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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 

Časť klientov  Sociálneho centra v Šuranoch na Veľkú noc  
s p. Milanom Grossmannom a riaditeľom SC  

Foto: MG 

Sociálne centum ŠURANY 



Svätý Vincent bol v neustálom dialógu 
s Ježišom a tu aj nachádzal odpovede a rady:  

 

„Ó, Bože! Aké krásne je vidieť chudobných, ak na 
nich hľadíme v Bohu a s úctou, s akou to robil Ježiš Kristus! 
Ale ak sa na nich budeme dívať 
len čisto ľudským pohľadom a so 
svetským duchom, budú sa javiť 
ako opovrhnutia hodní.“  

 

„... Ježiš Kristus za nás 
zomrel. Nie je to snáď dostatočný 
dôvod na to, aby sme si vážili člo-
veka? Ježiš nám prejavil toľko 
úcty, keď chcel za nás zomrieť, až 
sa zdá, že si nás vážil viac ako 
svoju drahocennú krv, ktorú vy-
lial, aby nás vykúpil. To ako keby 
povedal, že si svoju krv váži menej, ako všetkých Bohom vy-
volených…“ 

Cirkev dneška potvrdzuje voľbu kres-
ťanského života a nastúpenú cestu 
Frederika Ozanama. Oznamuje mu: 
„Frederik, Tvoja cesta je skutočnou 
cestou ku svätosti“. Uplynulo už vyše 
sto rokov a teraz nastala vhodná 
chvíľa, aby sme túto cestu objavili 
znova. Je potrebné, aby všetci mladí 
ľudia každého veku, ktorí sa tu 

v Paríži zišli  v tak hojnom počte, ktorí prišli zo 
všetkých krajín Európy a sveta, aby spoznali, že 
práve táto cesta je tou ich cestou. Musia pocho-
piť, že ak chcú byť skutočnými kresťanmi, tak mu-
sia kráčať tou istou cestou. Svoje duchovné oči 
musia viac otvárať pre nesmierne potreby dneš-
ných chudobných ľudí. Tieto potreby musia chá-
pať ako výzvu. Kristus každého volá po jeho vlast-
nom mene, aby mohol odpovedať: „Toto je moja 
cesta!“. Frederik! Touto voľbou, ktorú musia  ľudia 
urobiť – bude úplne mimoriadne potvrdená Tvoja 
svätosť a tvoja radosť bude nesmierne veľká! Ty, 
ktorý vlastnými očami vidíš Toho, kto je láska, 
buď týmto mladým ľuďom vodcom na cestách kto-
ré si zvolia, aby mohli sledovať Tvoj príklad aj 
dnes! 

V rámci Svetového dňa mládeže v Paríži pápež Ján Pavol 
II. na beatifikačnej sv. omši v katedrále Notre Dame 
22.augusta 1997, vyhlásil Frederika Ozanama za blahos-
laveného. 
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 Milá sestra,  brat, 

  

Veľká noc, ktorej predchádza 40-dňový 

pôst je čas na osobné stretnutie s Kris-

tom a premenu života v duchu viery 

a nádeje.        

                                                                                                                                               

V tejto ťažkej dobe, poznamenanej 

pandémiou Coronavírusu , kedy  sa 

nemôžeme  stretnúť ani ísť do kostola, 

musíme prinášať Ježiša v prítomnosti  

tam,  kde sme. 

V  situáciach, s ktorými sa stretávame  

preukazujme svoju lásku tým, ktorí to 

najviac potrebujú. Sú to ľudia, ktorí 

stratili zamestnanie, chorí, či 

po chorobe alebo sú nevládni,  star-

ší... Buďme  im pomocou a dávajme im  

nádej. Táto nádej  spočíva v zmysle 

života s Bohom Otcom, ktorý nás milo-

val až tak, že dal svojho jednorodené-

ho syna,  aby nás všetkých vykúpil  

bez rozdielu rasy, náboženstva, majet-

ku. Buďme svetlom pre druhých  prin-

ášajúc im nádej vo vzkriesenom Ježi-

šovi. 

 

       Milé sestry a bratia, prajem  Vám 

pokojné a milostiplné prežitie sviatkov 

vzkrieseného Krista. 

        

V láske sv.Vincenta a bl. Frederika 

Ozanama pozdravuje  Vaša sestra 

Libuša 

     
   

Sv. Vincent de Paul—Otec chudobných 
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Rím 10. februára 2021 

 

Môj dolámaný Kristus 
 

Drahí členovia Vincentskej rodiny! 
 

 Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami! 
 

 Po dramatických udalostiach minulého roka, kedy utrpenie spôso-
bené vojnami, prírodnými katastrofami a hladom bolo znásobené pandémiou COVID-19, nás vie-
ra pobáda žiť nový rok 2021 s nádejou, a to aj v situáciách, ktoré sú ľudsky povedané, 
„beznádejné“. 
  

 Na začiatku tejto pôstnej doby budeme pokračovať v reflexii o základných prvkoch, ktoré 
zo svätého Vincenta de Paul urobili „mystika lásky“, konkrétnejšie o jeho a našom vzťahu 
s Kristom, ktorý je zmrzačený, ako sme to už robili s pomocou ikony „Spasiteľa zo Zvenigoroda“. 
 

 V minuloročnom liste na Advent som napísal, že Ježišova osoba je základom identity Vin-
centa de Paul ako mystika lásky a stojí v centre vincentskej spirituality a charizmy. Ježiš je dôvo-
dom nášho bytia a jeho spôsob myslenia, cítenia, rozprávania a konania sa stáva naším život-
ným cieľom. Vincent vedel, že k osobnému obráteniu a plodnej službe je veľmi dôležitý dôverný 
vzťah s Ježišom: „Na duše nepôsobí ani filozofia, ani teológia, ani slová. Ježiš Kristus musí pô-
sobiť s nami, alebo skôr my s ním, konať v ňom a on v nás, hovoriť ako on a v jeho duchu, tak 
ako on bol v Otcovi a učil to, čo počul od neho“.  
 

 Ak je ikona „Spasiteľa zo Zvenigoroda“ pozvaním kontemplovať Ježišovu tvár, táto 
pôstna reflexia nás pozýva k dialógu so zmrzačeným Ježišom. Asi pred 30 rokmi sa mi do-
stala do rúk kniha španielskeho jezuitu Ramóna Cué s názvom Môj dolámaný Kristus. Na obál-
ke knihy bol zobrazený ukrižovaný Kristus, ktorému chýbala jedna noha, pravá ruka a prsty na 
ľavej ruke. Nemal tvár, ba dokonca ani kríž. Tento obrázok ma hneď upútal a jeho príbeh vyvolal 
vo mne túžbu mať tiež takéto zobrazenie ukrižovaného Krista. 
  

Kniha Môj dolámaný Kristus opisuje príbeh istého kňaza, ktorý mal v obľube umelecké 
diela. Jedného dňa vstúpil do obchodu so starožitnosťami, kde medzi mnohými krásnymi obraz-
mi, sochami a inými umeleckými predmetmi zbadal sošku, ktorá ho hneď zaujala. Znázorňovala 
ukrižovaného Ježiša. Išlo o dielo známeho umelca, ktoré si zachovalo vysokú umeleckú hodnotu, 
aj keď bolo poškodené. 

 

 

 Môj vlastný dolámaný Kristus, či už pred mojimi očami alebo v 
mojich myšlienkach, ma pozýva ku skutočnému dialógu. Nech nám 
toto pôstne obdobie pomôže prehĺbiť alebo jednoducho začať rozho-
vor s dolámaným Kristom a to nás určite nenechá ľahostajnými. 
  

 
Váš brat vo svätom Vincentovi  

 
Tomaž Mavrič, CM 

Generálny predstavený 
 

Úplné znenie na www.ozanam-sk.com 
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Z  LISTOV NÁŠHO ŠPIRITUÁLA P. MILANA  

Príloha: zopár fotiek z nášho centra na Kopci 
počas VN 2021 dostupné po kliknutí na odkaz 
https://1drv.ms/u/s!
Alh6GUXHhkPE5wjEbhPMTMswYQbg?
e=cjol2o 

Spoločná fotografia ale žiaľ len asi 
s tretinou obyvateľov nášho centra. 
Ostatní sa asi nechceli fotiť. 

Hospodárske zvieratá  
Dva polievané barančeky. Upiekol ich Šte-

fan, je jedným z obyvateľov, má 19 
rokov. Tešili sme sa z jeho prvotnej 
tvorby, učí sa za cukrára, chce si po-
tom postupne založiť aj vlastnú cuk-
ráreň. Držíme mu palce.  

 

Srdečný pozdrav do náš-
ho Spolku VDP ! 
 
Aj v  tomto čase zostávajú 
kostoly zavreté. Ale naša 
vincentská spiritualita, kto-
rá prenikla vaše srdcia a 
ruky, nechala vzniknúť jed-
nému z našich diel lásky -

 sociálnemu centru sv. Vincenta de Paul v Šu-
ranoch. 
 
Budem tam od dnes až do nedele konať všetky 
veľkonočné obrady. O chvíľu sa ešte tu v Lu-
čenci nechám pretestovať a vyrazím. Teším sa 
na službu medzi obyvateľmi nášho centra. Na 
rozdiel od bežných kostolov je naše zariadenie 
domácejšieho uzavretejšieho charakteru, to 
znamená aj možnosť v tamojšej kaplnke bo-
hoslužby vykonať. 
Prajem vám požehnané veľkonočné sviatky, 
budem na vás myslieť a spoločne sa s našimi 
chudobnými modliť za seba navzájom. Ďaku-
jem. 
Drahí z nášho Spolku sv. Vincenta de Paul, 
srdečne vás pozdravujem, chcem vám pove-
dať,  že dnes ráno som s vďakou a pozorne 
obetoval svätú omšu za vás a tiež všetkých, 
ktorých máte v srdci.  
Ďakujem aj Vám za modlitbu. 
Milan Grossmann CM 

 

Želám požehnanú prvú pôstnu nedeľu. V dneš-
nom prvom čítaní o Noemovi svätopisec zazna-
čil, že Boh po potope už viac nechce nikdy zni-
čiť nijaké telo. (https://lc.kbs.sk/) 
Uplynuli odvtedy veky a ako ľudia sme boli a 
zostávame vždy krehkí. Z rôznych dôvodov. 
Prajem vám i sebe pevné zdravie. Ale aj pevnú 
vieru, že Boh neničí. Zostáva tajomne dobrý a 
milostivý (Ž86) 
 

Ďakujem vám, cítim vašu vieru i modlitbu, 
s úctou 
Milan 
+  
 
Bez dedičného hriechu počatá Panna Mária, 
oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame, 
Sv. Vincent, o.z.n. 

https://1drv.ms/u/s!Alh6GUXHhkPE5wjEbhPMTMswYQbg?e=cjol2o
https://1drv.ms/u/s!Alh6GUXHhkPE5wjEbhPMTMswYQbg?e=cjol2o
https://1drv.ms/u/s!Alh6GUXHhkPE5wjEbhPMTMswYQbg?e=cjol2o
https://lc.kbs.sk/
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11.04.2021, Nedeľa božieho milosrdenstva 
 
POKOJ VÁM! 
 
Milí členovia nášho Spolku sv. Vincenta de Paul, 
priatelia, 
v týždni po Popolcovej strede som s vďakou a 
pozornosťou obetoval svätú omšu za vás a tiež 
všetkých, ktorých máte v srdci. V liturgickom číta-
ní o Noemovi bolo vtedy uvedené, že Boh sa po 
zničujúcej potope sveta rozhodol, že už nikdy 
viac nezničí nijaké telo. (Gn 9, 8-15) 
Uplynuli odvtedy tisícročia a ako ľudia sme vždy 
boli a zostávame krehkí. Z rôznych dôvodov. Sú-
časný koronavírus je len jedno z miliónov ohroze-
ní. Napriek tomu vám i sebe prajem pevné zdra-
vie. Ale tiež a predovšetkým pevnú vieru, že Boh 
neničí. Zostáva dobrý a milostivý. Aj keď často 
tajomne. 
Vincentská spiritualita, ktorá prenikla vaše srdcia 
i ruky, nechala vzniknúť jednému z diel milosrd-
nej lásky - sociálnemu centru sv. Vincenta de 
Paul v Šuranoch-Kopec. Ako už po niekoľko krát, 
aj počas tohtoročného Veľkého týždňa som bol 
konať duchovnú službu práve tam. Na Zelený 
štvrtok som sa ešte v Lučenci nechal pretestovať 
a vyrazil na služobnú cestu. Naše centrum je 
svojou povahou domáckejšieho uzavretého cha-
rakteru, čo znamená aj možnosť v tamojšej súk-
romnej kaplnke bohoslužby vykonať so zachova-
ním patričných epidemických opatrení. Som 
vďačný za spoločenstvo viery a modlitby, ktoré 
sme so všetkými obyvateľmi spolu aj s pánom 
riaditeľom i sestričkou zažili. Odovzdal som im 
vaše pozdravy. Spoločne sme sa s našimi chu-
dobnými pri Pánovom oltári modlili za všetkých 
v rodine nášho Spolku, živých i zosnulých, zvlášť 
v deň Pánovho Zmŕtvychvstania. 

Uplynulo osem dní a veľkonočná oktáva vrcholí 
v dnešnú Nedeľu Božieho milosrdenstva.  
O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš 
bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvore-
né, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ 
Jn 20, 26 

Keď teda zmŕtvychvstalý Ježiš prišiel medzi 
učeníkov, začal ukazovať na Petra? Že 
no poď, tak tu sa postav pred všetkých 
a priznaj sa! Ako to bolo? Prečo si ma 
zaprel? Dokonca tri krát si sa robil, že ma 
nepoznáš! Tak sa priznaj!  

Namiesto toho však bolo z Ježišových úst opa-
kovane počuť prianie: Pokoj vám! Šalom v 
hebrejčine znamená vnútornú rovnováhu, har-
móniu. Evanjeliový pokoj je teda rozdielny od 
bežného významu nášho pojmu pokoja, ktorý 
zvyčajne zahŕňa podmienku: budem pokojný, 
keď budem zdravý, keď ma ten a ten prestane 
rozčuľovať a pod. To je však veľmi krehký po-
koj. Ježišov pokoj je nepodmienený a je to po-
koj, ktorý má silu preniknúť všetky situácie náš-
ho života - radostné i tie ťažšie. Ježiš Kristus je 
Pokoj.  
Božie slovo upokojuje a nasycuje denno-
denne 
V týchto ťažkých časoch sa cítime kvôli koro-
navírusu ohrození a čakáme na otvorenie kos-
tolov k verejnej bohoslužbe. Nesmieme však 
zabúdať na Božie Slovo, ktoré máme prístupné 
v každom čase a každodenne. Myslím často na 
konštitúciu Druhého vatikánskeho koncilu 
O Božom zjavení, v ktorom Cirkev vyjadrila, že 
vždy mala v úcte Božie Písma tak, ako samo 
Pánovo telo (Dei verbum, 21). 
Dostal som pred krátkym časom duchaplný 
email s textom o sv. Františkovi Saleskom, sú-
časníkovi sv. Vincenta de Paul. Pri jednej príle-
žitosti sv. Františkovi niekto položil otázku: Du-
chovný otče, keby ste si museli vybrať medzi 
tým, či budete pravidelne prijímať Eucharistiu 
alebo dennodenne rozjímať nad Svätým pís-
mom, čo by ste si zvolili?  
Svätý František bez váhania odpovedal, že by 
si vybral každodennú meditáciu nad Bibliou. A 
vidiac u poslucháča rozpaky, náležite ďalej ob-
jasnil:  
Keby som pristupoval k Eucharistii bez toho, 
aby som rozjímal nad Písmom, sväté prijímanie 
by sa pre mňa skôr či neskôr stalo bezduchou 
rutinou. Ak by som ale dennodenne rozjímal a 
nemal by som možnosť prijímať eucharistické-
ho Ježiša, bol by som síce ukrátený o nesmier-
ny dar Eucharistie, no stále by som mohol čer-
pať nemalý duchovný úžitok z meditácie nad 
tajomstvami Božieho slova. 
Prajem vám milostiplnú Nedeľu božieho milosr-
denstva, ktorej pokoj pramení stále aj z kríža. 
Na prvý pohľad bláznovstvo, ale pre tých, ktorí 
poznajú Ježiša aj ako vzkrieseného, je kríž 
múdrosťou a nesmrteľnou silou.  
Požehnané a pokojné celé veľkonočné obdobie 
vám zo srdca vyprosujem a žehnám v mene 
Otca i Syna i Ducha Svätého + 
 

P. Milan Grossmann CM 
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K zbierke Boj 

proti hladu 
2020/2021  

v závere jej 
14. ročníka 

 
 
Drahí priatelia 

a podporovatelia, 
 
14. ročník našej celoslovenskej verejnej zbier-
ky Boj proti hladu organizovanej Vincentskou 
rodinou prebieha od 01. 05. 2020 do 30. 04. 
2021.  
V duchu svätého Vincenta de Paul, evanjelizáto-
ra najchudobnejších, chceme už tradične po-
môcť zmierňovať hlad, chorobu, negramotnosť, 
či iné utrpenie ľudí v rámci misijných diel Vin-
centskej rodiny v zahraničí i na Slovensku. Výťa-
žok z tohto ročníka zbierky zameriavame aj na 
zmiernenie koronakrízy na Slovensku i vo sve-
te.  
 
Hlavným príjmom zbierky v predošlých roční-
koch bol vždy predaj medovníkových srdiečok. 
Vzhľadom na epidémiu COVID-19 boli však te-
raz pečenie, balenie a predaj srdiečok obmedze-
né, hoci ste vynaliezavosť prejavili mnohí. 
 
Chceme poprosiť vás, ktorí sympatizujete 
s projektom Boj proti hladu, aby ste nám pomohli 
rozšíriť zbierku ešte viac do priestoru interne-
tu, na vaše webové stránky, sociálne siete, kde 
to považujete za vhodné a možné.  
 
V prípade záujmu je možné prečítať si údaje sú-
visiace so zbierkou, napr. výnosy z jednotlivých 
ročníkov, uskutočnené projekty, organizačné 
pokyny i plagáty na stiahnutie na našej stránke 
https://www.bojprotihladu.sk/ 
 
Možnosť priamo finančne podporiť zbierku je cez  

bankový účet číslo: 20286026/6500 
IBAN: SK7265000000000020286026 BIC POB-

NSKBA 
 
Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôso-

bom zapojili  
a ešte zapojíte do zbierky Boj proti hladu. 

 
 
Za komisiu Boj proti hladu:  
 
P. Mgr. Milan Grossmann CM 
Mgr. Petra Bajlová SVdP 

Členky Konferencie sv. Jozefa v Leviciach podpo-
rili projekt Boj proti hladu aj finančnou zbierkou vo 
vlastných radoch.  
 
Všetkým dobrodincom vyslovujeme obrovské Pán 
Boh zaplať, ktorým nie je ľahostajná pomoc núdz-
nym kdekoľvek na našej planéte! 
 

Modlitba za dobrodincov 
 
Pane! Ďakujeme ti za našich priateľov 
a dobrodincov, ktorí svojimi milodarmi 
a osobnou službou pomáhajú pri na-
šich dielach lásky. Odmeň ich a ich 
rodiny za preukázanú dobrotu a ich 

ochotu pomáhať blížnym. Zachráň ich 
pred nešťastím a núdzou. Preukáž im 

svoju lásku dnes i vo večnosti. 
 

Prosíme ťa, vyslyš nás! 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bojprotihladu.sk%2F%3Ffbclid%3DIwAR0vRqIlVor62TxxjCKj_y6YWEcsvPZt59DsUKhLstgO-eWjYdkzFSGg3jQ&h=AT1MLZIoJ2ifDqOkgIwOWPH_ueGcx-2wrBNi_fCv_Lwb5frwAjyhDPJgCkfMzlgYNdzCBmfY_QkCDAHyQeVYTQYYtTr7sKp6W4cBvITIqZSXtq7WpEE
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Niektoré ženy tu boli po prvýkrát, na-
koľko ostali posledné mesiace bez prá-
ce, v mnohých prípadoch aj ich manže-
lia. Ďakovali za balíčky a aj trochu ne-
chápali, že ich dostali zadarmo. 
My, členky Spolku sv. Vincenta ďakuje-
me aj našim duchovným, že nám 
umožnili aj v tomto roku zrealizovať 
projekt Daruj radosť. Spoločne sme sa 
obohatili o radosť a lásku, ktorá k Via-
nočným sviatkom nevyhnutne patrí. 
Bože vďaka za pomoc, za požehnanie 
a za toľkú radosť.                        MB 

Projekt Daruj radosť 
 
Tak ako po iné roky, aj v tomto roku po-
čas adventu členky Konferencie sv. Joze-
fa poprosili veriacich o podporu projektu 
Daruj radosť k Vianociam v kostoloch sv. 
Michala a Ducha Svätého.  Najprv sme 
zvažovali, či v čase pandémie urobíme 
zbierku potravín. Nebolo ľahké sa rozhod-
núť, ale modlitba má veľkú silu  a ako 
vždy, aj teraz zvíťazila. Veriaci mali záu-
jem o darovanie potravín a núdzni sa in-
formovali, či sa budú potraviny pred sviat-
kami rozdávať.  
Prinesené trvanlivé potraviny sme pre-
viezli do Vincentíka. Tu sme ich zapísali a 
potom naše dobrovoľníčky,  pripravili zá-
kladné balíčky, ktoré obsahovali: cukor 
kryštálový a práškový, múku hladkú a  
polohrubú, ryžu, olej, cestoviny 3,  čaj, 3 
konzervy,  šošovicu, mlieko, med, oplátky 
a sladkosti. K tomuto základnému balíčku 
sa podľa osôb v domácnosti priložili 
ďalšie potraviny ako: salónky, arašidy, 
kakao, rôzne prášky na pečenie, hrozien-
ka,  kompóty, ovocie, hygiena a iné daro-
vané veci. 
Ďakujeme darcom, ktorí s láskou a rados-
ťou prinášali potraviny, aby urobili radosť 
tým, ktorí to budú potrebovať. Tí,  ktorí si 
prišli pre potraviny ďakovali a neskrývali 
radosť, ktorú im bolo vidieť v očiach.  
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Grant Hlavné-
ho mesta SR 
Bratislava 
 
 

Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava schválilo grant pre denný 
stacionár Spolku sv. Vincenta de Paul 
na Slovensku vo výške 3160.-€ 
Grant je určený  pre seniorov v dennom staci-

onári na tréningy pamäti, zdravia, rehabilitá-

cie, pohybových hier,  voľnočasových aktivít, 

zdravého štýlu života ako aj  pomôcok pre 

denný stacionár, gernocidný žiarič a cvičiaci 

bežecký pás. Ďakujeme. 

   Vedenie stacionára 

Darček pre seniorov - rotujúca mačička 
      
V rámci dobrých vzťa-
hov sme dostali 
z nemenovaného so-
ciálneho zariadenia dar 
– hračku  pre seniorov, 
rotujúcu mač-

ku.  Neživá mačička dokáže rôzne úkony: 
mňaukať,  žmurkať, podať labku, prevrátiť 
sa na chrbát a posadiť sa a hlasne pra-
die.  Všetci seniori mali z nej radosť a jedi-
ný problém spočí-
va v tom, kto ju 
bude mať prvý 
v náručí... 
Denný stacionár 

Z rozhodnutia  vlády SR bol stacionár otvorený 
v celodennej prevádzke aj počas mimoriadnej 
situácie. Na základe zákona 116/2020 
Z.z.  Nariadenia vlády §4 (odst.1) písm a) pre 
ambulantné služby sociálnej služby poskytova-
li  zamestnanci  klientom sociálne poraden-
stvo  telefonicky  aj osobne. Odovzdali  sa im 
vitamíny z dotácie MPSVR, materiály na domá-
ce tréningy mozgu a boli s nimi neustále 
v telefonickom spojení.   Po zaočkovaní prvou 
vakcínou začali niektorí klienti postupne navšte-
vovať náš  denný stacionár. Jedna zamestnan-
kyňa denného stacionára bola 1 mesiac vysla-
ná na požiadanie MČ Ružinov na výpomoc do 
DSS Pažitková. 
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 Život v Šuranoch sa nezastavil ani v čase pandémie. 

Klienti sa starajú o hospodársky dvor a domáce zviera-

tá, snažia sa byť z veľkej miery sebestační v  niektorých 

potravinách a zveľaďujú aj exteriér a interiér zariadenia. 

Svojou prácou čiastočne splácajú pobyt v zariadení a 

robia ho krajším a praktickejším pre spolužitie v komuni-

te. 
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ZASADNUTIE VÝBORU NR SVdP 
 
ONLINE zasadnutie Výboru Národnej rady 

SVdP sa uskutočnilo dňa 23. marca 2021. 

V rámci tejto videokonferencie sa zasadnu-

tia výboru zúčastnilo 11 delegátov vrátane 

p. Milana Grossmanna. Konferencia trvala 

cca dve hodiny aj s prípravou, keďže prezi-

dentka spolku prvý krát zvolila takúto formu 

stretnutia. 

Videokonferencia bola úspešná, budeme ju 

využívať aj naďalej, pokiaľ sa v rámci pan-

démie nebudeme môcť osobne stretávať.  

Takáto forma stretnutia sa nám celkom pá-

čila, bola zaujímavou novinkou v našej ko-

munikácii. Veríme, že najbližšie stretnutie 

bude ešte lepšie a naše zručnosti na ešte 

vyššej úrovni. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným za trpezli-

vosť a ospravedlnenie nedokonalostí v ko-

munikácii.                                   AK 

 

Novým provinciálom  Vin-

centínov sa stal v septembri 

2020 P. Tomáš Brezáni CM, 

ktorý pôsobil v našom Spol-

ku sv. Vincenta de Paul ako 

špirituál od 01.09.2016 do 

30.08.2018. Srdečne gratulujeme a želá-

me Božie požehnanie, Svetlo Ducha Svä-

tého, ochranu Panny Márie popri dobrom 

zdraví a sile ducha, lásky, dobra a  pokoja 

v  tomto poslaní. 

Zároveň ďakujeme bývalému provinciálovi 

p. Jaroslavovi Jaššovi CM, ktorý nám veľ-

mi pomáhal nielen duchovným slovom ale 

aj návštevami v Dome nádeje v Bratisla-

ve,  v našom Sociálnom cen-

tre v Šuranoch, kde sa veno-

val klientom a slúžil sväté 

omše. Želáme a vyprosujeme 

Vám  veľa Božích milostí       

a Darov Ducha Svätého           

v ďalšej práci v Božej vinici. 

ONLINE konferencia MiSeVi 
 
Dňa 7. marca 2021 sa ko-

nala online konferencia Mi-

SeVi pod vedením      p. 

Pavla  Nogu CM. Do disku-

sie boli pozvané aj       tri 

členky nášho Spolku sv. 

Vincenta de Paul, ktoré priniesli vlastné 

svedectvá o bl. Frederikovi Ozanamovi, za-

kladateľom SVdP, ktorého charizmou a ži-

votom sa inšpirujú nielen vo svojom poslaní 

ale aj v osobnom živote. 

 
SVEDECTVÁ  MISIONÁROV 

 
„Človek nemôže vyčkávať so založenými 
rukami. Božie kráľovstvo je ako šíre more – 
treba nám rozprestrieť siete. Je ako vzácna 
perla – ale túto perlu musíme nájsť my. Bo-
žie kráľovstvo je ako skrytý poklad – no my 
ho musíme vykopať.“ 
 

Svedectvá našich misionárov podporova-
ných zo zbierky Boj proti hladu nájdete 
na stránke Mi-
SeVi, kde sú 
uverejnené ak-
tuálne link-y    
z Haity, Albán-
ska, Ruska a 
iných krajín,    
v ktorých pôso-
bia.  
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POMÁHAJME  VO FARNOSTI 
 
Konferencia sv. Ondreja apoštola 

v Bratislave vypisuje so súhlasom VNR 

SVdP projekt  

„Pomáhajme vo farnosti“ 

Prvá fáza projektu 

Cieľom projektu je systematicky po-

máhať odkázaným ľuďom vo farnosti 

Bratislava – Ružinov poskytovaním po-

travín, v ktorej pôsobí aj naša konfe-

rencia. Do tohto projektu chceme zapo-

jiť ochotných ľudí z farnosti pri získava-

ní potravín a finančných prostriedkov 

na ich nákup. Keďže začíname v čase 

pandémie, kedy nie je vhodné stretáva-

nie sa ľudí, ide nateraz iba o finančnú 

pomoc zo strany dobrodincov.  Konfe-

rencia má svoj bankový účet na ktorý  

darcovia môžu posielať svoje finančné 

príspevky. Za vyzbierané peniaze za-

kúpime potraviny pre odkázaných ľudí 

a rodiny. Ak poznáte takýchto ľudí vo 

svojom okolí, pošlite nám ich meno, 

adresu a krátke zdôvodnenie odkáza-

nosti na našu nižšie uvedenú e-

mailovú adresu. 

Cieľová skupina pomoci:  rodiny 

a jednotlivci, ktorí sa ocitli v krízovej 

situácii. Potravinovú pomoc budeme 

poskytovať maximálne v hodnote 50.- 

Eur mesačne. V prvej fáze projektu sa 

zameriame na nákup potravín 

a hygienických prostriedkov pre tých, 

ktorých ohrozuje nejaká kritická situá-

cia, prípadne im hrozí strata bývania 

pre finančnú nespôsobilosť. Priamu 

finančnú pomoc vylučujeme a ani nie je 

určená pre ľudí bez domova. 

V ďalšej fáze projektu budeme získavať 

dobrovoľníkov na sociálne poradenstvo 

a poskytovať aj takúto pomoc.  Ako prí-

klad uvádzame fungujúci projekt nezisko-

vej organizácie Doma u kapucínov, ktorá 

poskytuje takúto pomoc cca  60-70 rodi-

nám prostredníctvom dobrovoľníkov. 

Garantom nášho projektu je duchovný 

moderátor SVdP,  otec Milan Grossmann 

CM. 

Mailová adresa projektu:   

svondrej@gmail.com 

Číslo účtu Konferencie sv. Ondreja apoš-

tola:  SK23 0200 0000 0043 9635 8954 

Výbor Národnej rady SVdP podporuje 

projekt bratislavskej Konferencie sv. On-

dreja apoštola a oslovuje aj ostatné kon-

ferencie SVdP na Slovensku, ktoré sa 

môžu pripojiť k tomuto projektu v rámci 

svojich možností a pôsobenia vo svojich 

farnostiach.  

Prosíme tiež predsedov konferencií, aby 

posielali krátke správy, príp. fotodoku-

mentáciu o tom, čo prežívajú a konajú 

v tejto výnimočnej situácii pandémie. Prí-

spevky uverejníme v našom časopise 

Ozanam. 
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KONFERENCIA  SV. JOZEFA  LEVICE 

 

POĎAKOVANIE 
 
Chcela by som sa podeliť o skúsenosť. 
Z bazošu sme si kúpili sedačku a pri-
niesli sme si domov ploštice. Zamorili 
nám celý dom.  Nábytok sme museli 
vyhodiť. Ďakujem Vincentíku, že nám  
pomohli s finančnou podporou 300 €, 
ktoré sme museli zaplatiť za deratizá-
ciu. Pomohli nám s nábytkom – sedač-
kou,  váľandami a ošatením. Ďakujem 
pani Magdaléne Boledovičovej, s kto-
rou som bola v kontakte. Pomohla mi v 
ťažkých chvíľach, keď sa mi každý ob-
rátil chrbtom. Máme 6 detí.  Manžel 
pracuje, ja som na MD. Finančne by 
sme túto situáciu nezvládli. Ešte raz 
veľká vďaka Vincentíku a pani Magde . 

Vďačná Kováčová Michaela 
  

POĎAKOVANIE 
 
Som rozvedená s 2 deťmi, syn je silný 
alergik a astmatik, dcéra DMO a má aj 
ďalšie  diagnózy. Žijeme z opatrovateľské-
ho príspevku. Dostala som 2-izbový byt, 
keď som tam nasťahovala bol prázdny. 
Pomoc som dostala od Konferencie sv. 
Jozefa, z Vincentíka.  Som  veľmi vďačná 
pani Boledovičovej, ktorá nám zabezpečila 
a zaplatila aj auto. Zásluhou Vincentíka 
mám zariadený byt a to váľandy pre deti, 
písacie stoly, skrine, stenu pre deti...za co 
z celého srdca veľmi pekne ďakujem. Z 
Vincentíka máme aj oblečenie. Je to pre 
nás veľká pomoc.  
S pozdravom mamička Erika a deti Samko 
a Natálka. 

 Erika Kováčová 
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 DRAHÍ DORODINCI!  
ČO NAÚPRIMNEJŠIE ĎAKUJEME! 

CITÉ SOLEIL—ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

MODLITBA PRED VSTUPOM DO TRIED 

STOLOVANIE VO SVIATOČNÝ DEŇ 

MISIA SV. VINCENTA—MEYER 

JE TO JEDNODUCHÉ  
POĎAKOVANIE  

KTORÉ NEMÁ VEĽKÚ CENU ...  
ALE NAŠE SRDCIA 
 NAPĹŇA ŠŤASTÍM.  



Strana 14 
 O Z A N A M  2021 ROČNÍK  XV Č. 1 

VYDÁVA  NR  SPOLKU  SV. VINCENTA  DE  PAUL 

MYŠLIENKY NA POVZBUDENIE KU DŇU ŽIEN 

 

 

    

   Kto nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly.  
Bezpečnosť nachádza srdce jej muža v nej, bo núdze 

o zisk niet.  
(Prís 31 10,11 – zo Zlatej abecedy o dobrej žene) 

 
 

Ako jej svedčia moc a krása za odev, tak s úsmevom 
sa díva na budúci deň.  

Prehovoria jej ústa s múdrosťou, láskavé slová sú na 
jej jazyku.  

(Prís 31 25,26 – zo Zlatej abecedy o dobrej žene) 

 
 

Spanilosť je klam a krása – daromnosť; chválu si za-
sluhuje žena, čo sa bojí Pána.                   (Prís 31, 

30– zo Zlatej abecedy o dobrej žene) 

 
„... žena bola povolaná, aby bola článkom živej a 
činnej štruktúry kresťanstva, a to v takej miere, 
že dosiaľ neboli asi všetky jej schopnosti ešte 
vyjadrené." 
 
                      (Ján Pavol II., Apoštolský 
list o dôstojnosti a povolaní ženy Mulieris dignitatem 1)  
 
 
 
Cirkev ďakuje za všetky ženy a za každú osobit-
ne: za matky, sestry, manželky; za ženy zasvä-
tené Bohu v panenstve; za ženy, ktoré sa venujú 
službe toľkým ľuďom, čakajúcim na nezištnú lásku 
druhej osoby; za ženy, ktoré bedlia nad človekom 
v rodine, ktorá je základným znakom ľudského 
spoločenstva; za ženy konajúce prácu v zamest-
naní, za ženy, na ktoré nezriedka dolieha veľká 
spoločenská zodpovednosť, za ženy "dokonalé" i 
za ženy "slabé" - za všetky, tak, ako boli mysle-
né Bohom v celej kráse a bohatstve ich ženskos-
ti; tak ako boli obklopené jeho večnou láskou...  

 
       (Ján Pavol II., Apoštolský list 
o dôstojnosti a povolaní ženy Mu-
lieris dignitatem 31) 
 
 
 

Cirkev ďakuje za všetky prejavy ženského "génia" 
v priebehu dejín vo všetkých krajinách a upro-
stred všetkých národov, ďakuje za všetky cha-
rizmy, ktoré Duch Svätý udeľuje ženám v histórii 
Božieho ľudu, za všetky víťazstvá, za ktoré vďa-
čí ich viere, nádeji a láske: ďakuje za všetky 
plody ženskej svätosti.  
 
                  (Ján Pavol II., Apoštolský list 
o dôstojnosti a povolaní ženy Mulieris dignitatem 31)  

 
 

  Žena je silná vedomím tohoto zverenia, silná 
tým, že Boh "jej zveruje človeka" vždy a vša-
de, dokonca i v podmienkach spoločenskej dis-
kriminácie, v akých sa môže ona ocitnúť. Toto 
vedomie a to zásadné povolanie hovoria žene o 
dôstojnosti, akú dostáva od samého Boha a to 
ju robí "statočnou", posilňuje jej povolanie. 
Tiež takýmto spôsobom sa oná "statočná že-
na" (porov. Prís 31,10) stáva nezastupiteľnou 
oporou a žriedlom duchovnej sily pre iných, 
ktorí v nej pociťujú veľké duchovné energie. 
Týmto "dokonalým ženám" priveľa dlhujú ich 
rodiny a neraz celé národy.         
 

       (Ján Pavol II., Apoštolský 
list o dôstojnosti a povolaní ženy 
Mulieris dignitatem 30)  
 
 

Svedectvo a diela kresťanských žien mali veľký 
vplyv tak na život Cirkvi ako i spoločnosti. Aj v 
čase ťažkých sociálnych krívd sväté ženy konali 
"slobodne", súc posilňované vlastným zjednote-
ním s Kristom. Toto zjednotenie a táto sloboda 
zakorenené v Bohu vysvetlia napr. veľké dielo 
sv. Kataríny Sienskej v živote Cirkvi a sv. Te-
rézie od Ježiša v rehoľnom živote. 
Takisto v našej dobe sa Cirkev neprestáva obo-
hacovať svedectvom mnohých žien, ktoré reali-
zujú svoje povolanie ku svätosti. Sväté ženy sú 
zosobnením ideálu ženskosti, ale sú tiež vzorom 
pre všetkých kresťanov, vzorom "nasledovania 
Krista", príkladom ako má Nevesta odpovedať 
na lásku Ženícha.        
                                                                                 MS 
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                                             Príspevok z Ukrajiny sme dostali až po 
uzávierke do  Ozanamu 2/2020, z toho dô-
vodu jeho uverejnenie sme zaradili  do toh-
to čísla s poďakovaním Konferencii sv. Šte-
fana od tamojších organizátorov a rodičov 
zúčastnených detí. 

LETNÝ TÁBOR  NA  UKRAJINE 
 
Konferencia sv. Štefana v Kráľovskom Chlumci 
sa každoročne podieľa na organizovaní letných 
táborov pre deti na Ukrajine. Okrem iného, kon-
ferencia v roku 2020 poskytla 500.– Eur na pod-
poru tohto projektu. 
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Dokumentácia z Ukrajiny má 9 
strán plus fotografie, uverejňuje-
me len ich časť v pôvodnom zne-
ní. Ďakujeme organizátorom a 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali na úspechu 
tohto projektu. 


