišove ra-

dy pre zmysluplný život”. Vkladáme sa do Ježišo-

vých rúk a veríme, že jeho vízia nášho života je tá 

najlepšia, jeho plán s naším životom je najlepší mož-

ný plán a jeho rady najlepším modelom zmysluplné-

ho života. 

Božia prozreteľnosť sa v našom živote uplatní v 

takej miere, v akej budeme dôverovať Ježišovi. 

Čím hlbšia je naša dôvera v Ježiša, tým viac umožňu-

jeme Božej prozreteľnosti konať v našom živote zá-

zraky. Čím viac sa vložíme do Ježišových rúk, tým 

viac dokážeme chápať každodenné udalosti, stretnutia 

a miesta ako prostriedky, cez ktoré sa nám on sám 

prihovára. Čím viac dôverujeme Ježišovmu plánu s 

nami, – aj keď to, čo sa deje, môže byť dosť nepocho-

piteľné alebo dokonca veľmi bolestné –, tým viac sa 

budeme spoliehať na Božiu prozreteľnosť. Keď sa 

dokážeme vložiť do Ježišových rúk a úplne mu dôve-

rovať, dovolíme Božej prozreteľnosti prejavovať sa v 

nás za každej okolnosti.  

 

 „Odovzdanie sa” do Ježišových rúk vo 

všetkých situáciách mení našu perspektívu. Nebude-

me rozdeľovať udalosti svojho života na dobré a zlé, 

ale budeme ich vnímať cez Ježišovu osobu, ktorej 

plne dôverujeme, a všetky ich budeme pokladať za 

„príhodné chvíle”. Vďaka tomu zmiznú z nášho 

slovníka dva výrazy: „osud“ a „náhoda“. Uvedomíme 

si, že nezodpovedajú nášmu spôsobu chápania evanje-

lia a Ježiša. 

 

 Bezvýhradné odovzdanie sa do Ježišových rúk, 

totálna dôvera v Ježišov plán a bezmedzná dôvera v 

Božiu prozreteľnosť nám pomôžu objavovať alebo 

znovu objavovať krásu, pozitívnu stránku a význam 

každej udalosti. Je to v úplnom kontraste s pohľadom 

na udalosti len našimi očami, mysľou a pocitmi čisto 

ľudskými. V takom prípade mentalita osudu a náhody 

zvýrazňuje negatívnu stránku a zatieňuje krásu, dobro a 

zmysel všetkého, čo sa nás dotýka a stvárňuje nás.  

 

 Veľmi pekné vyjadrenie dôvery v Božiu proz-

reteľnosť nájdeme v nádhernej modlitbe, ktorú napísal 

blahoslavený Charles de Foucauld po svojom hlbo-

kom vnútornom obrátení, ktoré ho priviedlo na také 

nečakané cesty, na ktorých sa mohol spoliehať už len 

na Boha. Táto modlitba, často nazývaná „modlitbou 

odovzdanosti”, vyjadruje jeho vrúcnu túžbu vložiť sa 

do rúk Nebeského otca podľa Ježišovho príkladu odo-

vzdania sa do Otcových rúk. Takto sa túžil stať ná-

strojom, ktorý by umožnil Otcovi urobiť s ním to, čo 

chce. Je pripravený na všetko, prijíma všetko a bezvý-

hradne a s bezhraničnou dôverou odovzdáva svoju 

dušu do Otcových rúk: 
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Otče, odovzdávam sa do Tvojich rúk, 

urob so mnou, čo sa Ti páči. 

Nech so mnou urobíš čokoľvek, ďaku-

jem Ti. 

Som pripravený na všetko, všetko prijí-

mam. 

Neprajem si nič iné, môj Bože, 

len aby sa Tvoja vôľa vyplnila na mne 

a na všetkých Tvojich stvoreniach. 

 
Porúčam svoju dušu do Tvojich rúk. 

Ponúkam Ti ju so všetkou láskou svojho srdca, 

pretože Ťa milujem Pane, a pretože moja láska po-

t r e b u j e  d a ť  s a , 

odovzdať sa do Tvojich rúk bezvýhradne a s neko-

n e č n o u  d ô v e r o u , 

lebo Ty si môj Otec.Už tristo rokov predtým sa 

Božia prozreteľnosť stala jedným z pilierov spiritu-

ality sv. Vincenta de Paul. Pri čítaní jeho listov a 

konferencií nás prekvapuje, ako často sv. Vincent 

hovoril o Božej prozreteľnosti. Prozreteľnosť bola 

jedným z kľúčových faktorov, ktoré ho stvárňovali 

a urobili z neho takú osobnosť, svätca, akého po-

známe dnes. Vincentova cesta obrátenia od Vin-

centa detských rokov, mladosti a prvých rokov 

kňazstva – k Vincentovi, ktorý prijal Božiu prozre-

teľnosť a ktorého voláme svätý, nebola ľahká. 

 
 Vincent mal vlastné plány a svoje predsta-

vy o úlohe kňaza, osobné ambície a sebecké ciele. 

Dokázal sa však zrieknuť vlastnej vôle, dať Ježišovi 

prvé miesto, celkom dôverovať jeho plánom a nie 

svojím, často a rôznym spôsobom ho 

„zvelebovať“. Takýto jeho prejav by sme mohli 

nazvať „Óda na Božiu prozreteľnosť“. Už samotná 

Vincentova radikálna zmena bola ozajstným zázra-

kom. Svätý Vincent, ktorý plne dôveroval Božej 

prozreteľnosti, sa sám stal prozreteľnosťou pre 

iných, pre chudobných. Dosiahol vrchol mystic-

kého spojenia, no nie abstraktného, ale mystic-

kého spojenia, ktoré prinieslo afektívnu 

a efektívnu odpoveď. 

Rád by som vám na meditáciu ponúkol časť 

z Vincentovej kompozície „Ódy na Božiu prozre-

teľnosť“, ktorá je výsledkom jeho úvah o vlast-

ných životných skúsenostiach. 

„…aké veľké poklady sú 

ukryté v svätej Božej prozre-

teľnosti a najviac si nášho 

Pána ctia tí, ktorí ju pozor-

ne sledujú a nepredbiehajú 

ju!“ 

 

„…zverme sa Božej prozre-

teľnosti. Ona sa postará o 

všetko, čo potrebujeme.“ 

 

„…keď si znova preberám 

najdôležitejšie veci, ktoré sa 

udiali v tejto Spoločnosti, 

zdá sa mi, a to úplne zreteľ-

ne, že keby sa stali skôr, než 

sa naozaj stali, nebolo by to 

dobré. Hovorím to o každej 

jednej z nich, bez akejkoľvek 

výnimky. Preto s osobitnou 

oddanosťou sledujem obdi-

vuhodnú Božiu prozre-

teľnosť krok za krokom. A 

jedinú útechu mám pri po-

myslení na to, že sám náš 

Pán riadil a neustále riadi 

záležitosti našej malej Spo-

ločnosti.” 
 

„Prenechajme to vedeniu 

múdrej Božej prozreteľnosti. 

Sledujem ju so zvláštnou 

úctou. Skúsenosť ma učí, že 

v Spoločnosti všetko vyko-

nala ona a že tie naše ľud-

ské ,prozreteľnosti  ̓ ju len 

hatia.” 

 

„Milosť má svoj čas. Zverme 

sa Božej prozreteľnosti a dá-

vajme si pozor, aby sme ju 

nepredchádzali. Ak sa Páno-

vi zapáči dať mi nejakú úte-

chu v našom povolaní, podľa 
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 „Náš Pán mi poskytuje útechu, 

keď si uvedomím, že z Božej 

milosti sme sa vždy snažili na-

sledovať a nie predchádzať 

Božiu prozreteľnosť, ktorá vie 

tak múdro privádzať všetky veci 

k tomu cieľu, ktorý im Pán ur-

čil.” 

„Nemôžeme si lepšie zaistiť 

večné šťastie ako tým, že bude-

me žiť a zomierať v službe chu-

dobným, v náručí Božej prozre-

teľnosti a v skutočnom zriekaní 

sa seba samých, aby sme nasle-

dovali Ježiša Krista.“ 

„Podriaďme sa Božej prozre-

teľnosti; ona uskutoční naše 

záležitosti vo svojom čase a 

svojím spôsobom.“ 

„Ach! Páni, všetci vrúcne pros-

me Boha o tohto ducha pre celú 

Spoločnosť!  Nech nám pomá-

ha ísť všade, aby ten, kto uvidí 

jedného či dvoch misionárov, 

mohol povedať: „Toto sú 

ozajstní apoštoli, odhodlaní ísť 

do všetkých kútov sveta, aby 

ohlasovali Božie slovo.“ Pros-

me Boha, aby nám dal také srd-

ce. Z milosti Božej sú medzi 

vami takí, ktorí ho majú 

a všetci sú Božími služobníkmi. 

Ale ísť až tam! Ó, Spasiteľ! Ne-

nechajte sa zastaviť! Ach! To je 

naozaj niečo! Všetci máme mať 

takéto srdce, byť jedného srd-

ca, ktoré je odpútané od všetké-

ho, aby sme mohli mať dokona-

lú dôveru v Božie milosrden-

stvo, bez toho, žeby sme sa zne-

pokojovali, trápili či strácali 

odvahu. „Budem mať toto v tej 

krajine? Akým spôsobom?“ Ó, 

Spasiteľ! Boh nás nikdy neskla-

me! Ach! Páni, keď budeme 

počuť hovoriť o slávnej smrti 

tých, ktorí tam šli, ó, Bože, kto 

by nechcel byť na ich mieste? 

Ach! Kto by netúžil zomrieť ako 

Modlitba za dar svedectva o láske Kris-

tovej 

  Bože a Otče na nebesiach!  

  Prosíme ťa, ostaň pri nás vždy, keď nás ťažia 

sklamania a starosti, lebo nie my sami koná-

me 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 viditeľným Kristovým 

znamením  a svedectvom neohraničenej  lás-

ky,  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 

Na začiatku tejto Adventnej doby sa nechajme 

inšpirovať modlitbou odovzdanosti od blahoslave-

ného Charlesa de Foucaulda. Náš svätý zakladateľ 

sv. Vincent de Paul i všetci ostatní blahoslavení a 

svätí Vincentskej rodiny mali absolútnu dôveru v 

Ježiša Krista vo svojom osobnom živote a vo svo-

jej dobe, a tým vo svojom prostredí vytvorili „Ódu 

na Božiu prozreteľnosť“. Kiež by sme si aj my do-

kázali vytvoriť osobnú „Ódu na Božiu prozreteľ-

nosť“. 

  

Váš brat vo svätom Vincentovi 

 

Tomaž Mavrič, CM 

Generálny predstavený 

 

 

CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE 

CURIA GENERALIZIA 

 

Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA 

Tel: +39 06 661 30 61 – Fax: +39 06 666 38 

31 – Email: segreteria@cmcuria.org 

 

 

 

mailto:segreteria@cmcuria.org
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   Deň chudobných  

v Spoloku sv. Vincenta 
 

 Tohtoročný Deň chudobných 
17.11.2019, tak ako už 2 roky dozadu, po za-
vedení zákonnej úpravy, že obchody budú 
zavreté cez štátne sviatky, chceme deň stráviť 
s chudobnými – ľuďmi bez domova. Je to prvý 
štátny sviatok v 2. polovici roka, kedy je už 
zima a ľudia sa vo zvýšenej miere sťahujú do 
zariadení, ktoré sú pre nich určené. V soboty 
a nedele, kedy sú obchody otvorené sa často 
prechádzajú po obchodných domoch, galé-
riách a pre väčšiu akceptovateľnosť ich strie-
dajú. Cez štátne sviatky mnohí nemajú kde ísť 
a sú vďační, keď nemusia byť v zime. 
 Naša Konferencia Panny Márie zá-
zračnej medaily v Nitre, ktorá je súčasťou 
Spolku sv. Vincenta, chce v mene celého 
spolku prispieť k tejto aktivite, ktorú organizuje 
Misevi v Deň chudobných a nechce splniť len 
základnú túžbu ľudí bez prístrešia po teple, 
ale aj byť s nimi, zdieľať sa, nadviazať hlbšie 
vzťahy, niečo ich poučiť z ľudských a kresťan-
ských hodnôt, poskytnúť niečo pod zub a pre-
mietnúť niečo povzbudzujúce a aj niečo na 
zasmiatie. 
 Akciu budeme robiť priamo v charit-
nom zariadení v Dome charity sv. Rafaela v 
Nitre na Štúrovej ulici, v tesnej blízkosti Mer-
kury marketu. 
 Ráno o 7.00 hod., keď sa zavrú dvere 
nocľahárne po dohode s Diecéznou charitou 
otvoríme dvere denného centra, ktoré za bež-
ných okolností bývajú otvorené v pracovných 
dňoch. 
 Z našej konferencie sa bude v rôznych 
časoch striedať 5 ľudí, z toho ťažiskoví budú 
dvaja. 
 Približne o 8.00 hod. im rozdáme 
skromné raňajky sponzorované našou člen-
kou. 
 Následne strávime čas v rozhovoroch, 
hre kariet, niečo povzbudzujúce im povieme, 
dáme im kartičku do peňaženky V prípade po-
treby, zavolajte mi kňaza! 
  

  
 O 12.00 hod. prídu sestričky vincentky, 
ako inokedy v soboty, nedele a štátne sviatky 
(okrem prázdnin v lete) a donesú aj rozdajú 
chudobným teplú polievku, prípadne niečo po 
nej. My sa s nimi pomodlíme tak, ako pred kaž-
dým jedlom a po ňom a pomôžeme im so ser-
vírovaním. 
 Keď sestričky odídu pripravíme plátno a 
pustíme im film humorne ladený. 
  

Olovrant pokryjeme dobrotou, čo upečie naša 
členka, ktorá nebude môcť prísť, ale chce byť 
takto účastná spolupráce a pomoci. 
  
Potom si pustíme duchovne ladený film. Po 
filmoch to trochu zrekapitulujeme a budeme sa 
snažiť o to, aby čím viacerí povedali, čo im film 
dal. 
 
Tak ako medzi každým programom, tak aj te-
raz bude prestávka a po nej večera, tá býva 
vždy tá istá, čo na obed -  polievka, čo sa ne-
dojedla na obed, prípadne krajec chleba s 
maslom. Ale to už vlastne dokončí zamestna-
nec charity, ktorý príde na 12 hodinovú službu 
do nocľahárne. 
 Veríme, že spríjemníme deň najchu-

dobnejším z chudobných a takto sa budeme 

tešiť na seba cez štátne sviatky počas vianoč-

ných dní ako aj na začiatku budúceho roka.                                         

Mário STEHLÍK 
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   Deň chudobných  
v Spoloku sv. Vincenta 

 Rádio LUMEN 
 
V relácii Duchovný obzor 19.  novembra členky 
Konferencie sv. Michala Archanjela v Banskej 
Bystrici a to predsedníčka Konferencie Anna 
Zifčáková a členky Alena  Majeríková,  Jolana 
Uhríková boli pozvané do živého vysielania.  
Téma: Spolok sv. Vincenta na Slovensku a 
Dom sv. Vincenta Banská Bystrica.       Cieľom 
rozhovoru boli relikvie sv. Vincenta, ktoré v 
týchto dňoch privítali v chrámoch v Banskej 
Bystrici.            
 

Rádio Mária 
 
Dňa 4.12.2019 boli zástupcovia Spolku sv. Vin-

centa de Paul na Slovensku, Libuša Miháliková 

a Magdaléna Boledovičová v živom vysielaní 

Rádio Mária. Téma vysielania sa týkala pôso-

benia sv. Vincenta de Paul,  jeho charizmy  

v osobnom živote ako aj  v Spolku sv. Vincenta 

de Paul na Slovensku.  Významnou črtou  vy-

sielania bola pripomienka o uskutočňovanom 

putovaní  relikvií  sv. Vincenta de Paul  po Slo-

vensku.  

Pochod za život dňa 22.9.2019  
 
Aj z našej Vincentskej rodiny sa členovia SVdP 
zúčastnili Pochodu za život. 

 
Fotografie zo 17. novembra z Domu charity 
sv. Rafaela, kde je  zachytený obed, prvá 
pomoc a film.                      Mário STEHLÍK 
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Drahá Vincentínská rodina         
na Slovensku,  
drahí bratia a sestry, príj-
mite srdečné pozdravy  
z nášho provinciálneho 
domu v Bratislave  pri prí-

ležitosti 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 zdra-
via, Božieho požehnania                   a en-
tuziazmu  
v našom misijnom poslaní služby chudob-
ným. 
Pamätám na vás v modlitbách a prosím  
o modlitby. 
Vo sv. Vincentovi váš brat 
                                               Jaroslav 

Dňa 15.12.2019 putovanie relikvií sv. Vincenta 
de Paul sa zakončilo v kostole sv. Vincenta de 
Paul v Bratislave. Slávnostnú sv. omšu celebro-
val  jeho ex. otec arcibiskup Zvolenský Stani-
slav, spolu s otcom provinciálom Misijnej  spo-
ločnosti sv. Vincenta de Paul,  Jaššom Jarosla-
vom, CM  a ostatnými  spolubratmi  spoločnos-
ti,  ako aj prizvaní kňazi z iných oblasti Bratisla-
vy. Relikvie sv. Vincenta de Paul opúšťajú hrani-
ce Slovenska, keď predtým prešli široké územie 
Česka a Slovenska. 
  
Veľká vďaka nášmu orodovníkovi sv. Vincentovi 
de Paul za množstvo milosti, ktoré  sa nám všet-
kým dostali. Kiež by heslo sv. Vincenta de Paul 
„milosrdná láska premáha svet“ bola nám 
vždy  svetlom na duši. 
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Dňa 16.12.2019 sa uskutočnila vianočná 
kapustnica pre klientov denného stacioná-
ra ako aj dobrovoľníkov a členov Spolku 
sv. Vincenta de Paul. Program naplnili via-
nočné koledy, spomienky a hra o narode-
nom Ježiškovi, ktorú zahrali deti zo Spoje-
nej školy sv. Vincenta de Paul, za čo im 
patrí srdečná vďaka. Kapustnica bola vý-
borná, varili členky konferencie sv. Goraz-
da a bolo si na čom pochutnať. Ďakujeme 
im ako aj pátrovi Grossmanovi, ktorý nás 
prišiel pozdraviť. 

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 výš-
ke 5000.-€ náš projekt "Šediny nie sú prekáž-
kou " určený pre denný stacionár. Projekt zahr-
ňa aj výmenu vstupných dverí Domu nádeje, 
inštaláciu elektrického  vrátnika, materiálne vy-
bavenie stacionára a rehabilitačné, masažné a 
tréningové kurzy pre seniorov. 
  
Srdečne ďakujeme. 
O realizácii kurzov budeme informovať priebež-
ne. 
 

Pečenie medovníkov – v „Boji proti hladu“ náš 

denný stacionár  upiekol medovníkové srdiečka 

šikovnými rukami našich babičiek 

DENNÝ  STACIONÁR 

KONFERENCIA SV. GORAZDA BRATISLAVA 
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Techni-

KONFERENCIA SV. JOZEFA  LEVICE 

 

  

 
.  

Členky Konferencie sv. Jozefa zo svojich 
príjmov, z finančných darov od darcov a z 2% 
daní daňovníkov zakúpili pre rodiny:  
 
Pre matku s 8 deťmi, z toho                            
6 nezaopatrených zakúpená chladnička s 
mrazničkou a práčka.  
 
Pre viacčlennú rodinu s 8 deťmi,  
z toho 7 nezaopatrených detí zakúpená sušič-
ka prádla, nakoľko im pri sušení prádla vlhli a 
plesneli  steny. Za túto pomoc bola rodina    
veľmi  vďačná. Ušetria na postreku proti plesni 
a  čo je najdôležitejšie, že im neškodia  plesne 
na zdraví.   Finančná pomoc bola poskytnutá aj 
na výmenu zlej podlahy do kuchyne.  
           
Pre ďalšiu viacčlennú rodinu s 8 deťmi bola 
zakúpená pračka. Z ich príjmov si vtedy ne-
mohli zakúpiť práčku, ktorá je dennodenne po-
trebná  pre 10 člennú rodinu. 
 
Ďalšia 9 – členná rodina požiadala o finanč-
nú pomoc na vyplatenie 200 € za ročnú vodu 
pre Západoslovenské vodárne. Bývajú v dome 

- v podnájme a majiteľka domu nesúhlasila s 

mesačnými splátkami. Hrozilo im, že si budú 
musieť hľadať nový podnájom. Neskoršie po-
žiadali o pomoc na nájomné. Najmladšie dieťa 
je choré a matka cestuje s nim často na vyšet-
renia a tak ich finančné príjmy nepokryli ich 
mesačné výdavky.  
 

Matka so štyrmi deťmi požiadala o finančnú 
pomoc pre syna na dioptrické okuliare, ktoré zo 
zdravotných dôvodov synovi menia 3x do roka.  
 

Pre deti boli zakúpené školské potreby, učeb-
nice a pracovné zošity z anglického jazyka a 
finančná pomoc na cestovné do školy. Mnohé 
rodiny požiadali o nákup potravín. Tiež bol po-
skytnutý darovaný nábytok a kuchynské zaria-
denie.  
 
Do rodín boli odoslané balíky so šatstvom a 
obuvou.   Za  túto pomoc patrí poďakovanie 
našim dobrodincom. 
                                                                   MB 
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KONFERENCIA SV. JOZEFA LEVICE 

 Poďakovanie 
 Spolok sv. Vincenta ďakuje všet-
kým dobrodincom, ktorí sa zapojili do 
vianočného projektu Daruj radosť. 
 Zásluhou bohatej štedrosti ve-
riacich v Leviciach sa v kostoloch sv. 
Michala a Ducha Svätého spoločne vy-
zbieralo  700 kg trvanlivých potravín, k 
tomu ešte väčší počet sladkostí, kore-
nín a zaváranín. Projekt bol podporený 
aj 800 €. 
Podporených bolo 104 rodín a jednot-
livcov. 
Boh nech odmení vašu štedrosť a 
ochotu. Pán Boh zaplať.   
       Členky Spolku sv. Vincenta 

Spolok sv. Vincenta  
aj tento rok organizuje vianočný projekt 
„DARUJ VIANOČNÚ RADOSŤ“. Trvanlivé 
potraviny  môžete priniesť od 
2.decembra  do 18. decembra 2019 do 
kostola sv. Michala a do sakristie kostola 
Ducha Svätého po všetkých svätých om-
šiach, prípadne do VINCENTÍKA v Dome 
služieb, každý pondelok od 15:30 do 
17:00 hodiny.  
Prinesené dary  sústredíme  vo VINCEN-
TÍKU, kde budú rozdelené núdznym. Ak 
viete o niekom kto je v núdzi, môže sa 
prihlásiť vo Vincentíku počas adventu 
každý pondelok od 15:30 do 17:00 hodi-
ny. 
Pán Boh nech odmení  
Vašu štedrosť.  
 

Členky  Spolku sv. Vincen-

ta v Leviciach 
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Náš svätý otec František vyhlásil 17. novem-
ber pre Združenie mariánskej družiny dňom 
návštev chudobných. Trochu v predstihu dňa 
9.11.2019 navštívili naše zariadenie dievčatá 
Združenia mariánskej družiny, ktoré sprevá-
dzali dve rehoľné sestry DKL, priniesli našim 
obyvateľom koláčiky. Prezreli si ubytovne, zá-
hradu, hospodársky dvor. Pokračovali 
v rozhovore s našimi obyvateľmi až do obeda. 
Veľkou ochotou ich oboznamovali o všetkom 
dianí v našom zariadení Patrik Pospíšil 
a Mário Morár. Pred obedom premietli film, 
ktorý bol zameraný na starostlivosť 
o bezdomovcov. Bol o misionárke, ktorá pô-
sobí na Sibíri. Filmu sa zúčastnili všetci oby-
vatelia sociálneho centra. Po premietnutí fil-
mu nasledovala spoločná modlitba, fotografo-
vanie a záverom im zahrali piesne na gitare. 
Po spoločnom obede sa mládežníci so ses-
tričkami rozlúčili o 13:00 hodine.  
 

 
Spomienka na našich zosnulých. 

1.november, 2.november 2019 
 
Na jar sme zasadili okrem zeleniny do našej záhra-
dy aj kvetiny a chryzantémy. Venovali sme im po-
zornosť počas celého leta a jesene. Chryzantémy 
sa rozkvitli presne na čas, keď navštevujeme hroby 
našich drahých zosnulých. Keď prišiel čas, vykopali 
sme ich zo záhrady, nakúpili sme sviečky a kahance 
a išli sme sa pomodliť, tak ako vždy na hrob našej 
zosnulej Jolanky Argalášovej, ktorá žila v našom 
zariadení 15 rokov. Vo štvrtok išla jedna skupinka, 
v piatok druhá a v sobotu ďalší. Zapálili sme sviečky 
a modlitbou sme poďakovali Pánu Bohu za našu 
Jolanku, ktorá modlitbou pomáhala nám počas jej 
života. A nielen modlitbou, ale i sponzorovaním. Pri 
hlavnom kríži sme zapálili kahančeky i za zosnu-
lých, ktorí žili v našom zariadení a sú pochovaní 
v iných cintorínoch. V našej kaplnke Sedembolest-
nej Panny Márie sme si modlitbou spomenuli aj na 
otca Rudka Priedhorského CM, zakladateľa nášho 
zariadenia.  
Veríme, že náš Milosrdný Otec a Boh na nich vyplní 
blahoslavenstvá najmä ,,Blahoslavení chudobní du-
chom lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ 
Spomíname s láskou         
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    PÁPEŽSKÉ MISIE                     KONFERENCIA SV. LUJZY 

Dňa 2.12.2019 sa  na v dome Pápežských 
misijných diel  v Bratislave uskutočnilo 
v rámci Fóra kresťanských inštitúcií stretnutie 
zástupcov organizácií  (Dobrota pre Afriku, Ma-
rys meals, Spoločnosti Božieho slova, Dobrej 
noviny, Vysokej školy sv. Alžbety, Spolku sv. 
Vincenta de Paul na Slovensku  a ďalšich...) 
ktoré  majú za úlohu pomáhať v oblasti misií, 
humanitárnej a rozvojovej pomoci chudobným 
krajinám. Stretnutie organizovalo Fórum kres-
ťanských inštitúcií a inicioval ho Erich Hulman, 
prezident Slovenskej katolíckej charity 
v Bratislave. Spoločným predstavením zástup-
cov organizácií sa skúmala možnosť  sieťova-
nia, komunikácia a spolupráca všetkých členov 
organizácií ako celku s prínosom pre misijné 
hnutie. Na stretnutí boli rôzne návrhy ako ešte 
viac zvýrazniť úlohu misií na Slovensku 
s oboznámením  spoločnosti čo sa  robí 
v oblasti humanitárnej a rozvojovej pomoci 
chudobným krajinám.                             LM 

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de 

Paul v Leviciach pomáha deťom v 
Keni 

V rámci Konferencie sv. Lujzy, ktorá pôsobí na 

našej škole, sme sa zapojili v šk. roku 2017/2018         

do nového projektu Adopcia na diaľku, kde sme si 

pomocou pátra  Tomáša Brezániho, CM,  adopto-

vali dve deti z Kene, a to chlapca Callista Nduliho 

a Angelu Loreen Otsieno. Tento projekt predsta-

vuje podporu chudobných detí v misijných kraji-

nách prostredníctvom finančného daru na ich 

vzdelávanie, výživu a zdravotnú starostlivosť. 

Každý mesiac robíme v škole zbierku, kde každé-

mu dieťaťu posielame finančný dar vo výške 

dvadsať eur. 

Callisto má rodičov, ale rodičia nemajú stabilnú 

prácu. Má tiež piatich súrodencov. Angela je siro-

ta, žije so svojou sesternicou, ktorá nie je vydatá. 

Na základe listov, ktoré nám poslali, sa im veľmi 

darí, majú zabezpečené školské pomôcky, zapla-

tené školské poplatky, uniformu, stravu a ich rodi-

na je nám veľmi vďačná.                                                                                                                                                

Spätnou väzbou bola pre nás aj návšteva pátra 

Johna Musola z Kene, ktorý tam pôsobí vo far-

nosti. Prednáška spojená s diskusiou bola pre 

žiakov ZŠ a študentov GSV obohacujúca a všetci 

sme boli nadšení. Na základe jeho prednášky sa 

žiaci a študenti oboznámili aj o ťažkých životných 

podmienkach detí v Keni. Žiaci či študenti školy si 

uvedomujú potrebu dodržiavania ľudských práv i 

samotnú skutočnosť, že sa škola podieľa na 

adopcii. Tým sa pričiňujeme o to, aby mali adop-

tované deti zabezpečené právo na vzdelávanie, 

výživu či zdravotnú starostlivosť. Touto formou sa 

všetci učíme podeliť sa, pomôcť blížnemu a vidieť 

potreby blížnych. 

                                              Renata Harmadiová 
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SV. VINCENT V ŠURANOCH          SV. VINCENT V KOŠICIACH 

Sv. Vincent de Paul medzi 
chudobnými v Sociálnom centre 

Kopec Šurany 
Autor: Helena Pastrnáková 

 

Potešili sme sa, keď sme sa dozve-
deli, že relikvie sv. Vincenta de Paul prídu 
do nášho zariadenia. Ďakujeme Pánu Bo-
hu, že sme mohli prežívať požehnaný čas 
so svätcom, ktorý tak miloval chudobných, 
že i po 400 rokoch zrodenia sa Vincentín-
skej charizmy prišiel medzi svojich malič-
kých, ako ich nazýval. Pripravovali sme sa 
na túto vzácnu chvíľu prednáškou 
a premietaním filmu o jeho živote, ako zá-
pasil o dôstojnejší život chudobných. 
V našich srdciach ešte stále doznieva 
vzácna chvíľa, ktorú sme prežili 
v prítomnosti láskavého srdca sv. Vincenta. 
Svätú omšu celebroval páter Tomáš Brezá-
ni CM, ktorý v homílii tiež zdôraznil lásku 
sv. Vincenta k chudobným. Sv. omše sa 
zúčastnili všetci obyvatelia nášho zariade-
nia, zamestnanci, ale i niektorí obyvatelia 
z mesta Šurany, ktorá bola o 21.15 hod.  

Po sv. omši páter Tomáš vystavil 
sviatosť oltárnu k adorácii, ktorá trvala celú 
noc. Bdeli sme pri sv. Vincentovi, zamest-
nanci, sestrička Blanka a niektorí obyvate-
lia SC. V modlitbe sme vytrvali až do ran-
nej sv. omše, ktorá sa konala o 7.30 hod. 
dňa 3.10.2019.  

Uctenia relikvií sv. Vincenta sa zú-
častnili i obyvatelia obce Bánov. Záverom 
chceme Pánu Bohu poďakovať za sv. Vin-
centa, za minulosť, za dejiny. Zároveň po-
zeráme do budúcna, a tak v chudobnom 
nachádzame tvár Ježiša Krista, ako nám to 
odkázal sv. Vincent. Prajeme si, nech nás 
sprevádza sila, láska a múdrosť sv. Vin-
centa.  

Relikvie sv. 
Vincenta v 
SC ŠURANY 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relikvie sv.Vincenta sme privítali  
v Košiciach -ŠACI 
Košické konferencie v spolupráci so setrička-
mi Vincentkami zabezpečili program,   pomá-
hali pri organizovaní podujatí a svojou účas-
ťou prispeli k bohatému duchovnému zážitku.                             
Mária Lopatníková 
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     Valné zhromaždenie Fóra  kresťan-
ských inštitúcií  (FKI) sa uskutočnilo dňa 
15. novembra 2019 o 14.00 v priestoroch 
Pálffyho paláca v Bratislave, ktorého sa 
zúčastnila Libuša Miháliková za  Spolok 
sv. Vincenta de Paul.  
      FKI organizuje  verejné  zhromažde-
nia, verejné vyhlásenia, kampane, vzdelá-
vacie  ponuky tak, aby jednotlivé členské 
organizácie mohli lepšie napĺňať svoje 
charizmy a aby rôzne laické združenia lep-
šie a viac synergicky spoločne slúžili celej 
spoločnosti a aby tak na Slovensku bolo 
viac kresťanského ducha. Priebeh usku-
točnených hlavných projektov FKI:  Spo-
mienka na sviečkovú manifestáciu,  Deň 
rodiny, Veľtrh sociálnych aktivít a Kresťan 
na vidieku, čím  FKI zastrešuje združe-
ných 60 organizácií medzi nimi aj našu 
                                                              LM.  

SEMINÁR O SYSTÉMOVEJ ZMENE 

Nitra, Slovensko, 7. – 8. február 2020 

 Program formačného stretnutia, cenník a tiež 
Vás chcem požiadať v mene prezidentky, zástup-
kyne prezidentky a  národnej rady, aby ste svo-
jich členov oboznámili s možnosťou ešte sa pri-
hlásiť na formačné dni 7.-8.2.2020 v Nitre 
v Seminári sv. Gorazda.                         
 
Strava: raňajky 2€, obed 4€, večera 3€. 
Nocľah po zľave: 10€ (inak 12,70) 
Režijné náklady: 6€. 
Celková cena (jedna noc + strava + réžia) : 32 €.       
Bez nocľahu: 22 €.     
Každá noc navyše: 10€ 
 
PIATOK (MODERÁTOR JIM) 
8:00 – 9:30           REGISTRÁCIA 
9:30 Otvorenie seminára: predsta-
venie Komisie a zúčastnených skupín 
10:00 Vincentská spiritualita 
(Giuseppe) 
10:40 Prestávka na tiché uvažovanie 
10:50 Základný pojem Systémovej 
zmeny (Jim) 
11:30 Prestávka na uvažovanie 
12:00 Svätá omša 
13:00 Obed 
14:30 Diskusia v zmiešaných skupi-

nách: Vedie nás naša vincent-
ská spiritualita konať našu 
službu spôsobom systémovej 
zmeny?  
Pokiaľ nie, čo možno robiť? 

15:30 Spoločné zhromaždenie: 
stručné správy zo skupiniek, 
otázky 

16:15 Stratégie na boj s chudobou 
(Giuseppe) 

16:45 Prestávka 
17:00 – 17:45 Premena dobrých diel na diela 

systémovej zmeny (Jim) 
18:00 Večera 
19:00 Vešpery, Adorácia 
20:00 Eucharistické požehnanie 

PROGRAM NA SOBOTU a ďalšie informácie 

na www.ozanam-sk.com 

Spoločťné foto z duchiovných cvičení 
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Duchovné cvičenia 
 
Spišská Kapitula – Kňazský seminár. 
2 turnus duchovných cvičení  pre všetky vetvy 
VR o Zázračnej medaile a sv. Kataríne Labouré  
sa uskutočnil  29. - 31. augusta 2019                   
v Spišskej kapitule (Kňazský seminár ).  
Tak ako aj v Nitre aj tu prednášal  poľský kňaz 
Misijnej spoločnosti profesor Valdemar Rákocy. 
 

                                           

  

Dňa 2. júna do farnosti Veľký Krtíš správ-
ca farnosti dekan Marek Kosorín pozval 
provinciála J. Jašša, CM,   pátra M. Obši-
vana , CM a členov Spolku sv. Vincenta, 
aby predstavili dobrovoľnícku činnosť 
členov a zariadení Sociálneho centra Šu-
rany Kopec a Domu nádeje.  
O 9. 30 hod. bola sv. omša v Malom Krtí-
ši a  členky Spolku M. Miháliková a M. 
Boledovičová  predstavili veriacim čin-
nosť Spolku na Slovensku.  
Vo Veľkom Krtíši bola sv. omša o 11. 00 
hod a tu tiež po sv. omši priblížili veria-
cim  činnosť členov v jednotlivých konfe-
renciách a zariadeniach. 
Provinciál J. Jaššo a páter M. Obšivan  v 
kázňach veriacim  priblížili  spiritualitu sv. 
Vincenta. 
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  PROGRAM 

 

 9. 30  Privítanie a otvorenie stretnutia, 

            modlitba 

   

9. 40  Správa u činnosti Spolku, L. 

          Miháliková 

  9.45  Duchovné slovo, p. M. Grossmann, CM 

10.15  Predstavenie nových konferencií: 

           bl. Z. Mallu,  E. Mata, 

 bl. S.  Salkaházi, K. Matisczáková 

11.00   Film TU SME, o Dome nádeje, SC 

            Kopec a Konferencii sv. Jozefa -   

            Levice 

11.20   Bl. Fr. Ozanam, M. Lopatníková 

11.30   Sv. omša 

12.30   Obed 

13.30   Putovanie relikvií sv. Vincenta a 

            činnosť konferencií: 

 - Troch Košických mučeníkov 

 - Nanebovzatia Panny Márie 

 - sv. Štefana 

 - sv. Rodiny 

 

14.15  Príhovor sr. V. Gergelovej, DKL 

 

14.30  Prezentácia o stretnutiach a aktivitách 

            vincentskej rodiny,  M. Boledovičová    

14.15  Ruženec Božieho milosrdenstva 

 

15.00  Záver, požehnanie 

 
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 ochra-
ne osobných údajov,  so súhlasom dotknutých osôb.  

 

     Košice 

        sobota, 25. január 2020 

            Smetanova 6, DKL 


