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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  dezoriento-
vaní, 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 mi-
lovať, aby som ťa mohol počúvať v každom bratovi, ktorého z tvojej vôle stretnem. 

Modlitba vincentínov 

DUCHOVNÁ OBNOVA 
Bratislava 
5.9.2020 

Slávnosť sv. Vincenta de Paul 
Kostol Ducha Svätého Levice 

27.09.2020 

 



POBÁDANÍ MILOSRDENSTVOM 

 Pobádaní milosrdenstvom, to strhuje otcovskú Božiu 
ruku do ľudskej biedy. Tá je hlboko otvorená a podobá sa 
rane, ktorá siaha až do Božieho 
srdca. A už prúdi, vrie a vypráz-
dňuje sa z nej plnosť  všemohú-
cej lásky. Táto predĺžená, moc-
ná, zduchovnelá ruka, prene-
smierna aj vo svojom darovaní, 
nežná vo svojej dobrote šíri 
lúče smerom dolu, plná nehy a 
sily. Boh sám zaplavuje zem 
svojim milosrdenstvom. 
 Ľudia tu dolu– v zamení 
kríža milovaní a vykúpení—
stoja ešte osamelí a navzájom 
si cudzí, každý sám pre seba. 
Výkrik po milosrdenstve!  Tak ich zasahuje prúd Božej lásky. 
Najskôr len niektorých, ale tých, ktorých zasiahne a zraní 
nepokojom, pobáda mocou, aby to, čo prijali, darovali ďalej. 
Podľa sily lásky uchvacuje toho, ktorý stál stranou v zúfal-
stve a vzdore.  A hľa, div—sotva je zasiahnutý bratskou lás-
kou, i on žiari. Spoločenstvo sa stáva  spojujúcim tmelom. 
Výborne vniká milosrdenstvo k tomu, kto ním ešte nie je 
uchvátený. Herbert Glowatzký, /Myšlienky sv. Vincenta na 
každý deň/ 

Niektorí spolupracovníci začali Ozanama považovať takmer 
za proroka kresťanstva. Jeho viera bola ne-
otrasiteľná, hoci sníval aj o istej reforme ka-
tolicizmu. Vtedy sa vyjadril: „Mladistvosť a 
plná sila sa má otvárať svetu, postaviť sa 
na čelo nového, prebúdzajúceho sa života 
storočia a viesť ho       k pravej civilizácii a 
šťastiu“. V období, keď sa rímskokatolíckej 
Cirkvi vysmievali, Frederik ju nazýval  
„svojou“ , lebo ho v nej pokrstili, vychovávali 

i vzdelávali.      Aj ako liberálny katolík bol presvedčený o 
prirodzenej väzbe medzi evanjeliom, Cirkvou a slobodou. 
Považoval za výhodu, že na čele Cirkvi stojí pápež a že Rím 
je centrom pravého kresťanstva. Priateľovi Ch. Homaisovi 
napísal: „Som presvedčený o neomylných dôkazoch kres-
ťanstva. To je každodenná skúsenosť, ktorá mi vďaka viere 
môjho detstva dovoľuje nájsť silu a svetlo v mojom zrelom 
veku. To posväcuje mojee radosti, dáva mi útechu v rados-
tiach. Veď nemáme dva životy—jeden aby sme hľadali prav-
du a druhý, aby sme ju uskutočnili.“                            
 Ďalej uvažoval: “Myslím si, že potrebujeme posvätný 
princíp slobody, že je potrebné odvážne odmietať takú moc, 
ktorá vykorisťuje namiesto toho, aby sa obetovala pre dobro. 
Aj naše slová a protesty  slúžia na to, aby sa krotila moc. Sú 
to zrniečka piesku, na ktorých jedného dňa stroskotá more“. 
bl. Frederik Ozanam, náš orodovník pred Božím trónom,  oroduj za 
nás. 
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 Drahé sestry a bratia! 
 
   Prihováram sa Vám v situácii, kedy sa 
nemôžeme osobne stretávať. Nemohli sme 
mať plenárne, duchovné ani celoslovenské 
stretnutie, ktoré nám všetkým veľmi chýba-
jú.  Žiaľ, túto skutočnosť musíme prijať. Na-
priek tomu  Vás chcem povzbudiť,  aby sme 
sa duchovne spojili v modlitbách a mysleli  
jeden na druhého. Prosme, aby nás dobroti-
vý Pán Boh požehnával, ochraňoval, posil-
ňoval a viedol v tejto ťažkej dobe. Samo-
zrejme v tomto duchu myslíme aj na našich 
núdznych, chudobných a opustených. Pros-
me o silu a vytrvalosť v našich predsavza-
tiach a poslaní, aby sa čo najmenej ľudí 
cítilo osamelých, opustených a bez pomoci. 
Mnohí sa pýtame ako bude ďalej? 
  Nestrácajme nádej a dôveru v Boha, stále 
majme odvahu kráčať za Kristom, On je 
Cesta, Pravda a Život. Podajme pomocnú 
ruku tam, kde je to najviac potrebné, po-
vzbudzujme sa navzájom i svojich blížnych, 
posilňujme seba aj ich modlitbou.  
   Chcem Vás informovať, že Dom nádeje v 
Bratislave pokračoval so službou denného 
stacionára aj napriek nekonečným opatre-
niam z ministerstiev, ktoré sa každý deň 
menili a s tým spojené aj neustále testova-
nie zamestnancov.  Pre každého z nás je to 
osobná skúška pokory, poslušnosti 
a pravdivého poznania seba samého. Žije-
me v dobe plnej neistoty a obmedzení. Vie-
me  však, že v tom nie sme sami, veríme 
v Božiu Prozreteľnosť  a vieme, že príde 
čas, keď sa radostne stretneme po nútenom 
odlúčení.   
Pripojme sa tiež k aktivitám našej Cirkvi ako 
napr.:  piatkový pôst za odvrátenie pandé-
mie, modlitby posvätného ruženca 
v šaštínskej bazilike pri nohách Sedembo-
lestnej Panny Márie, za odvrátenie pandé-
mie, ktoré vysiela TV LUX alebo rádio Lu-
men.  
   Blížia sa Vianoce, advent - čas čakania 
na príchod a narodenie  Božieho syna.  
Spoločne sa pripravme a vyprosujme si  
milosť na  dôstojné oslávenie Ježišovho 
narodenia v našich srdciach a rodinách. To 
Vám všetkým praje                       Vaša sestra 

Sv. Vincent de Paul—Otec chudobných 
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Ježišova tvár – tvár Boha a celého ľudstva  

  
Drahí bratia a sestry!  
Milosť a pokoj Ježiša 
Krista nech je vždy        
s nami! 
Rok 2020, ktorý sa vy-
značuje toľkým utrpe-
ním, úzkosťou, stra-
chom a prognózami  

Ikona sa stratila, no bola nájdená v roku 1918 
v jednej stodole neďaleko katedrály Nanebov-
zatia Panny Márie v meste Zvenigorod v Rus-
ku. Jej pôvodné čaro a detailná dokonalosť 
autorovej práce sa stratili. Ikona bola skutočne 
nájdená vo veľmi zlom stave, bola poškodená 
a zničená.  

Henri Nouwen, vo svojej meditácii o ikone spo-
mína, v akom hroznom stave ju našli. 

„Keď som prvýkrát uvidel ikonu, jasne som 
pocítil, že Kristova tvár sa objavuje uprostred 
veľkého chaosu. Smutná, ale stále krásna 
tvár sa na nás díva cez ruiny sveta… Pre 
mňa táto svätá tvár predstavuje hĺbku ne-
smierneho Božieho súcitu uprostred nášho 
sveta, v ktorom je čoraz viac násilia. Počas 
dlhých storočí ničenia a vojen, tvár vteleného 
Slova hovorila o Božom milosrdenstve, pripo-
mínala nám obraz, na ktorý sme boli stvorení 
a volala nás k obráteniu. Je to skutočne tvár 
Tvorcu pokoja.“ 
  
Práve tento súčasný stav ikony Spasiteľa zo 

Zvenigoroda s poškodenou a spustošenou Je-

žišovou tvárou by som chcel navrhnúť na me-

ditáciu v tohoročnej adventnej dobe. Prikladám 

obrázok ikony a prosím, aby ste sa naňho za-

dívali. Pomôže vám k hlbšej reflexii 

a kontemplácii.  

Meditácia o ikone Spasiteľa zo Zvenigoroda  

Úplné znenie na www.ozanam-sk.com 

obrovského nárastu chudoby na celom svete 
najmä kvôli COVIDu-19, sa chýli ku koncu. Pred 
nami sa vynára horizont nového roku 2021. 

V súčasnom období núdze, podobne ako 
vo všetkých okamihoch nášho života, v ktorých 
sa objavuje utrpenie rôznej intenzity, je niekto, 
kto žije v nás a ktorého duch napĺňa každý kút 
nášho bytia. Je s nami stále, nech ideme kam-
koľvek, nech robíme čokoľvek, a v každú sekun-
du dňa je ochotný prejaviť sa, keď mu to dovolí-
me. Vždy je pripravený vliať nádej tam, kde už 
niet nádeje, pokoj tam, kde niet pokoja, zmysel 
tam, kde niet zmyslu, novú vieru tam, kde naša 
viera pokrivkáva, lásku tam, kde sa nás zmocňu-
je nenávisť. Ten niekto sa volá Ježiš. 

Vieme, že Ježišova osoba je v jadre 
identity Vincenta de Paul ako mystika lásky, 
v srdci vincentskej spirituality a charizmy. Ježiš 
je dôvodom nášho bytia a osobou, ktorej spôsob 
myslenia, cítenia, rozprávania a konania sa stá-
va naším životným cieľom, takže jeho blízkosť k 
trpiacim je vzorom pre Vincentov spôsob života, 
i pre tých, ktorí ho nasledujú. Vincent nikdy ne-
odvracal tvár od bolestných situácií, ani od zra-
nených ľudí, pretože videl Ježiša v chudobných 
a chudobných v Ježišovi: 
„Nesmiem posudzovať chudobného sedliaka či 
sedliačku podľa ich zovňajšku, ani podľa ich 
myslenia, pretože často akoby ani nemali výraz 
či ducha rozumných ľudí, takí sú neotesaní a 
prízemní. Ale obráťte medailu a vo svetle viery 
uvidíte, že títo chudobní nám predstavujú Božie-
ho Syna, ktorý chcel byť chudobný .   
… Ach, Bože! Aké krásne je vidieť chudobných, 
keď na nich hľadíme v Bohu a s úctou, akú k nim 
mal Ježiš Kristus!“  
Aby sme mohli hlbšie pochopiť Ježišovu prítom-

nosť v tom, čo je znetvorené, rád by som v toho-

ročnom advente ponúkol meditáciu nad ikonou 

Spasiteľa zo Zvenigoroda, pričom sa budem 

opierať o úvahy otca Henriho Nouwena. Andrej 

Rublev napísal ikonu, ktorá je tiež nazývaná 

„Tvorca pokoja“. Bolo to v 15. storočí v Rusku.  
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ÚVAHA K ADVENTU A VIANOCIAM 2020 

V Lučenci, 04. 12. 2020  
 

Srdečne pozdravujem všetkých členov 
nášho Spolku sv. Vincenta de Paul na Slo-
vensku i všetkých priateľov! 

 
Krátka úvaha k Adventu 

a Vianociam 2020 
 
Čas letí ako šíp, prehupli sme sa do 
ďalšieho liturgického roka a s ním tu má-
me Adventný čas. Znova čakanie. Koľko 
zostáva? Závisí, kedy čítate, hoc aj dva 
dni pred Vianocami. Ale chceme čakať? 
 
Čakanie nás sprevádza celý život 
v rôznych podobách, pričom všeobecne je 
v podvedomí nás ľudí rozšírené, že čaka-
nie má nádych negatívny. Často čakanie 
prehráva v zápase, v ktorom súperí 
s rýchlosťou, s postojom hneď a zaraz 
a pod. Skôr sa počuje, že sa nestíha, ale-
bo že niečo chýba a ponáhľame sa.  
Myšlienkovo predbiehame aj do Vianoc. 
Napr. dnes v Lučenci, mojom terajšom 
stanovisku. Keď som dnes na prvý piatok 
dopoludnia navštívil pár chorých, ktorí si 
priali vyslúžiť sviatosť, hlasno ma sprevá-
dzali hudba a spev známych vianočných 
kolied. Počul som ich vytrvalo hrať 
z obecného rozhlasu, ktorého reprodukto-
ry siahajú aj medzi bytovky na našom síd-
lisku Rúbanisko. Pousmial som sa. 
Za svojho života som zatiaľ nevidel ani 
jednu pohľadnicu s adventným motívom. 
Uvedomme si však kresťanskú krásu ad-
ventného priania.  
 

Aj Advent je už obdobím prítomnosti 
Božieho Syna. Častejšie sa modlíme 
radostný posvätný ruženec, ktorý nám 
pripomína Pannu Máriu už nosiacu Je-
žiška vo svojom lone. Ona je pre veria-
cich v tomto čase modelom, že Boží 
Syn je už medzi nami. Ako to Mária 
spravila? Úkonom viery. Aj my môžeme 
nechať vstúpiť Slovo do našich životov.  
Boží Syn sa síce stelesnil len skrze Má-
riu, ale nositeľmi kresťanskej nádeje 
a svetla môžeme byť všetci aj v Adven-
te. 
 
V tomto čase rozšírenej tmy a strachu 
nech neprevládnu negatívne pocity. 
Hoci majú niekedy v našom živote 
miesto aj tie, mali by sme sa snažiť roz-
ptýliť ich. Pomocou informácie, ktorú 
nám neposkytujú médiá ani tlačové vy-
hlásenia politikov, ale proroctvá o Ema-
nuelovi. Bola by škoda, keby sme pre-
márnili toto obdobie, ktoré nám pripo-
mína tajomnú prítomnosť nášho vše-
mohúceho a milosrdného Pána. 
Bez hriechu počatá Panna Mária, oro-
duj za nás, ktorí sa k tebe utiekame! 
Prajem vám všetkým požehnaný zvy-
šok Adventu a potom milostiplné Viano-
ce! 
 

Milan Grossmann CM 

 



 

STRETNUTIE VINCENTSKEJ RODINY PO MISEVÁCKY 
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NIE SME SIROTY—SME RODINA 

 
 Stretnutie prebiehalo u vincentínov za 
účasti členov MiSeVi, dvoch sestier satmárok, 
jednej sestry vincentky z neďalekého domu 
sestier a jedného člena Spolku sv. Vincenta. 
Ako som sa počas stretnutia dozvedel, boli 
pozvaní aj noví ľudia, ktorí ani nemuseli mať 
niečo spoločné s vincentskou charizmou. Boli 
sme z rôznych kútov Slovenska. 
 V 1. deň po večeri bola pekná akti-
vitka, po jednom nás preberal z jedálne anjel - 
členka MiSeVi oblečená za anjela a my sme 
ho mali nasledovať, išli sme do susedného 
misijného domu, ktorý sa má rekonštruovať. 
Na každom schode horel kahanček a pri ňom 
bola vždy nejaká výčitka: „si nemožný“, „už sa 
to s tebou nedá vydržať“ a podobné, keď sme 
minuli schodisko boli sme na chodbe pred ka-
plnkou, tam sme dostali zatočený list obviaza-
ný stužkou od Nebeského Otca (viď. prílohu 
č.1), ktorý sme si mali prečítať v kaplnke za 
sprievodu peknej hudby. 
 Potom nasledovala sv. omša, kde nás 
P. Pavol Noga CM, ktorý má na starosti Mi-
SeVi, povzbudil, aby sme si tu na tomto stret-
nutí roztrhli srdce ako Ježiš. Páter vždy, keď 
mohol, bol medzi nami. 
 Na druhý deň sme sa po budíčku a 
hygiene stretli a vydali sme sa do veľkého par-
ku, ktorý je oproti, tam sme mali najprv krátku 
rozcvičku a potom kreatívnu rannú modlitbu, 
počas oboch sme boli v kruhu. Dňu dominova-
li 3 prednášky so zdieľaním v skupinkách. 
Prednášala laička Petronela Bašťová MiSeVi 
2x. Zaznelo tu mnoho podnetných myšlienok 
ako:  
-máme sa zobudiť s pocitom, že som milovaný 
Boží syn (dcéra), 
-otrok si láme hlavu nad tým, ako uspokojiť 
svojho pána, ale sloboda vyzerá inak, 
-môžeme dať len to, čo máme, ale rodičia 
nám chcú dať všetko najlepšie, 
-všetci sme sa narodili so sirotským srdcom, 
-máme sa učiť dôverovať, 
-iní to chcú a preto to spravíš, aby si bol po-
chválený, 
-strach nie je od Boha, 
-ak nevieme lásku prijať, nevieme ju ani dať, 
-milujem ťa, pretože si – takto máme mať radi, 
ako Boh, 

-v určitej oblasti sme uzavretí, napr. niekto mi 
stúpi na nohu, tak sa neuzavriem voči nemu 
úplne, ale iba v tej oblasti, keď pôjde okolo 
stiahnem nohy, 
-Satan je prvá sirota, neodmietol Boha ako 
Boha, ale Boha ako Otca, 
-najprv milovať Boha, najbližších a až potom 
ďalej, 
-je zlé ak vzťah naplní spravodlivosť, poriadok 
a vytratí sa intimita, 
 nie odsudzovať iného napr. reiki, ale pýtať sa, 
čo ti to dáva, 
-až keď budeme mať vzťah s tými ináč zmýš-
ľajúcimi ľuďmi, až potom môžeme niečo zme-
niť (v opačnom prípade sa uzavrú voči nám, 
ak im niečo povieme), 
-máme žiť tak, aby sme pre tých, čo stretne-
me, boli darom lásky, 
-láska zahŕňa pokoru a schopnosť podriadiť 
sa, 
-rozdiel medzi srdcom siroty a srdcom syna 
viď. v prílohe č.2. 
 Po prednáškach sme sa v skupinkách 
6-7 ľudí snažili nájsť odpoveď a sa s ňou aj 
zdieľať na tieto otázky: 
-Zažili sme osobnú lásku od Pána Boha? 
-Viem prijímať pomoc a lásku od iných ľudí? 
-Čiu misiu plníme? 
-Ako prijímam napomenutie? 
 V prednáške o sv. Vincentovi, ktorú 
mal P. Pavol Noga CM s názvom Sv. Vincent 
– náš otec zazneli tieto myšlienky: 
-sme darom pre Boha, ktorý sa cez nás daruje 
blížnym a dar sa už nikdy neberie späť, 
-sv. Vincent hovoril, že robí to, čo robil náš 
Pán, keď chodil po tejto zemi, 
-až keď dal svoje plány nabok, až vtedy obja-
vil to dôležité, 
-mať zranené srdce znamená, že keď iným je 
niečo ľahostajné, tak nám nie, 
-spomenul všetky vetvy vincentskej rodiny, 
Úplné znenie na www.ozanam-sk.com 
 
 
Mgr. Mário Stehlík 
Konferencia Panny Má-
rie Zázračnej Medaily 
Nitra 



 

DUCHOVNÁ  OBNOVA 
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Duchovná obnova 
      
    Podľa plánu Národnej rady Spolku 
sv. Vincenta de Paul, sa mala dňa 
5.9.2020 uskutočniť duchovná obnova 
Spolku pre celé Slovensko. 
    Medzitým  Bratislavu vyhlásili ako 
ohrozenú zónu skrz COVID, čo preka-
zilo plán  - preto sa  duchovná obnova 
navrhla  len pre bratislavské konferen-
cie,  aj to podľa možnosti, kto bude 
môcť prísť.  
 
    Potrebujeme posilu, potrebujeme 
komunitu, spoločne znovu prežiť  svoje 
povolanie.    Nevieme, čo bude ďalej, 
aká bude Božia réžia, možno bude po-
trebné znovu zabezpečovať potreby 
núdznym, nákupy chorým, opusteným 
(v stacionári sme to vykonávali).  Musí-
me byť pripravení a musíme aj načer-
pať novú silu. 
     Duchovnú obnovu spolu so sv. om-
šou viedol páter Milan Grossmann, 
ktorý nám porozprával o novom pôso-
bisku v Lučenci. Poobede bol páter 
Jozef Garaj, ktorému sme  pri príleži-
tosti jeho 40. výročia kňazskej vy-
sviacky zablahoželali.  Sme vďační, že 
obaja duchovní mali ochotu k nám pre-
hovoriť a posilniť nás.   
    Po ukončení pandémie  budeme 
hľadať možnosť duchovnej obnovy aj 
pre ostatné konferencie Spolku. 

LM 
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Modlitba vincentskej rodiny 
 

Ježišu, ty si chcel zostať chudobný, daj,  
aby sme mali oči a srdce otvorené pre 

chudobných, 
aby sme ťa mohli spoznávať v nich,  

 V ich smäde, hlade, samote a nešťastí. 
 

Vzbuď  v našej vincentskej rodine jednotu, 
jednoduchosť, pokoru a oheň kresťanskej 
lásky, ktorý spaľoval sv. Vincenta.  

Daj nám silu, aby sme boli verní týmto 
cnostiam, o tebe rozjímali a slúžili ti v oso-

be chudobných, a raz sa spojili s tebou     
a s nimi tvojom kráľovstve. Amen 

 
 „Ježišu, daj mi vytrvalosť v tom, čo som si 
stanovil, a učiň, aby som vždy plnil tvoju 
vôľu.“ 

Prijatie sviatostí 
  
   Pán Ľubomír Polónyi, zamestnanec na 
dobrovoľnícku činnosť v Dome nádeje sa roz-
hodol žiť kresťanským životom a dňa 26. júna 
prijal sviatosti v kostole sv. Vincenta de Paul 
v Bratislave. Sviatosti pokánia a krstu, eucha-
ristie a birmovania mu udelil miestny duchov-
ný otec.     
   Na tejto slávnosti sa zúčastnilo aj niekoľko 
členov bratislavských konferencií, zablahože-
lali a popriali mu na ceste spásy vytrvalosť a 
vernosť, hojnosť Božích milostí a ochranou 
Panny Márie.                                           LM 
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 POĎAKOVANIE 
 
    Denný stacionár v Dome nádeje ďakuje 
MUDr. Zuzane Tomašovičovej (dcére našej 
členky  MUDr. Ráczovej Janky)  za poskytnu-
tú zdravotnú službu -  testovanie zamestnan-
cov a klientov denného stacionára.  
     Pani MUDr. Zuzana Tomašovičová  vo 
voľnom čase a bezplatne testovala podľa po-
treby  našich klientov a zamestnancov Domu 
nádeje Spolku sv. Vincenta de Paul na Slo-
vensku, za čo jej chceme vysloviť srdečnú 
vďaku.  

GRANT  VÚB 
   Naši klienti úspešne zvládli tréningové 
terapie mozgu i tela, na ktoré prispe-
la  Nadácia VÚB vo výške 1500.-€ 
   Obohatili sa aj o zakúpené pomôcky, 
oblečenie na tréningy, čitačky pe slabo 
vidiacich, led lampy, za čo sme Nadácií 
VÚB naozaj vďační. 



 

DOM NÁDEJE BRATISLAVA - PROJEKTY 
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Projekt Nadácia VÚB  „ŽIJEME TU SPOLU 
S VAMI“  1500.- €  
 
    Srdečne ďakujeme Nadácii VUB za poskyt-
nuté prostriedky, ktoré nám pomôžu aj 
v budúcnosti naplňovať  cieľ denného stacio-
nára pre odkázaných ľudí 
    Zámerom projektu bolo skvalitniť seniorom 
v stacionári  z Domu nádeje  ich voľnočasové 
aktivity prostredníctvom tvorivej činnosti, cie-
lenými kurzami na tréning pamäte,  pravidel-
ným pohybovými cvičeniami.  Zakúpili sa  trič-
ká s logom denný stacionár,  pomôcky ako 
lopty, cvičiace gumy a cvičilo sa v peknom 
počasí na terase balkóna  stacionára. Masáže 
sa vykonávali v uzavretej miestnosti na ma-
sážnej stoličke, ktorá je veľmi vhodná, najmä 
pre ťažko chodiacich klientov.   
    Vzhľadom k tomu, že bola neustála pohoto-
vosť so sledovaním ochorenia COVID ustúpili 
sme od dobrovoľníčok, dievčat z Gymnázia L. 
Novomeského a tvorivé dielne sme vykonávali 
v rámci pracovnej zručnosti so sociálnymi pra-
covníčkami.  V rámci tejto práce boli vytvore-
né rôzne papierové výrobky, kvety, bambrlce 
z vlny, ai.,  snehuliačiky z ponožky a ryže. 
Niektoré výrobky si klienti aj odniesli domov, 
iné zdobia  nástenku v stacionári. Projekt bol 
ukončený dňa 21.10.2020. 
    Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o to, 
aby naši seniori cítili dobre a pracovali na svo-
jom zdraví. 

Vedenie stacionára 
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SVIATOK SV. VINCENTA DE PAUL 
 
27. septembra sme slávili sviatok sv. Vin-
centa v Kostole Ducha Svätého v Levi-
ciach. Slávnostnú sv. omšu celebroval dp. 
Martin Felix. Sestričky Vincentky sa podie-
lali na príprave tejto slávnosti, za čo im aj 
duchovnému otcovi v mene Konferencie 
sv. Jozefa ďakujeme. Účasť veriacich bola 
v rámci možností pandemických predpisov 
hojná. 

MB 
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KONFERENCIA BL. ZEFERINA JIMÉNEZA MALLU  KOŠICE– ŠACA 

Poďakovanie 
 
  Veľmi pekne sa 
chcem poďakovať v 
mene našej konfe-
rencie bl. Zeferina  
Jiméneza Mallu v Ko-
šiciach– Šaci celému 
Spolku sv. Vincenta 
de Paul, za to, že v 
rómskej komunite 
sme mohli v čase ko-
ronavírusu rozdať 
našim Rómom 

ochranné rúška na tvár, ktoré sme dostali 
od rodiny sv. Vincenta de Paul. 
Srdečne Vám ďakujeme a ostávame s 
modlitbou.  

Erik Mata, predseda konferencie 
 

 
 

Šitie rúšok – vzájomná pomoc 
 
  Obnovená konferencia  bl. Zeferína 
v Šaci  prosila o rúška .  Tie ušili naši čle-
novia, Magdaléna Boledovičová  ako 
aj  dobrovoľníci z Domu nádeje a zaslali 
poštou.  

Rúška šili aj v Konferencii sv. Michala Ar-
chaniela v Banskej Bystrici. 

 Magdaléna Boledovičová ušila rúška  pre 
konferenciu bl. Zeferína Mallu, Kf.  Božie-
ho milosrdenstva v Zlatých Moravciach,  a 
pre   SC Šurany. Aj samotní  pracovníci 
SC Šurany  ušili rúška pre svojich klien-
tov.  Aj takto si všetci navzájom   pomáha-
me. 

 
 

 
Milí členovia Spolku sv. Vincenta de 

Paul na Slovensku 
  
V tejto tak ťažkej dobe, 
ktorou sme skúša-
ní,  máme možnosť na-
plňovať ciel a poslanie 
Spolku sv. Vincenta de 
Paul  vo svojom okolí 
pomáhať ľuďom, ktorí to 

teraz potrebujú, a nemôžu si pomôcť inak. 
       Všetkých Vás pozývam, kto môže, 
aby sa ste vo svojom okolí (ak môžete) 
ponúkli tiež pomoc, tým, ktorí to potrebu-
jú.  
Ak máte iné nápady ako pomôcť ľuďom, 
napíšte aby sme spoločne mohli pomá-
hať. Dobrotivý Pán Boh pomôže cez nás 
tým, ktorí to tak veľmi potrebujú. 

Prezidentka SVdP LM 

Obnovenie Konferencie bl. Zeferina 
Jiméneza Mallu v Košiciach– Šaci 
 
  S radosťou oznamujeme, že Konferencia 
bl. Zeferina Jiméneza Mallu po dlhšom 
čase pokračuje vo svojej činnosti   v róm-
skej komunite v Košiciach—Šaci.    Pred-
sedom konferencie je syn bývalého pred-
sedu tejto konferencie, Tibora Mattu—Erik 
Mata.  
  Konferencia vznikla v roku 1996, veno-
vala sa pomoci Rómom, evanjelizácii a 
hudbe. 
  Prosíme o Božie požehnanie konferen-
cie, ochranu Panny Márie a jej patróna, 
pre dobro všetkých jej členov... 
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Stretnutie v Leviciach  
 
Národná rada, na zlepšenie svojej činnosti a lepšieho 
kontaktu s členmi Spolku,  uskutočnila tento rok dve 
svoje zasadnutia mimo Bratislavy, vo februári Nitre a v 
auguste v Leviciach.  Členovia Konferencií  sv. Jozefa 
a sv. Lujzy de Marilac, mali takto možnosť priameho 
kontaktu s Výborom NR nielen dvakrát do roka na ple-
nárnom, či celoslovenskom stretnutí. Priama komuni-
kácia s vedením Spolku, zapájanie sa členov do aktu-
álneho diania, úloh a pomoci núdznym obohacuje život 
v Spolku. Z „prvej ruky“ dostali informácie o aktuálnych 
projektoch Spolku, ako sa do projektovej činnosti zapá-
jať, o hospodárení, ako byť aktívni, zdokonaľovať svoju 

vincentskú charizmu... V takomto duchu budeme po-
kračovať aj v budúcom roku. 
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/Pokračovanie z predošlého 
čísla/ 
 
Na Slovensku boli založené 
Konferencie v roku 1867. Zažili 
sme i zákaz činnosti Spolku, 
hoci jeho činnosť bola charita-
tívna. Po rokoch „neslobody“, 
v roku 1993 P. Augustín Sla-
ninka, CM pričinil sa o obnovu 
Spolku, a v r.1995 ho schválila 

Konferencia biskupov Slovenska. 
 Na vonkajšej stene kostola je pamätná tabuľa 
kňazov CM. Mená kňazov CM zomrelých, i mnoho ro-
kov väznených. Medzi menami na tabuli je i meno Jan-
ka Havlíka. Janko Havlík – vincentínsky seminarista 
a jachymovský väzeň. Väznený bol 11 rokov. Doku-
menty na jeho blahorečenie už odniesol do Ríma P. 
Emil, CM.   
 Tak, ako Samuel povedal: Tu som, Pane, tvoj 
sluha počúva... tak i v kostole sv. Vincenta de Paul 
zaznievajú slová otcovi biskupovi: TU SOM... 
Sv. Vincentovi, nechcené narodené deti, pohodili oby-
čajne pred kostol. Vincent sa ich ujal a odovzdal ich už 
dobrovoľníčkam do sirotincoch. 
 Vincent počul ich plač... Dnešné, nechcené detičky 
odchádzajú predčasne, dokonca „V mene zákona...“ 
Nikto nepočuje ich plač, ich nemý výkrik...! 
 Lazaretmi sa stavajú dnešné ulice. Je vidieť 
spiacich bezdomovcov na lavičkách, a to i v daždi. Sto-
ja i pred kostolmi a stále ich pribúda. Nám často ostá-
va i akási výčitka: nepomohli ste...! keď niektorý z nich 
i zamrzne... 
 Pri  zbierke „Boj proti hladu“ a predaja 
„medových srdiečok“, jeden bezdomovec do našej po-
kladničky vsýpal všetky svoje nazbierané mince, ktoré 
mal v nádobke od jogurtu... 
 Lazaretmi sa stávajú i reči školákov 
a mladých, keď každé druhé slovo je vulgarizmom... 
počuť to všade. 
 Na pohyblivých schodoch, počula som ako dievča, 
stojace na nižšom schode za mnou, používa vulgárne 
slová. Otočila som sa a povedala som jej: „ také pekné 
dievča a také slová vychádzajú z jej úst.“ Nastala 
chvíľka prekvapenia,  potom začal dievčinu  obhajovať 
jej spoločník: „Viete, teraz je taká doba...“ Tak, je to 
smutná doba, podotkla som. 
 Raz prišla za mnou moja vnučka a povedala: “babka, 
ujo povedal...“ (a vymenovala všetky tie „vybrané“ slo-
vá, ktoré od uja počula) 
Žeby súčasnosť bola “Lazaretom...!?“ 
Zaspomínam si na poslednú povolenú púť na Levoč-
skú horu. Bola som jednou zo štyroch dievčat, ktoré 
niesli sochu Panny Márie. Mali sme pred sebou 20 km 
cesty. Pri prechádzaní okolo Spišskej Kapitule, spievali 
sme pútnické piesne.  

 

 
V bývalom Učiteľskom ústave, v oknách už boli iní 
„učitelia“. Posmešne po nás pokrikovali 
Ja som putovala v nových topánkach. Do Levoče 
som došla s krvavými nohami. Zašla som do nemoc-
nice, kde ešte boli sestričky vincentky, ale mali už 
spočítané dni. Ošetrili mi nohy a jedna sestrička DKL 
mi dala  väčšie,  pohodlnejšie svoje topánky. Sestrič-
ky už nemohli ísť na Levočskú horu,  putovali ses-
tričkine topánky... 
 Spomeniem ešte jedno stretnutie  z rokov 
„neslobody“. Na liečení, po operácii v Bardejovských 
kúpeľoch, pri počutí môjho priezviska, prihovorila sa 
mi jedna sestrička DKL- Priscilla.  
Poznala môjho svokra Alexandra. Porozprávala mi 
ako „prichytila zlodeja“ v kaplnke vo Svoradovom 
internáte.  Tým domnelým „zlodejom“ bol môj 
svokor, keď vyberal v kaplnke z pokladničky penia-
ze, ktoré boli určené pre núdznych. Sestrička 
Priscilla už nemohla posielať balíky pod svojím me-
nom, tak odosielateľom som sa stala ja. Neskôr už 
mi sestrička Priscilla dávala adresy a balíky som za-
čala posielať ja. Adresy boli vtedy prevažne na Ora-
vu.   
 Keď spomínam môjho svokra Alexandra, 
ktorý bol oddaným ctiteľom sv. Vincenta de Paul, 
vedel o Spolku a pomoci veľa, veľa rozprávať. Tú 
zanietenosť sv. Vincenta de Paul mali v celej rodine. 
Alexandrov syn Félix – môj manžel, bol veľkým ctite-
ľom sv. Vincenta de Paul. Zomrel 27. septembra, 
v deň sviatku Sv. Vincenta .   
 Spomeniem ešte jedno moje stretnutie so 
sestričkami vincentkami. Keď som mala 14 rokov  
bola som  v spevokole „Branisko.“ Dirigentom bol 
vtedajší pán farár v Bijacovciach vdp. L. Majtner. 
V Nitre bola celoslovenská súťaž súborov. Súťaže 
piesní sme sa i my zúčastnili naším spevokolom 
Branisko.  Súťažnou piesňou bola „Pieseň práce“ 
od E. Suchoňa. Nocľah v Nitre nám poskytli sestričky 
vincentky v kláštore (ešte boli v Nitre). V kláštore 
sme mali i sv. omšu. Náš dirigent bol celebrantom  
sv. omše a tenorista i basista boli miništrantmi.    
 Naša Konferencia sv. Ondreja apoštola od 
svojho založenia v roku 2002 posiela balíky 
s ošatením až doteraz. Do balíkov vkladáme modlit-
bu Otče náš a aj takto sa snažíme evanjelizovať. 
Jeden rómsky chlapec spätne povedal, že si to už aj 
prečítal. Adresátmi balíkov sú prevažne rómske rodi-
ny. Oblečenie je najmä pre školákov a škôlkarov. 
Pre zaujímavosť do balíkov pripájam aj mapu miest, 
kam posielame balíky. 

       /Koniec/ 

Mária Virsíková 

Konferencia sv. Ondreja apoštola Bratislava 
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Príď Pane Ježišu, príď Du-
chu Svätý 

,,Boží chlieb je ten,  
ktorý zostúpil z neba       a 

dáva svetu život.“ 
 

  
 V nedeľu 9.8.2020 prijali sviatosť 
krstu, prvého svätého prijímania a sviatosť 
birmovania v kostole sv. Štefana prvomuče-
níka piaty katechumeni. Sviatosti a svätú 
omšu vysluhoval dekan šurianskej farnosti 
vdp. Štefan Vicen. Traja katechumeni boli 
obyvatelia Soc. centra sv. Vincenta – Ko-
pec v Šuranoch. Miroslav Konečný, Róbert 
Hudec a Mário Morár. Sviatosťou krstu sa 
stávame deťmi nášho Boha a dedičmi ne-
beského kráľovstva, to si uvedomovali 
i naši traja obyvatelia sociálneho centra. 
Cesta životom troch mladých ľudí nebola 
ľahká, ale táto cesta ich priviedla až do náš-
ho zariadenia, kde sa zúčastňovali na pravi-
delných modlitbách a svätých omšiach. 
Nám, zamestnancom dávali často otázky 
súvisiace s vierou v Boha. Videli sme 
úprimný záujem a túžbu po Bohu, bolo to 
dielo Ducha Svätého. Tomáš Kempenský 
povedal: ,,Šťastné srdce a blažená duša, 
ktorá si zaslúži Teba svojho Pána a Boha.“ 
 Preto po dohode s vdp. Štefanom 
Vicenom začali prípravu na sviatosť krstu 
vyučovaním na farskom úrade v Šuranoch. 
Príprava trvala od roku 2019. V našom za-
riadení s prípravou na krst pomáhali sociál-
ne pracovníčky Nikoleta Števárová, Monika 
Flasková a Jana Procházková.  
 Úprimnú radosť sme mali keď sme 
videli ako Róbert často študuje a číta sväté 
písmo. Miroslav čítaval na svätých omšiach 
prosby a Božie slovo a Mário posluhoval 
ako miništrant v kaplnke Sedembolestnej 
Panny Márie na Kopci, ale i vo farskom 
kostole v Šuranoch. Zúčastňovali sa 
s pánom riaditeľom sociálneho centra Já-
nom Ňukovičom na modlitebných stretnu-
tiach k Duchu Svätému, ale i na rôznych 
duchovných podujatiach.  

 Miroslav si vybral za krstného otca 
práve pána riaditeľa nášho sociálneho cen-
tra. Slávnosť krstu, svätého prijímania 
a sviatosť birmovania bola dôstojná, začo 
patrí poďakovanie pánovi dekanovi vdp. 
Štefanovi Vicenovi.  
 
Na svätej omši sa zúčastnili niektorí príbuz-
ní našich novopokrstených, tiež niektorí 
zamestnanci a obyvatelia nášho sociálne-
ho centra na Kopci v Šuranoch.  
 Prajeme našim chlapcom Miroslavo-
vi, Róbertovi, Máriovi, aby liek a pokrm, 
ktorý v tento deň prijali bol pre nich posilou 
na ďalšej ceste k Bohu a pomohol im, aby 
neklesali a vydržali na ceste, na ktorú vy-
kročili.  
 

Modlíme sa za našich novopokrstených:  
 
Pane, Tvojim presvätým Telom a Krvou 
buď im na pomoci a nedovoľ, aby sa vzdia-
lili od Teba.  Amen 
 

Helena Pastrnáková, Nikoleta Števárová 
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Letný tábor 
 Aj keď prvý školský pol-
rok poznačila dosiaľ nepoznaná 
pandémia koronavírusu 
a zatvorila aj školy, prázdniny 
našťastie „nesklamali“ a my, te-
da Konferencia sv. Cecílie, sme 
mohli uskutočniť náš už tradičný 
letný tábor.  Napriek náročnejším 

podmienkam sa tábor zaplnil záujemcami už po-
čas februára do jedného týždňa! Mnohé deti tá-
bor už poznajú a rady sa doň vracajú aj viackrát. 

Letný tábor 2020 sa teda uskutočnil 
v druhý júlový týždeň. Účastníci Letného tábora 
2020 sa teda stretli na Hlavnej stanici 
v Bratislave, pretože do Banskej Bystrice cesto-
vali vlakom. Odtiaľ sa potom objednaným auto-
busom presunuli na Králiky, kde ich vždy čaká 
starostlivý a humorom sršiaci domáci  - pán Cim-
merman. Deti po rozlúčke s rodičmi nasadli do 
vlaku a všetku starostlivosť o deti i celé fungova-
nie tábora prevzali vedúca tábora Adriana Miklo-
vá a jej už zohraná patria animátorov, ktorí sú 
vlastne bývalým odchovancami týchto letných 
táborov. 

Tento tábor bol síce náročnejší za dodr-
žiavanie zvýšenej hygienickej bezpečnosti, no na 
vzťahoch, veselej nálade a programe sa nič ne-
zmenilo, ba podľa názoru viacerých detí je pre 
ne tábor každoročne zaujímavejší a už dopredu 
nám avizujú, že prídu aj na ten ďalší. J Tento rok 
pribudla vďaka tvorivým animátorom aj nová tá-
borová hymna o koronavíruse.  

Ide vlastne  o letný pobyt v prírode na 
Slovensku so spoločným programom pre deti so 
sociálne slabších, viacdetných, neúplných rodín 
a chudobné deti s Ukrajiny. Deti počas jedného 
týždňa sú pod dozorom animátorov a zamestna-
né celodenným programom – duchovným, špor-
tovým, turistickým, relaxačným. Každoročne sa 
uskutočňuje na Chate Mária v Králikoch pri obci 
Tajov. Projekt pripravujú členky Konferencie sv. 
Cecílie pri Spojenej škole sv. Vincenta de Paul 
na Bachovej ulici v Bratislave. Za realizáciu pro-
jektu je zodpovedná Adriana Miklová.  

Cieľom projektu je poskytnúť deťom, pre-
dovšetkým z takýchto rodín fyzickú aj duchovnú 
relaxáciu a umožniť im zapojiť sa do zaujíma-
vých a kreatívnych činností. A tých je počas celé-
ho týždňa veľa: nočná hra, vyrábanie čelenie, 
nácvik a hranie divadielko, výlety do blízkeho 
a vzdialenejšieho okolia, opekačka 
a programom, kúpanie... 

Každodennou samozrejmosťou sú sväté 
omše, do ktorých sa deti aktívne zapájajú.  
Na želanie rodičov a detí bol tábor dokonca 
predĺžený o jeden deň.  

Po peknom týždni sa deti i zodpovední 
za tábor rozpŕchli po Slovensku. Všetkým, 
ktorí svojim väčším či menším dielom pomohli 
aj k tohtoročnému vydarenému táboru patrí 
naše úprimné poďakovanie. Bohu vďaka za 
pekné zážitky a ochrannú ruku, lebo sa vše-
tci  v zdraví vrátili domov.   

Martina Stankovičová 
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Do kolónky pre prijímateľa napíšte, o aký 
príspevok sa jedná    účtovníctvo 2020, ak 
je to členské, tak napísať- členské za rok 
2020, alebo pre GR za rok 2020).  
 
OZANAM SVdP.  
Prosím Vás o príspevky  
 a fotografie do časopisu Ozanam a to na 
adresu: koprivova.tea@gmail.com 
 
    V nastávajúcom roku 2021 prosme o po-
žehnanie a pokračujme v  modlitbách de-
viatnika vždy prvého v mesiaci k úcte Pan-
ny Márie zázračnej medaily ako aj za od-
vrátenie pandémie. 
 
    Nech Vás Pán, ktorého narodenie 
zmenilo chod osobných i svetových de-
jín, prežiari radosťou, žičlivosťou, lás-
kou, nehou, pokojom, porozumením vo 
vzájomných vzťahoch a nech Vás och-
raňuje a sprevádza Vaše kroky svojimi 
milosťami a požehnaním po celý rok 
2021. 
 
V milosrdnej láske Vás pozdravuje spolu    
s národnou radou SVdP                                 
                  Libuša  Miháliková 

      Milá sestra, brat! 
 
     Je čas Vianoc a koniec roka 2020, 
ktorý nám treba, tak ako po iné roky vy-
hodnotiť výročnou správou.  Aj keď tohto 
roku nám pandémia znemožnila sa stre-
távať a vykonávať svoju činnosť v takom 
rozsahu ako po iné roky, predsa len  má-
me možnosť sa podeliť so skúsenosťami  
a poukázať na službu a obetavosť pre 
núdznych, ktorí to v tomto čase najviac 
potrebovali. Vďaka za Vašu službu. Ku 
koncu roka je potrebné vykonať: 
 

Výročnú správu za rok 2020 prosím 
poslať do 30. januára 2021  na adresu:               
Mário Stehlík, Jurkovičova 20, 949 11 
Nitra 
 
Správa má obsahovať:              
        a, činnosť konferencie za rok 2020 
        b, zoznam členov so zmenami, 
ktoré nastali  
 
           Účtovníctvo je potrebné za-
slať do 15. januára 2021 na adresu:  
Spolok  sv. Vincenta de Paul na Slo-
vensku, Dom nádeje,  Tomášikova  8A,  
821 03  Bratislava. K účtovníctvu je po-
trebné doložiť aj podpísanú inventarizá-
ciu pokladne. Tlačivo na www.ozanam
-sk.com 
Príspevky:  
        a, Členské pre NR Spolku: ročné 
členské na jedného člena je 4 €. Prí-
spevok treba  uhradiť do konca roka 
2020.  
        b, Poplatok za spracovanie úč-
tovníctva: za účtovný program a za 
kancelárske potreby min. 5.- Eur.  
        c, Príspevok pre GR Paríž každá 
konferencia uhradí 20 €, ktoré treba 
uhradiť do konca roka 2021.  
 
Príspevky poukážte na účet NR 
SVdP, číslo  
SK17 0200 0000 0000  8493 2162 
SUBASKBX   

 

mailto:koprivova.tea@gmail.com
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Vincentík je vám mnohým dobre známy svojou 
pomocou. Jedni nosia ošatenie a 
ďalší, ktorí ho potrebujú, ho vo 
Vincentíku cez naše členky a 
dobrovoľníčky dostávajú.  
V tejto dobe, v ktorej máme dá-
vať pozor na seba, ale aj na dru-
hých, Vincentík pomáha, avšak 

funguje  s obmedzením.  
   V prvej vlne sme pripravovali požadované 
ošatenie do tašiek, ktoré sme odovzdali zákaz-
níkom cez dvere. Tiež sme balili balíky a to aj 
do blízkeho okolia, aby ľudia nemuseli cesto-
vať. Teraz, keď trvá zákaz zhromažďovania aj 
naďalej, si voláme ľudí po skupinkách v dohod-
nutom čase. Za deň sa ich vystrieda niekoľko 
rodín, alebo jednotlivcov.  
Okrem iného sme pomohli aj s nábytkom, práč-
kami, kočíkmi, postieľkami,  váľandami a teraz 
aj      s vianočnými stromčekmi a ozdobami. 
   V zimnom období letné ošatenie odkladáme 
do vriec a v lete zasa naopak. Počas roka sa 
nazbiera viac ako  300 vriec, ktoré v zimnom, 
alebo letnom období vykladáme. V tomto nám 
pomáhajú dobrovoľníčky, bez ktorých si nevie-
me fungovanie Vincentíka ani predstaviť. Vďa-
ka za túto milosť pomoci. Nie je to ľahké,  má-
me niekedy aj strach, ale modlíme sa a prosíme 
o ochranu.  
   Bože, vďaka a aj tebe Nebeská Matka, Panna 
Mária za silu a ochranu.                          

Magdaléna Boledovičová 
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Skloň sa Bože večný nad 
svadobný pár, požehnaj ich 

v láske, najväčší to dar.   
Obdaruj ich šťastím vo   
svojom objatí, nech ich 

Tvoja láska, láske naučí. 
 

Srdečne blahoželáme ! 

PRIPOMÍNAME SI 

Sv. Vincent de PAUL—otec chudobných 
 ⁎24.4.1581—27.9.1660 † Francúzsko 
Rímskokatolícky kňaz, rehoľník. Je 
zakladateľom Misijnej spoločnosti Spolku 
sv. Vincenta de Pau, ktorá sa venuje pas-
toračnej i charitatívnej činnosti. Založil aj 
ženský rehoľný rád Spoločnosť dcér kres-
ťanskej lásky (vincentky) 
Sviatok 27. septembra 
 
 

Sv. Lujza de MARILLACK 
⁎12.08.1591—15.03.1660† Francúzsko  
Spoluzakladeteľka rádu Dcér kresťanskej 
lásky sv. Vincenta de Paul. Zakladala domy 
pre chudobných a chorých. Je patrónkou 
sociálnej starostlivosti a sociálnych pracov-
níkov. Prekonávať ťažkosti jej pomáhali 
časté rozhovory so sv. Františkom Sa-
lezským a spolupráca so sv. Vincentom. 
 

Bl. Rozália RENDU 
⁎09.09.1786-07.02.1856† Francúzsko 
Sestra Dcér kresťanskej lásky Spolupra-
covala s F. Ozanamom, radila ako a kde 
pomáhať chudobným v ktorých videla tr-
piaceho Krista. Cez jej svedectvo sa inšpi-
rovali mladí charizmou sv. Vincenta a 
všetky vznikajúce konferencie sú dodnes 
zahrnuté pod oficionálnym názvom Spolok 
sv. Vincenta de Paul. 
 

Bl. Frederik OZANAM 
⁎23.04.1813—08.09.1853† Francúzsko 
Zakladateľ Spolku sv. Vincenta de 
Paul  Sviatok 8. september 
Vysokoškolský profesor na Sorbone, kde 
vyštudoval právo, so svojimi kolegami 
založil Konferenciu kresťanskej lásky. 
Starali sa o chudobných, delili sa s nimi s 
palivom, potravinami, šatstvom i liekmi, 
zanedbané deti učili čítať a písať, navšte-

vovali kasárne a väznice... 
 
Sv. Katarína LABOURÉ     

⁎02.05.1806—31.12.1876†                  
Sviatok 8. december  
Francúzska rehoľníčka, na základe zja-
venia Panny Márie  z 27.  novembra 
1830 vyhotovili Zázračnú medailu, ktorú 
uctievajú a nosia kresťania na celom 
svete.  
Nepoškvrnené počatie Panny Márie, vy-

hlásená dogma v r. 1870 

BLAHOŽELÁME 

Víac na www.vincent.sk 
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Dňa 14.7.2020 zomrel  otec 
biskup, vladyka, Milan Šášik, 
Vincentín  ktorý pôsobil na 
Ukrajine ako mukačevský gréc-
kokatolícky eparcha. Jeho bis-
kupským heslom bolo "Poslal 
má hlásať evanjelium". Aj to aj 
verne dodržal. 
Keďže sa pohrebu v Užgoro-
de  z dôvodu Covid 19 nemohli 
zúčastniť naši pátri ani  otcovia 
biskupi, v deň jeho pohrebu bo-
la v Ružinove, v kostole sv. 
Vincenta de Paul  odslúžená 

sv. omša s panychídou, ktorú odslúžil otec arcibiskup 
Stanislav  Zvolenský, a otec biskup Peter Rusnák, gréc-
kokatolícky exarcha, spolu s ostatnými biskupmi.   
Večnaja jemu pamiať. 

 

Dňa 19.9.2020 zomrela Mgr. Beatrix Mašindová, zakladajúca členka Konferencie sv. Cecílie 
v Bratislave. Pohreb sa uskutočnil 21.9.2020. 
 
 Milá Beátka,  skončila si plnohodnotný život tu na zemi  užitočnou prácou pre tento svet.  Keď 
si nastúpila   do dôchodku a v  podstate  tak začala novú etapu svojho života, prišla si do 
farnosti svätého Vincenta de Paul a veľkou mierou si prispela k tomu,  aby vzniklo nádherné 
dielo, ktorého dušou od prvej myšlienky až po vznik Základnej umeleckej školy svätej Cecílie 
si bola práve Ty, Beátka.. Navždy zostaneš v srdciach mnohých ľudí i v nás, vo svojich 
sestrách z Konferencie svätej Cecílie. Pripájaš sa tak k dvom naším 
členom - k bratovi Félixovi i sestre Alicke, ktorí, ako veríme už prišli 
domov.   Si tam, kam dúfame, že všetci smerujeme. Tvoja snaha účinne 
pomáhať chudobným, rozvaha  i pokojná a usmiata tvár zostáva 
s nami.  Nech Ti Pán všetko  odmení  a zahrnie Ťa svojou láskou. Ešte raz 
Ti za všetko ďakujeme. Odpočívaj v pokoji! 


