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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  dezorientovaní, 

ktorí potichu trpia, ktorí sa cítia izolovaní. Pane, daj mi citlivosť, aby som vedel ísť v ústrety 

srdciam. Osloboď ma od egoizmu, aby som ti mohol slúžiť, aby som ťa mohol milovať, aby 

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

Regionálne stretnutie v Košiciach 
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Sv. Vincent de Paul, apoštol            
a svedok lásky Kristovej medzi chu-
dobnými, pomôž nám milovať Boha 
s nasadením našich rúk a v pote na-
šich tvárí.                                       
Pomôž nám odovzdať sa do jeho 
prozreteľnosti a poznávať jeho pôso-
benie vo všetkých udalostiach nášho 
života.    Buď nám pomocou  v našej 
túžbe poznávať a plniť vôľu Božiu.                                                                            
Vychovaj v nás srdce súcitné a vnímavé k biede a k utrpeniu 
druhých, najmä najubiedenejších tohto sveta..                       
Sprevádzaj nás pri našej službe ľuďom a oroduj u Syna Bo-
žieho, aby sme sa stali v našej práci, v našej rodine, v našej 
štvrti, v našich spoločenstvách nadšenými hlásateľmi jeho 
Evanjelia lásky. 

                                              (Jedna z modlitieb vincentínov) 

 

Krehké zdravie bolo pre Frederika Ozanama od jeho mla-

dosti každodenným krížom, „evanjeliom utrpenia“. Celé roky svojho krát-

keho života býval veľmi rýchlo vyčerpaný. Bol dosť dôvtipný na to, aby 

vedel,, že potrebuje lekársky úsudok, ale nie dosť obozretný na to, aby 

miernil tempo denného života. Neustále udržiaval intenzívnu aktivitu        

a náročný program.  Rok pred smrťou jednému priateľovi napísal: „Bože, 

len mi daj odvahu a pošli mi utrenie, ktoré očisťuje. Nech je môj kríž ten, 

na ktorom visel kajúci zlodej“ (Baunard , Courrespondence, s. 364)- 

„Počas mnohých týždňov extrémnej slabosti som neodložil Žalmy z rúk. 

Nikdy som nebol unavený neustálym čítaním týchto vznešených lamentá-

cií, týchto náletov nádeje, týchto pokorných žiadostí, plných lásky, ktoré  

odpovedajú na všetky túžby a na všetky utrpenia ľudskej prirodzenosti“  

Táto prax mu priniesla taký komfort a útechu, až mu napadlo, že by mo-

hol vo svojej bezmocnosti ešte stále poskytovať poslednú službu postih-

nutým osobám tak, že ich usmerní na  pasáže, ktoré upokojovali a posil-

ňovali jeho dušu v priebehu jeho choroby.  

Zamyslenie: Ako reaguješ na utrpenie? Je to výzva k ohľaduplnejšiemu a 

múdrejšiemu správaniu? 

       Sv. Vincent de Paul—Otec chudobných  
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Chvíľka s Frederikom Ozanamom 
Ronald Ramson, CM: Modlime sa s Frederikom 
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 Milé sestry a bratia v Spolku! 
    Všetkých nás zastihla nezvyklá 
situácia s pandémiou Covid-19, kto-
rou je skúšaný celý svet.  Ostáva 
však nám viera a nádej v jediného 
Boha, On všetko vie, prečo to všetko 
je a túto nádej odovzdávať ďalej. 
Naša oddelenosť od spoločnosti, od 
ľudí,  je vynikajúcou príležitosťou 
vydávať svedectvo doma vo svojom 
vlastnom prostredí, v rodine,  odo-
vzdávať mier, pokoj, vieru a nádej 
v Krista. Je to tiež čas, aby sme pre-
hĺbili svoj duchovný život hlbším pre-
žitím bolestí Ježišovho utrpenia, po-
čas terajšej Veľkej noci.   
    A je tu aj možnosť naplniť cieľ 
a poslanie Spolku sv. Vincenta de 
Paul na Slovensku, vo svojom okolí 
pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. Či 
už je to ušitím, darovaním rúška, ale 
aj („kto by mohol  a z hľadiska veku 
neohrozil seba, prípadne rodinu“) 
pomoc s nákupom pre staršie osoby.  
Náš patrón Sv. Vincent hovoril: 
„Nestačí mať lásku v srdci a na pe-
rách. Musí prejsť do činov, lebo až 
vtedy je dokonalá, keď v srdciach 
tých, ktorých milujeme, vzbudzuje 
lásku...“    
    V Dome nádeje je služba, ktorá 
vypomáha s nosením obedov, náku-
pom potravín, liekov. Ako dlho bude 
trvať táto situácia, zatiaľ nikto ne-
vie.Vieme však, že pomoc môžeme 
potrebovať aj my.  Preto teraz, keď 
môžeme zmierniť núdzu, zachováva-
me Ježišove slová „Čokoľvek ste 
urobili jednému z mojich najmenších, 
mne ste to urobili... „  
    Milí členovia Spolku sv. Vincenta, 
spoločne s Vami chcem prežiť silu 
Veľkonočných sviatkov, Ježišovho 
utrpenia a spojiť  ho s obetou Bohu,  
ktorý nám daroval vykúpenie cez 
smrť svojho syna. 
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LIST NA PÔST 2020 

„PREMIEŇAJÚCA SILA MODLITBY“ 

 

                                Drahé sestry a bratia vo svätom Vincentovi! 

 

                 Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami! 

 

  V tomto pôstnom čase budeme naďalej uvažovať o základných prvkoch 

spirituality svätého Vincenta de Paul. Svätý Vincent sa stal mystikom lásky, a to vďaka tomu, že v centre 

jeho života bola modlitba. Ako chápem modlitbu? Čo pre mňa modlitba znamená? 

 

Podľa toho, akú odpoveď ste dali, sa modlitba na jednej strane môže stať bremenom, ktoré treba 

niesť deň čo deň. Môže ísť o súbor textov, formúl, polohu tela a pravidiel, ktoré musím dodržiavať. V ta-

kom prípade sa modlitba stáva priam zbytočná, je niečím, čo sa nedotýka ani mojej osoby ani reality môj-

ho života. A svätý Vincent predsa povedal, že „nemožno veľa čakať od človeka, ktorý sa nerád rozpráva 

s Bohom. A tiež, že ak človek neplní svoje povinnosti v službe Pánovi tak, ako má, je to preto, lebo s ním 

nemá správny vzťah a neprosí ho s úplnou dôverou o milosť“. 

 

 Na druhej strane, ak sa modlitba stane neodmysliteľnou súčasťou môjho života, niečím, čo nemož-

no oddeliť od mojej osoby, od toho, čo si myslím, hovorím a robím, vtedy sa modlitba stáva premieňajú-

cou silou. Modlitba je stav ducha, nepretržitý vzťah s Ježišom, ktorý dáva zmysel mojej existencii. V nej 

nachádzam svoje životné zameranie, povolanie, poslanie a odpovede na otázky vynárajúce sa v mojom 

živote. Pretože modlitba má svoj pôvod v Bohu, jej premieňajúca sila vo mne neustále tvorí „všetko no-

vé“. Premieňajúca komunikácia patrí k Božej prirodzenosti. 

„Keď chce Boh s niekým komunikovať, robí to nenápadne, citlivo, veľmi príjemným, jem-

ným a milujúcim spôsobom. Často a s veľkou dôverou ho teda prosme o dar vnútornej 

modlitby. Boh sám nevyhľadáva nič lepšie. Prosme ho oň, a to s veľkou dôverou, a buďme 

si istí, že pre svoje veľké milosrdenstvo nám ho napokon dá.” 

 

 Modlitba je miesto, kde sa stretávam s Ježišom, kde sa rozprávam s Ježišom, kde počúvam Ježiša 

a zdieľam sa s Ježišom. Tam kladiem Ježišovi otázky, tam sa s úplnou dôverou odovzdávam do jeho rúk. 

Keď všetko to, čo myslím, hovorím a robím vychádza z osobného vzťahu s Ježišom, vtedy sa všetky moje 

myšlienky, slová a skutky stávajú modlitbou. Som pred niekým. Som s niekým. Rozprávam, počúvam 

a zhováram sa s niekým, kto je „Láskou“ môjho života a komu sa túžim podobať. Takýto vzťah si vyža-

duje pokoru, aby som sa mu dokázal otvoriť a dal mu právo viesť môj život. 

 

„Verte mi, páni a bratia, verte, nepochybná zásada Ježiša Krista, o ktorej som vám často 

hovoril, je tá, že až keď sa srdce vyprázdni od seba samého, vtedy ho naplní Boh. Boh v 

ňom prebýva a koná. Túžba po zahanbení nás vyprázdňuje od nás samých – je to pokora, 

svätá pokora. Potom už nebudeme konať my, ale Boh v nás, a všetkému sa bude dariť.” 

 

 Dňom i nocou, či budem bdieť alebo spať, zostanem v stálom kontakte s Ježišom, v nepretržitej 

modlitbe. K tomu povzbudzoval svätý Pavol Solúnčanov slovami: „Bez prestania sa modlite“, alebo svä-

tý Vincent dcéry kresťanskej lásky: „…rozjímajte v každú hodinu, ak je to možné, alebo vôbec neprestá-

vajte rozjímať, pretože rozjímavá modlitba je taká vynikajúca vec, že nikdy nebudeme rozjímať príliš ve-

ľa“. Všetko sa stáva modlitbou a všetko sa stáva láskou, keď mi najviac záleží na tomto vzťahu s Bohom.                                                                          

Pokračovanie na www.ozanam-sk.com 
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Regionálne stretnutie v Košiciach 

Stretnutie konferencií – východ 
 
25. januára 2020 sa v Košiciach na Smetanovej 
ul. u sestier DKL konalo stretnutie konferencií 
Spolku sv. Vincenta z Východu.  
Po otvorení, úvodnej modlitbe a duchovnom 
slove pátra M. Grossmanna predniesla prezi-
dentka, p. Libuša Miháliková Správu o činnosti 
Spolku za rok 2019. 
Predstavila nám novovzniknutú konferenciu bl. 
Sáry Salkházi pod vedením p. Kataríny Matis-
czákovej pôsobiacu v Košiciach a obnovenú 
konferenciu bl. Chiméneza Mallu pod vedením 
p. Ericha Mattu pôsobiacu v Šaci. Predsedovia 
nás oboznámili so svojim programom 
a predstavou o činnosti konferencií  do budúc-
na. 
Po slávnostnej sv. omši sa duchovným slovom 
prihovorila sr. Veronika Gergelová a odovzdali 
sme si dojmy z putovania relikvií sv. Vincenta 
de Paul v našich farnostiach, ktoré dostali tú 
milosť a relikvie u nich pobudli. 
Na záver sme sa pomodlili ruženec Božieho mi-

losrdenstva, ktorý sme obetovali za odchádza-

júcu sr. z  komunity DKL na Smetanovej 

v Košiciach, ktorú si Pán povolal k sebe 

v závere nášho stretnutia. 

                                                                M.L. 
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 Putovanie relikvií sv. Vincenta de 
Paul na Slovensku 

 
22.11.2019 naša farnosť Košice-

Šaca obsiahla veľkú milosť, návštevu relik-
vií sv. Vincenta de Paul. 
         Kúsok z relikvie srdca sv. Vincenta 
de Paul je súčasťou putovného relikviára, 
ktorý sme privítali v piatok 22.novembra 
2019 aj v našom farskom kostole. Mohli 
sme sa pri ňom pristaviť, pokľaknúť, po-
modliť sa, prosiť o rôzne milosti 
a dobrodenia. Spolu s p. dekanom sme sa 
pomodlili Litánie k sv. Vincentovi de Paul. 
Potom už každý jednotlivo prichádzal do 
chrámu, kde zotrval v tichej adorácii. Na 
záver sme sa pomodlili Korunku Božieho 
Milosrdenstva a v tichosti sme sa rozlúčili 
s relikviou sv. Vincenta de Paul, ktorá po-
kračovala v putovaní ďalej. 
 Svätý Vincent de Paul, oroduj za nás.  
 Sv. Vincent de Paul sa nám aj dnes 
prihovára a povzbudzuje nás svojimi myš-
lienkami: 
„Maj srdce otvorené pre chudobných 
a v Tvojom srdci bude pokoj bez miery.“   
„ Za prijaté dobrodenia treba Bohu ďako-
vať aspoň tak dlho, ako sme ho o ne prosi-
li.“ 
„Maj súcit s chudobnými. Potom bude po-

koj Tvojho srdca nekonečný.       M.L. 



 

SYSTÉMOVÁ  ZMENA—SEMINÁR V NITRE 

Strana 6 VYDÁVA  NR  SPOLKU  SV. VINCENTA  DE  PAUL 

OZANAM 

2020 

ROČÍK XIV ČÍSLO 1 

 
  

V dňoch   7.- 8. 2. sa   v Nitre uskutočnil 
dvojdňový seminár o Systémovej zmene za-
meranej na ľudí v chudobe pod vedením 
Medzinárodnej komisie Vincentskej rodiny 
na propagáciu Systémovej zmeny.  
Seminár venovaný koncepcii Systémovej 
zmeny viedli členovia Medzinárodnej komi-
sie pán James Claffey (Spolok 
sv. Vincenta de Paul, USA) a páter Giusep-
pe Turati, CM (Taliansko). Systémová zme-
na smeruje ďalej, než len k poskytnutiu jed-
la, oblečenia, či prístrešia. Umožňuje samot-
ným postihnutým zaangažovať sa do identi-
fikácie príčin ich chudoby a tvorenia straté-
gie na boj s nimi, pričom vzniknutý problém 
rieši systematicky a holisticky (s ohľadom na 
všetky časti celku). Zároveň nekončí odstrá-
nením problému a pomocou jednotlivcovi, 
ale aplikuje získané vedomosti na prevenciu 
vzniku konkrétneho problému v širšej spo-
ločnosti (napríklad tlakom na legislatívne 
zmeny či spoločným konaním pre širšiu sku-
pinu obyvateľstva). 
  Mohlo by sa zdať, že naša krajina nie je 
v situácii, kedy by sme museli intenzívne 
riešiť otázku chudoby a špeciálne bezdomo-
vectva, opak je však pravdou. A práve čle-
novia Vincentskej rodiny, v duchu charizmy 
svojho zakladateľa svätého Vincenta de 
Paul, zameriavajú svoju pozornosť na tieto 
oblasti. Či už pátri lazaristi (Misijná spoloč-
nosť), sestry vincentky (Dcéry kresťanskej 
lásky), satmárky a Máriine sestry, ale aj čle-
novia laických spoločenstiev (Spolok sväté-
ho Vincenta de Paul, Spolky kresťanskej 
lásky, Združenie Zázračnej medaily, 

Združenie mariánskej mládeže, MISEVI 
a nezisková organizácia DePaul Slovensko, 
ktorá prevádzkuje zariadenia na pomoc ľu-
ďom bez domova). Títo všetci sú tí, ktorí sto-
ja v prvej línii boja s chudobou na Slovensku.  
Každá zo zúčastnených vetiev odovzdala na 
stretnutí svoje reálne skúsenosti 
s implementáciou Systémovej zmeny 
v oblasti, v ktorej pôsobí. Toto stretnutie 
umožnilo zároveň užšie prepojenie jednotli-
vých vetiev a lepšiu koordináciu ich aktivít. 
Pretože, ako učil svojich spolupracovníkov 
a nasledovníkov svätý Vincent, ak má byť 
pomoc efektívna, musí byť systematická a 
organizovaná.  Všetci sme sa zhodli na tom, 
že je nevyhnutné zmeniť náš pohľad 
a pohľad celej spoločnosti na problematiku 
chudoby, ale aj pohľad na ľudí, ktorých po-
stihuje. Musíme sa zbaviť predstavy, že chu-
dobní sú iba príjemcami pomoci. Podstatou 
„systémovej zmeny“ je aj idea obojsmernos-
ti : aj ten, ktorý pomáha, aj ten, ktorý pomoc 
prijíma, rovnocenne participuje na riešení 
problému.  Taktiež nemôžeme považovať 
tú to  ich  s i tuác iu  za  nemennú 
a nezmeniteľnú. Veď ak my neveríme 
v zmenu, ako v ňu môžu veriť oni?  
  Udalosti Vincentovho života ho viedli 
k nasledovaniu Krista v službe chudobným. 
Svätý Vincent zasa učí nás, že chudobní sú 
našimi pánmi a naša láska k nim má byť ne-
konečne vynaliezavá. Preto naša práca 
v duchu vincentskej charizmy znamená na-
sledovanie Krista tým najlepším spôsobom. 
Zdá sa, že takmer trojmesačné putovanie 
relikvií tohto svätca milosrdnej lásky po našej 
krajine na konci minulého roka prinieslo nový 
vietor aj do našej práce a do celej spoločnos-
ti. Ako povedali viacerí ľudia po jeho odcho-
de: „svätý Vincent síce od nás odišiel, ale 
niečo nehmatateľné a silné tu stále cítiť.“ 
Akoby vietor jeho ducha, ktorý tu zotrváva 
s nami a nabáda nás k ešte neúnavnejšej 
práci na našich dielach.  
                                             Silvia Lehutová,                        

Združenie Zázračnej medaily 
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V dňoch 7. - 8. februára sa v Nitre stretli 
všetky vetvy vincentinskej rodiny na me-
dzinárodnej  konferencii. Zúčastnila sa aj 
naša vetva Konferencia Michala archan-
jela. Téma bola Systémové zmeny. Bolo 
to veľmi povzbudzujúce byť počas týchto 
dní spolu a vidieť všetky fungujúce vetvy. 
Čo je krásne do tejto krásnej rodiny pat-
ria aj mladí ľudia z MISEVY. Táto mládež 
je  zapálená pomáhať najbiednejším. 
 
Boli to dva dni počas, ktorých sme sa 
mohli zdieľať, pracovať v skupinách, se-
bauvedomovať sa a počuť ako efektívne 
pomáhať chudobným.  

Aj keď pomoc chudobným je nám veľmi 
blízka a už niekoľko rokov pomáhame 
tým, ktorí to potrebujú, predsa sa máme 
kde posúvať a učiť sa. 
 
Charita   versus    systémové zmeny, táto 
téma v nás rezonovala počas týchto dni.  

Z rozhovorov v našej vetve sme to všetci 
prežívali veľmi podobne. Ani jeden z nás 
sa neubránil sebareflexie. Našou túžbou 
je  pomáhať tak, aby sa konkrétny núdz-
ny dostal zo svojej zložitej situácie 
a následne vedel stáť na vlastných no-
hách.   

Vieme, že nie každému môžeme takto 
pomôcť a neraz sa možno aj preto trápi-
me, či naša pomoc bola dostatočná. 
Prednášky, ktoré sme počuli nám boli po-
vzbudením do ďalšej služby. To, že naša 
pomoc chudobnému nespĺňa veľakrát na-
še očakávania, nemusí byť chyba  v nás. 
Záleží na konkrétnom človeku, či tu po-
moc naozaj chce prijať a či chce svoj ži-
vot zmeniť.           S úctou  
Konferencia Michala Archanjela Banská 
Bystrica.  
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Náš Vincentík  slúži nielen na činnosť čle-
niek Konferencie sv. Jozefa v Leviciach 
ale hlavne pre potreby núdznych. 
 Ľudia sem prinášajú šatstvo, kuchynské 
potreby, posteľné prádlo, obuv a iné veci, 
ktoré už nepotrebujú. Nezištne  ich darujú 
tým, ktorí trpia núdzou a nevedia si zaob-
starať zo svojich vlastných finnančných 
prostriedkov čo nutne potrebujú  a tak pri-
chádzajú do Vincentíka. 
 
Vincentík ročne navštívi okolo 1800 ro-
dín a jednotlivcov.  
Balíme tu aj balíky pre tých, ktorí osobne 
nemôžu prísť. Posielame ich rodinám , 
ktoré o to požiadajú  cez internet, alebo 
mobil.  
 
Vo Vincentíku to vyzerá aj takto, ako 
vidíte na obrázku. Muži z ulice sa tu oble-
čú do čistého ošatenia a odchádzajú spo-
kojní. 

 Členky Konferencie sv. Jozefa aj  zo 

svojich prijmov a  darov dobrodincov 

prispeli mnohým rodinám: 

 
Pre viacčlennú rodinu, ktoréj sa v kúpeľni 
od vlhkosti po rokoch rozpadla skrinka s 
umyvadlom a batériou prispeli finančne 
na kúpu batérie a skrinky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pre ďalšiu 10 člennú rodinu, sme poskytli 
eurá na zakúpenie väčšej gaučovej 
súpravy.  
 
Ďalšej 9 člennej rodine sme prispeli na 
prerábku detskej izby tak, aby deti mohli 
mať svoju samostatnú  izbu. 
 
Do Českej repuliky boli odoslané eurá  na 
kúpu chladničky a práčky.  
 
Štvorčlennej rodine sme zakúpili zánovnú 
práčku a odoslali eurá na zakúpenie pev-
ného paliva. 
 
Matke so štyrmi deťmi sme poskytli eurá 
na zakúpenie pevného paliva. 
 
 Matke so 7 deťmi sme poskytli eurá  na 
nedoplatok elektrickej energie... 
 
Milí naši dobrodinci ďakujeme. Bez Vas 
by sme toľko dobra neurobili. Vaše  da-
ry  urobili radosť rodinám. Tieto rodiny 
sú za túto pomoc naozaj veľmi vďačné. 
Pán Boh zaplať za Vaše dary. 
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Poďme sa postiť  
z niečoho, čo nás sku-
točne niečo stojí. 

Pápež František 
navrhuje 15 jednodu-
chých skutkov lásky, 
ktoré uvádza ako kon-
krétne prejavy lásky: 
 
 
 

1. Usmievajte sa, kresťan je vždy šťastný!  

2. Poďakujte (aj keď by ste práve nemuseli).  

3. Pripomeňte ostatným, ako ich máte radi.  

4. Pozdravujte s radosťou ľudí, ktorých vidíte 

každý deň.  

5. Vypočujte si príbeh druhého bez predsud-

kov, s láskou.  

6. Zastavte sa pomôcť. Uvedomte si, kto vás 

potrebuje.  

7. Pozdvihnite niekomu ducha.  

8. Tešte sa z kvalít či úspechov iného.  

9. Vyberte, čo nepoužívate, a dajte to každé-

mu, kto to potrebuje.  

10. Pomôžte, keď si iný potrebuje odpočinúť.  

11. Napomínajte s láskou, nemlčte zo stra-

chu.  

12. Prejavujte si pozornosti s tými, ktorí sú 

blízko vás.  

13. Vyčistite to, čo používate v domácnosti. 

14. Pomôžte ostatným prekonať prekážky.  

15. Zavolajte svojim rodičom. 

NAJLEPŠÍ PÔST 
 

Trúfate si postiť sa v tomto Pôstnom období? 
 
• Postite sa zo škodlivých slov a odovzdávajte 

láskavé slová.  

• Postite sa z mrzutostí a naplňte sa vďačnos-

ťou.  

• Postite sa z hnevu a naplňte sa pokorou         

a trpezlivosťou.  

• Postite sa z pesimizmu a naplňte sa nádejou   

a optimizmom.  

• Postite sa zo starostí a naplňte sa dôverou      

v Boha.  

• Postite sa zo sťažností (žalôb). Naplňte sa jed-

noduchými vecami v živote.  

• Postite sa z nátlakov a naplňte sa modlitbou.  

• Postite sa zo smútku a zatrpknutosti a naplňte 

svoje srdce radosťou.  

• Postite sa zo sebectva a naplňte sa súcitom    

s ostatnými.  

• Postite sa z nedostatku odpustenia a naplňte 

sa postojmi zmierenia.  

• Postite sa zo slov a naplňte sa tichom             

a počúvajte ostatných. 

 
Ak sa všetci pokúsime postiť, každý deň sa na-
plní:  
POKOJOM, DÔVEROU, RADOSŤOU 
A ŽIVOTOM. 
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Grant VÚB „Aj my sme tu“ 
Dom nádeje získal grant z Nadácie VUB vo 
výške 1500.-€ určený pre stacionár, na trénin-
gy mozgu, rehabilitačné a masáže cvičenia a 
na zakúpenie rehabilitačnej stoličky pre senio-
rov. 
Grant má termín ukončenia november 2020. 
Zostáva dúfať, že sa situácia zmení a choroba 
koronavírus ustúpi, aby denný stacionár mohol 
byť otvorený a prostriedky sa mohli zrealizo-
vať.  
Veľkonočné kuriatka 
Ukážky z jednej z poslednej aktivity  stacioná-
ra, piškótové kuriatka, z banánu a piškót, ktoré 
seniori pre potešenie vyrobili a zjedli. 
 

 

 

 

DENNÝ  STACIONÁR 

KONFERENCIA SV. GORAZDA BRATISLAVA 

 

 
 

Dokumentácia výstavby kostola  
Kostol sv. Vincenta de Paul v Bratislave 

tohto roku oslavuje  20 rokov od  jeho uve-

denia  pre veriacich. V súvislosti s výročím  

sa pripravujú zdokumentované spomienky  

na spoluprácu s jednotlivými spoločenstva-

mi, sponzormi, pracovníkmi, kňazmi  pri vý-

stavbe kostola. Aj náš Spolok sv. Vincenta 

de Paul sa pripája k spomienkam, kde popri 

kostole vyrastala stavba Domu nádeje.                   

L.M. 

ŠILI sme rúška  
Obnovená Konferencia bl. Zeferína  Mallu 
v Košiciach –Šaci prosila o rúška. Tie ušili 
naši členovia– dobrovoľníci  Domu nádej a  
M. Boledovičová.. Poštou sme ich zaslali 
konferencii do Šace.  Rúška od M. Bole-
dovičovej putovali aj do SC v Šuranoch. 
Rúška šili aj pracovníci SC pre svojich 
klientov. 
 

Lupienky 
    Z našej záhrady Domu nádeje sme vy-
zbierali lupienky rúži a dali kostolu sv. Vin-
centa de Paul  na sviatok Božieho tela. 
Naša záhrada prekvitá pod usilovnými ru-
kami dobrovoľníčky p. Hluškovej. Toho 
roku sa mimoriadne darilo ružiam,  vďaka 
ním sme mohli darovať lupienky na proce-
siu v kostole. 
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Februárové zasadnutie Výboru Ná-
rodnej rady SVdP  sa uskutočnilo          v 
Nitre,   ktoré pripravila Konferencia  Zá-
zračnej medaily Panny Márie. O 11,00 ho-
dine sa zasadnutie rozšírilo o členov tejto 
konferencie. Členia konferencie jednotlivo 
oboznámili Výbor NR SVdP  so svojou ak-
tuálnou činnosťou a plánmi do budúcnosti. 
Panovala tu srdečná  atmosféra a vzájom-
né odovzdávanie skúseností a podnetov 
na zlepšenie           a zdkonalenie služby 
chudobným                a núdznym. Vzájom-
ná komunikácia  Výboru NR a členov kon-
ferencií  je  veľmi potrebná na koordináciu 
činnosti a možnosť  systémovej zmeny v 
našej službe tým, ktorí to najviac potrebu-
jú.   Ďakujeme členom konferencie a jej 
predsedovi Máriovi Stehlíkovi za veľmi 
dobrú prípravu a komunikáciu na zasad-
nutí. 

                             Výbor NR SVdP  
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     Sv. Vincent de Paul pri-
chádza (relikvie), do naj-
väčšej farnosti v Bratislave, 
do Ružinova – Prievozu. 
Prichádza na vizitá-
ciu  svojich, o 400 rokov 
mladších spolubratov, far-
níkov i všetkých ostatných, 
ktorí prídu. Nájde 

tu  sestričky vincentky (DKL), sestričky 
z iných reholí,  Mariánsku mládež,  Spolky 
kresťanskej lásky a Spolok sv. Vincenta de 
Paul. 
Sv. Vincent de Paul prichádza do kostola Sv. 
Vincenta de Paul – prichádza domov;  
Územie Prievozu v stredoveku ohraničovali 
ramená Dunaja. V mieste, kde sa oddeľuje 
Malý Dunaj od hlavného toku, je iné ako bolo 
v 14. storočí. Pôvodne boli na dnešnom úze-
mí lúky, pasienky, nivy a háje popretkávané 
ostrovmi. Symbol Ružinova je Ruža, nachá-
dza sa i v erbe mestskej časti. Ruža patrí 
k najstarším pestovaným rastlinám. Ružinov 
sa v minulosti pôvodne volal nemecky Rosen-
tal, čo znamená Ružový ostrov.   
Ružu vidíme i v ruke Sedembolestnej 
v kostole, ktorá drží svojho mŕtveho Syna. 
Okolo Sedembolestnej sú znázornené tie mi-
nulé močiare a ostrovčeky. (Či, nie sme i my 
Ružinovčania medzi tými bolesťami ?!) 
Pri stavbe kostola, do základov sestričky po-

ložili „Zázračné medaily Nepoškvrnenej.“ Pri 

stavbe kostola, mali by čo povedať Pátri Jo-

zef G.,CM a Augustín S.,CM. Kostol bol po-

svätený v roku 2000. Cestu do kostola zame-

tie i sneh odhrnie pán farár P. Peter Š.,CM : 

Tade vedie cesta do kostola, len aby ste ne-

zablúdili... Vo farnosti pôsobia vincentíni. Pát-

ri sú i ľudovými misionármi na Slovensku 

a tiež na misiách v zahraničí.  

Počas štyridsaťročnej „neslobody“ miesto, 
kde je teraz kostol, slúžilo pre cirkusy. Páter 
František K., predtým ako Ferko Šinter, 
(tajných duchovných cvičení),                                                              

(keď sa venoval chlapcom v skupinách i pri 
organizovaní mal vizionársku predpoveď: 
Tu bude stať kostol... a stalo sa. (Možno 
teraz niekto prišiel o cirkus.) 
Začali i „detské“ sv. omše. Potrebné bolo 
i mamičky usmerniť, aby nenosili deťom po-
hostenie do kostola a taktiež zotrvačníkové 
autičká. Autičká si púšťali i pri oltári. Zauží-
valo sa, že po skončení sv. omše, prišli de-
tičky bližšie k oltáru a kňaz ich požehnal 
i pokropil svätenou vodou. Po takom požeh-
naní prišiel za mnou môj vnúčik, ešte mal 
kvapky na tvári a zahlásil: „babka. ja som 
úplne mokrý...“ 
V kostole, na oltári je zobrazený sv. Vincent 
de Paul, sv. Justín de I 
Jakobis, CM rehoľník, ktorý sa narodil v r. 
1800 a zomrel r. 1860. Sv. Justín zomrel 
opustený, v púšti na skale severnej Afriky 
v Etiópii; Sv. Katarína Laboure, ktorej sa 
zjavila Panna Mária, a my máme teraz Zá-
zračnú medailu Nepoškvrnenej. Sv. Katarí-
na Laboure zomrela r. 1876. Vidíme 
i zobrazeného sv. Jána Gabriela Perboya 
kňaza,  umučeného na kríži v Číne. Narodil 
sa v r. 1802 a po dlhom mučení zomrel 
r.1840. 
Na oltári je vyobrazený i blahoslavený Fre-
derik Ozanam, zakladateľ Konferencii spol-
ku sv. Vincenta de Paul. Bl. Frederik Oza-
nam sa narodil r. 1813 a zomrel r. 1853. 
Slávnosť jeho blahorečenia bola 22. augus-
ta 1997 v Paríži v Chráme Notre-Dame.Po 
skončení jednej sv. omše už asistencia od-
išla do sakristie; Pod zobrazeným sv. Vin-
centom de Paul zostal maličký miništrantik; 
schúlený, v bielej košieľke a sladučko spin-
kal. Nezobudil sa ani vtedy, keď ho jeho 
otecko odnášal od oltára do sakristie, aby si 
vyzliekol bielu miništrantskú košieľku. 
Lepšie by bolo. keby si mladé ženy a dievčatá, 

pri návšteve bohoslužieb dopriali viac látky na 

šaty a „kraťasy“ vymenili za trochu dlhšie šaty.  

Mária Virsíková, Konf. Sv. Ondreja Bratislava    

Pokračovanie v budúcom čísle 
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NITRIANSKE CENTRUM DOBROVOĽNÍCTVA  
nominácie v sociálnej oblasti  
SRDCE NA DLANI 
  
Mário Stehlík nezištne pomáha v Diecéznej 
charite Nitra. Pre organizáciu zabezpečoval ná-
kupy materiálovej pomoci, dopravu materiálu 
klientom, pomáhal pri potravinovej zbierke a pri 
odovzdávaní potravín. V dňoch štátnych sviat-
kov trávil mnohé v dennom centre pre ľudí bez 
domova, ktorí tak vďaka jeho pomoci mohli byť 
cez tieto dni  v teple.  
 Okrem toho venuje svoj čas ľuďom bez domo-
va v nízkoprahovom dennom centre a pomáha 
prostredníctvom občianskeho združenia Spolku 
sv. Vincenta de Paul v Kf. Zázračnej medaily 
Panny Márie, ktorej predsedom je v nitrianskej 
vetve. Najnovšie sa stal tiež dobrovoľníkom      
v bratislavskej nocľahárni Depaul Slovensko. 
 
                                  Kf. Zázračnej medaily Panny Márie 

                                           

   

 
 

 

 Srdečne blahoželáme Máriovi Stehlíkovi  
z Konferencie Zázračnej medaily Panny 
Márie v Nitre a želáme Božie požehnanie, 
vytrvalosť a veľa entuziazmu v poslaní, 
ktoré si zvolil nielen  v Spolku sv. Vincenta 
de Paul  na Slovensku.  
                                                            NR SVdP 

https://www.facebook.com/charitanitra/?__tn__=K-R&eid=ARBZsXxAsx9CYOHlj7YYpijLLJ_azuGpxvIvzFFY-6pdl2PclYUm25vENQLIn8yArPHZchSncwpp9PnJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1znn3nRKF_SnC3PV32IZ-8LukXutGh_hR7Zte-5UHwU97vZjA80Ze6XrAiXSPllvUgI3-JCvwzQDCPOs1XG47mMng
https://www.facebook.com/charitanitra/?__tn__=K-R&eid=ARBZsXxAsx9CYOHlj7YYpijLLJ_azuGpxvIvzFFY-6pdl2PclYUm25vENQLIn8yArPHZchSncwpp9PnJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA1znn3nRKF_SnC3PV32IZ-8LukXutGh_hR7Zte-5UHwU97vZjA80Ze6XrAiXSPllvUgI3-JCvwzQDCPOs1XG47mMng
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Pán a Darca života povolal do večnosti 
 

sestru Alfonzu Máriu  Záňovú  

dcéru kresťanskej lásky. 
 

Zomrela 18. januára 2020 v Košiciach, v 69. roku života 
a 50. roku služby Bohu a blížnym vo svätom povolaní. 

 
Posledná rozlúčka so zosnulou bola  

22. januára 2020 o 12.00 h.  

v kostole Kráľovnej pokoja v Košiciach. 
 

PROSÍME, ABY STE PAMÄTALI NA ŇU V MODLITBÁCH 

A PRI NAJSVÄTEJŠEJ OBETI. 
 

Requiescat in pace!  
 

Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul 
Nitra, Oravská 10 


