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Pane daj, aby som bol svojím blížnym dobrým priateľom, daj, aby moja oso-
ba 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  de-
zorientovaní, ktorí potichu trpia, ktorí sa cítia izolovaní. Pane, daj mi citli-
vosť, 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 



Kristova tvár žiari v chudobných 
 

Buďme milosrdní a preukazujme milosrdenstvo všet-
kým tak, aby sme sa s chudobnými nikdy nestretli bez toho 
aby sme ich potešili tak dobre, ako len vieme, aby sme ne-
stretli žiadneho nevedomého bez 
toho, aby sme s ním prehovorili 
niekoľko slov potrebných k tomu, 
aby urobil niečo pre svoju spásu. 

Láska musí byť činná. 
Pracuje pre dobro aútechu dru-
hých. Nedovolí nám, aby sme sa 
na bratov alebo priateľov, ktorí 
sa ocitli v núdzi, dívali bez toho, 
aby sme sa ich láskou nezaujali. 
Vonkajšie prejavy musia svedčiť 
o vnútornom stave. 

/Myšlienky sv. Vincenta de Paul 
na každý deň/ 

 

 

 

Interiér Kostola sv. Vincenta de Paul Brati-
slava—Ružinov je spoločným dielom auto-
rov: Akad. Sochár Viliam Lovíšek, Mgr.art. 
Jozef Baus, Mgr. Art. Juraj Vitek, Ing. Arch. 
Ivan Jarina, Ikonopisecká dielňa Archaniela 
Rafaela.  

Na jednom zo súboru desiatych obrazov je 
znázornený aj blahoslavený Frederik Oza-

nam ako dieťa, ktorý sa necháva viesť Božou prozreteľnos-
ťou a je zasadený ako strom pri rieke života. Zaštepený do 
Krista, jeho život prináša dobé ovocie mnohých charitatív-
nych diel po celom svete.  

http://www.fara-ruzinov.sk/old/images/interier/008a.jpg 
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Sv. Vincent de Paul—Otec chudobných 
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Milé sestry a bratia! 
 
Je tu advent a s tým spojené Vianoce, 
kedy náš Spasiteľ prišiel na svet ako 
malé bezmocné a chudobné dieťa. Len 
vtedy si najviac vieme uvedomiť jedno-
duchosť a pokoru Boha pre nás.  Ten, 
ktorý sa narodil v Betleheme, prišiel, 
aby slúžil, a tak dal príklad aj nám, aby 
sme Ho nasledovali.   
Dnes žijeme zvláštnu dobu,  ktorú sme 
predtým nemali. Museli sme sa najskôr 
zorientovať,  a prijať nové pravidlá, tes-
tovanie, očkovanie a nemôcť sa stretá-
vať ako spoločenstvo. Museli sme nájsť 
aj v tejto situácií východisko, a  jedným 
je   stretnutie on line  cez počítač, ktoré 
nám s láskou vždy pripravila Betka Kop-
řivová. Vtedy sa priblížime a najviac sa 
aj povzbudíme  ako môžeme pomôcť 
tým, ktorí sú našimi bratmi a sestrami, a 
sú osamelí, chudobní a biedni. Jedným 
z možnosti sú zasielanie balíkov 
s hmotnou pomocou, nákupy pre núdz-
nych. Musíme premeniť svoju lásku 
k chudobnému do konkrétnych skutkov,  
lebo keď budeme milovať chudobného,  
budeme milovať Boha v konkrétnej oso-
be. Teraz na Vianoce to najviac zažije-
me. Podstatné však ostáva darovať nie-
len materiálne statky ale svoj čas, ener-
giu a sebe samého. 
Narodený Ježiš nech nám pomáha       
v tom, aby napriek ťažkostiam, ktoré 
prináša život, nezhasla v nás nádej 
stretnutia sa s plnosťou radosti. Čaká 
nás opäť  rok, ktorý možno opäť nebu-
de jednoduchý. Prosme Ho, aby radosť 
a nádej, ktorá pramení z Jeho lásky, 
nikdy  sa nevytratila z nášho srdca.  
Požehnané vianočné sviatky všetkým 
praje 
                                                  Libuša 
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CHORÍ A STARÍ ĽUDIA 
MOCNÍ STAVITELIA SVETLEJ A NÁDEJNEJ BUDÚCNOSTI 

 

 

Milí členovia Vincentskej rodiny! 
 

 Milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista nech je vždy s nami! 
 

Cirkev nám každý rok ponúka dar milostiplného obdobia zvaného "Advent", ktorý nám 
osobitným spôsobom pomáha pripraviť si srdce i myseľ na Vianoce. Pokračujúc v reflexii o sv. 
Vincentovi de Paul ako o "mystikovi lásky" pozývam nás všetkých, aby sme       v tohoročnom 
adventnom období meditovali o nepopierateľnom a životne dôležitom poslaní, ktoré majú chorí a 
starí ľudia v Cirkvi a vo svete, a tým aj v našich kongregáciách, združeniach, komunitách, rodi-
nách a skupinách. 

 

Ak na jednej strane dnešná spoločnosť tak často považuje chorých a starých ľudí za neu-
žitočných pre rozvoj svetlej a nádejnej budúcnosti ľudstva, na druhej strane Ježiš v Biblii ruší 
všetky tieto predsudky a priznáva chorým a starým ľuďom privilegovanú úlohu v poslaní, ktoré 
mu zveril Otec – priviesť všetky národy k nemu, do jeho srdca, aby sa uskutočnilo Božie kráľov-
stvo.   

 

 Tento biblický zvrat pramení z radikálneho rozlíšenia toho, kto je v skutočnosti stredom 
všetkého. Kto je ten, kto dáva plný zmysel nášmu životu, tomu, čo robíme, čomu venujeme všet-
ky svoje dary a talenty? Kto je hlavným zdrojom šťastia a radosti? Na prvom mieste nie je človek, 
ale Boh. 
 

Ľudská spoločnosť často kladie do centra pozornosti človeka, pretože ten je fyzicky a psy-
chicky schopný priniesť nejaký zisk. Boh nemá miesto, alebo ak áno, je umiestnený na 
treťom alebo na štvrtom mieste, v závislosti od sebeckých názorov jednotlivca. Logickým 
záverom je, že v danej chvíli sa chorí a starí ľudia stávajú, ako často opakuje pápež Fran-
tišek, „skartovaní“ z našich spoločností (porov. Fratelli Tutti, č. 19 – 20), pretože už nemô-
žu prispievať k svetlej a nádejnej budúcnosti ľudstva. Svätý Vincent hovoril o úlohe cho-
rých pri viacerých príležitostiach: 
 

„Už som mnohokrát povedal a nemôžem si pomôcť, aby som to v túto chvíľu nezopakoval 

znova, a síce, že chorých ľudí v Spoločnosti musíme pokladať za požehnanie Spoločnosti 

a domu. Máme to považovať za ešte pravdivejšie, pretože náš Pán Ježiš Kristus miloval 

tento stav utrpenia, ktorým on sám chcel prejsť, a stal sa človekom, aby trpel“ (Coste XII, 29 

– 30; Konferencia 184, „O  dobrom využití choroby", [28. júna 1658]). 

Úplné znenie na www.ozanam-sk.com 

 

Váš brat vo svätom Vincentovi  
 

Tomaž Mavrič, CM 
Generálny predstavený 
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Z  LISTOV NÁŠHO ŠPIRITUÁLA  P. MILANA  

Deň liturgickej spomienky na bl. Frederika Ozana-
ma"Prvou povinnosťou kresťanov je nemať strach 
a druhou povinnosťou je nevystrašiť druhých. Nao-
pak, treba upokojovať znepokojených, pomôcť im 
považovať súčasnú krízu za búrku, ktorá pominie. 
Majme odvahu. Hľadajme najskôr Božiu spravodli-
vosť a dobro vlasti a ostatné nám bude prida-
né." (Z Frederikovho  listu bratovi Alfonzovi zo dňa 
6. marca 1848). 
Milé členky a milí členovia nášho Spolku sv. Vin-
centa de Paul, bratia a sestry, 
pozdravujem vás v deň spomienky zakladateľa 
Spolku bl. Frederika Ozanama. Chcem vám vyjad-
riť modlitbovú blízkosť, zvlášť myslím na našich 
trpiacich chorých členov. Asi všetci si uvedomuje-
me svoju krehkosť, ale aj to, že Covid-19 nie je 
jediné možné zdravotné trápenie či kríza.  
Dovoľte mi ponúknuť vám jednu myšlienku o 
uzdravení, ktorá by mala pochádzať od pápeža 
Františka. Keď Ježiš vložil svoje prsty do uší hlu-
chonemého (Mk 7, 31n) a potom sa mu poslinený-
mi prstami dotkol jazyka, tento úkon nás odkazuje 
na vtelenie. Totiž Boží Syn je človekom plne začle-
neným do reality ľudí. Preto vie pochopiť žalostný 
stav druhého človeka a zasahuje gestom, do ktoré-
ho je zapojená jeho vlastná ľudská podstata. 
K uzdraveniu dochádza vďaka jeho spojeniu 
s Otcom: práve preto pozdvihol oči k nebu. Potom 
vzdychol a vyriekol rozhodujúce slovo: 
„Effeta“ („Otvor sa“). Na to hluchonemý človek oka-
mžite ozdravel: otvorili sa mu uši, rozviazal sa mu 
jazyk. Ozdravenie bolo pre neho aj akýmsi otvore-
ním sa voči iným a voči svetu. 
Evanjeliový príbeh zdôrazňuje potrebu dvojakého 
uzdravenia. V prvom rade je to uzdravenie 
z choroby a telesného trápenia, aby sa telu prina-
vrátilo zdravie, aj keď tento cieľ nie je v horizonte 
pozemského života úplne dosiahnuteľný napriek 
mnohému úsiliu vedy a medicíny. Avšak je tu aj 
druhé uzdravenie, a možno i ťažšie, a tým je 
uzdravenie zo strachu. Uzdravenie zo strachu, kto-
rý núti odsúvať na okraj spoločnosti chorých, trpia-
cich a postihnutých ľudí.  
Ježiš nám vyjavil tajomstvo zázraku, ktorý môžeme 
opakovať i my, stanúc sa tak aktívnymi vykonáva-
teľmi slova „Effeta“. Ide o otvorenie sa potrebám 
našich bratov a sestier, ktorí trpia a potrebujú po-
moc. Je to vlastne samotné srdce, tá najhlbšia 
podstata človeka, čo prišiel Ježiš otvoriť, oslobodiť, 
aby človek dokázal žiť vzťah s Bohom a inými ľuď-
mi v plnosti. 
Vyprosujem vám milostiplný deň spomienky bl. 
Frederika. 
Svätú omšu budem dnes slúžiť v Lučenci a obetu-
jem ju s vďakou a vierou za všetkých členov nášho 
Spolku, živých i zomrelých. 
Prajem vám aj požehnané dni blízkej návštevy pá-
peža Františka prežité s duchovným úžitkom 
a v zdraví. 
S úctou,  
Milan Grossmann CM 

 

Milí členovia nášho 
Spolku, 
 
srdečne vás všetkých 
pozdravujem vo sviatoč-
ný neskorý večer. 
Ďakujem pani Magduš-
ke za informovanie a 

výzvy k modlitbe. 
Dnes v kostole u nás v Lučenci, keď som 
pred svätou omšou o 19 h pozeral do knihy 
v sakristii, zbadal som, že kupodivu nie je 
obsadený úmysel. Hneď som si vzbu-
dil obetovať svätú omšu za všetkých cho-
rých i inak trpiacich členov nášho Spolku, 
zvlášť teraz za našu Máriu Polákovú a tiež 
za skoré plné zotavenie prezidentky, pani 
Libušky. 
 
Dovoľte krátku myšlienku k sviatku Preme-
nenia Pána. 
 
Vtedy, keď sa nám dostane mimoriadnej 
milosti a budeme vyvedení až na vrchol ho-
ry (snáď ako niekedy cítime pri svätej omši) 
naučme sa tiež zostupovať opäť do nížiny. 
Naučme sa uchovávať nájdenú radosť vo 
svojom srdci, aby sa tam premenila na silu 
v čase skúšok.                                                      
Tí, ktorých si Boh vybral spomedzi všet-
kých, aby zvlášť im ukázal svoje svetlo, 
svojou účasťou na videní ho neoslávili. Ale 
rovnako ako všetci ostatní až neskôr svojou 
vernosťou, ktorú mohli dosvedčiť až do 
krajnosti, keď niesli obtiaže spojené s hlá-
saním evanjelia. Ich požehnanie a povola-
nie sa naplnilo po zostúpení z vrchu. 
Pán Ježiš na Hore premenenia ukázal ako-
by svoju ID kartu. Je občanom neba. 
Sledovanie tohto premenenia nebolo pre 
všetkých apoštolov, len pre troch. Vrch pre-
menenia je však pre všetkých, pre každého 
z nás. Miesto medzi nebom a zemou. 
Vrchom sú každodenné námahy, obety, 
práce, menšie či väčšie životné kríže, cho-
roby. 
Vierou a modlitbou vpúšťame do svojho ži-
vota Pána, ľudská duša sa s Ním stretne... 
a premenená zažiari novým svetlom a ná-
dejou. Dnes! 
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Nová prelomová nádej 
 

Milí členovia, priatelia 
i sympatizanti nášho Spolku sv. 
Vincenta de Paul! 
Prežívame ťažkosti v súvislosti  
s už treťou vlnou šíre-
nia koronavírusu. Navyše, 
u niekoho sa nevyspytateľná 
choroba prejaví veľmi vážne, 
hoci u iného sa ani neprejaví 
alebo len mierne. Nekonečné 
opatrenia, ktoré síce sú odôvod-
nené, priťažujú ešte viac nášmu 
osobnému, komunitnému 
a spoločenskému životu. Z ne-
jasností a nepredvídateľností 

pramenia aj strach, nervozita a nepokoj.  
Koronavírus však nie je jedinou príčinou, ktorá narúša 
naše istoty, zaužívané poriadky a zvyklosti. Totiž asi 
všetci z našej osobnej životnej skúsenosti poznáme aj 
iné ťažkosti, ktoré súvisia s úplne inými záležitosťami  
a sú našimi možno aj dlhodobými osobnými krížmi, 
o ktorých mnohokrát vie len sám Boh.  
Napriek tomu, alebo práve kvôli tomu, by som chcel 
poukázať na blízku nádej, ktorá cez hmlu akejkoľvek 
neistoty vidí ďalej do perspektívnej budúcnosti.  
Mám na mysli nádejnú hranicu, ktorú prekračujeme 
rok čo rok bez ohľadu na to, či sú práve dobré, alebo 
zlé časy. Aj tento rok sa k tomu prelomu blížime, či 
chceme alebo nie. Znova sa nachádzame v závere 
jednej etapy nášho života. Už po koľký krát! A koľko 
krát ešte nastane v našom živote? Boh vie! Mám na 
mysli koniec liturgického roka, zvyknem ho nazývať aj 
„liturgický silvester“. Na rozdiel od toho občianskeho, 
tento nie je sprevádzaný hlukmi delobuchov, ktoré ma-
jú svoj pôvod u prastarých domorodých lesných kme-
ňov, keď veľkým búchaním odháňali temné sily, aby už 
nevstupovali do nového obdobia a nespôsobovali me-
dzi ľuďmi choroby či iné nešťastia a ťažkosti. 
U kresťanov sa tento prelom, za ktorým sa začína nie-
čo nové, nazýva Advent - nádejné čakanie. Aké sú 
naše očakávania? Na koho alebo čo čakáme predo-
všetkým? Hovorí sa, že čo sa týka viery, na prvom 
mieste je Boh, ale čo sa týka skutkov, na prvom mies-
te je človek. Naša vincentská spiritualita nám dáva 
vodítko k tomu, aby sme medzi niekedy spleťou túžob, 
mali na pamäti to najdôležitejšie, najzdravšie.  
Slovami pápeža Františka, ktoré sú nám takmer vždy 
akosi vincetsky blízke, si môžeme pripomenúť, že ak 
ide o nový začiatok, musíme vždy začať od najposled-
nejších z našich bratov a sestier (Fratelli tutti, 235). A 
pri svojej nedávnej septembrovej návšteve u nás na 
Slovensku znovu vyjadril, čo mu už dlhodobo leží na 
srdci: „Aká krásna je pokorná cirkev, ktorá sa neodde-
ľuje od sveta a nepozerá na život s odstupom, ale žije 
v jeho vnútri. (...) Ak svojím kázaním a svojou pastorá-
ciou už nedokážeme vojsť dnu bežnou cestou, snaž-
me sa otvoriť iné priestory; skúsme inými cestami.“  
Uvedené slová z bratislavskej katedrály 

Uvedené slová z bratislavskej katedrály pápež adre-
soval biskupom, kňazom a zasväteným, ale svojim 
spôsobom sú platné pre každého.  
Benediktín sa v týchto dňoch zamyslel, že Boh sa 
nám chce dávať v niečom tak samozrejmom, akým 
je každodenný chlieb. Ale postupne v priebehu dejín 
sme my ľudia začali stavať stále väčšie katedrály a 
obstarávali zlaté kalichy atď. A že tu sa niekde mož-
no stala chyba; že sme takto vlastne spôsobili, že 
Boh sa stal záležitosťou len pre sviatočné dni. Ale 
on predsa vždy chcel a stále chce byť blízko každé-
mu, presne tak, ako sa človek aj domáha každoden-
ného chleba.  
Z evanjelia vieme, že nielen z chleba žije človek, ale 
z každého Božieho slova. Napriek tomu zostáva 
rozhodujúcim to, čo zaznamenal evanjelista Matúš 
v 25. kapitole. „Bol som hladný a dali ste mi jesť. Bol 
som chorý a navštívili ste ma“.  
Kostoly sú kapacitne obmedzené. Ale človek sa ne-
musí obmedzovať. Byť milosrdným Samaritánom 
vďaka skutku lásky vykonanom vo svojej blízkosti je 
totiž možné každodenne. Raz sa kohosi pýtali, že 
ako už len on môže pomôcť, keď je sám chudobný 
a nemá čo dať. Dostal odpoveď, že prejavom lásky, 
ktorý môže mať vždy pri sebe je napríklad obyčajný 
úsmev. Je bezplatný a robí zázraky. Inokedy je zas 
vhodnejšie citlivým spôsobom prejaviť tichý súcit 
s tým, kto bolestne trpí.  
Liturgické čítania v tomto období roka pripomínajú, 
že svet, ako ho poznáme, raz skončí a s tým sú 
spojené tzv. posledné veci - nebo, peklo, súd. Ak to 
človek počúva s vážnosťou voči spravodlivému 
i milosrdnému Autorovi týchto slov, je oslobodzova-
ný od strachu či beznádeje. Naopak, získava silu žiť 
v tomto svete vynaliezavo, slobodne, ale aj zodpo-
vedne a ľudsky dôstojne. 
Často počuť o túžbe, aby epidémia ustúpila, aby sa 
opatrenia uvoľnili a aby sme sa konečne vrátili do 
normálu a usporiadanosti života. Avšak poznáme aj 
nadprirodzenú normálnosť, nadprirodzený poriadok, 
ktorý presahuje naše pozemské istoty. Nie že by 
sme to prvé chceli ignorovať ako nedôležité, ale 
nádej nám dáva schopnosť nezúfať a kráčať ďalej 
až za hranice ľudsky možného. Nadprirodzená ná-
dej je liekom proti paralyzujúcemu strachu a živým 
pohľadom do lepšej budúcnosti už pre tento pozem-
ský život, ale tou istou nádejou vidíme aj poza tento 
svet.  
Milí priatelia, teraz v novembri som s pozornosťou 
a úprimnosťou obetoval svätú omšu za všetkých 
zomrelých i živých členov nášho Spolku 
a pravidelne sa modlím a ďakujem aj za Vaše mod-
litby, obety a námahy v službe lásky. Nech vám 
dobrý Boh odmení.  
Na príhovor bez dedičného hriechu počatej Panny 
Márie, sv. Vincenta de Paul, bl. Frederika Ozanama, 
vám všetkým vyprosujem pevné zdravie a ďalšie 
milosti do obdobia Adventu a tým aj do nového litur-
gického roka, do prípravy na narodenie Kráľa naj-
mocnejšieho a napriek tomu alebo práve preto Krá-
ľa pokory, božieho pokoja a nádeje. 
Milan Grossmann CM 
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V stacionári balili srdiečka, ktoré napiekli členky Konferencie sv. Gorazda v Brati-
slave na akciu Boj proti hladu.  
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Potravinový dar 

 
 Jednou z organizácií, ktorá už tak-

mer stošesťde-
siat rokov po-
máha ľuďom pri 
katastrofách 
(nielen vojno-
vých), ale aj 
ťažkých život-
ných situáciách, 
je Červený kríž. 
Konferencia sv. 
Jozefa 
v Leviciach pri 
Spolku sv. Vin-
centa de Paul 
privítala, keď 

Územný spolok Slovenského Červeného 
kríža Levice jej daroval z potravín, ktoré 
získal počas zbierky potravín nazvanej 
Pomáhame potravinami, ktorá prebehla 
v prvej polovici októbra v levickom Kauf-
lande. 
 

 V pondelok 25. októbra si prevzala 
pomoc predsedníčka konferencie sv. Jo-
zefa v Leviciach Alžbeta Kopřivová od 
riaditeľky ÚS SČK v Leviciach Michaely 
Chmelovej. 
 

 Išlo o prvé stretnutie riaditeľky le-
vického územného spolku SČK 
s predstaviteľmi Spolku sv. Vincenta de 
Paul, ale určite nie posledné. Po obozná-
mení s činnosťou Spolku Michaela 
Chmelová prisľúbila, že levický Červený 
kríž sa bude snažiť podľa svojich mož-
ností ľuďom z Levíc a okolia, ktorí sa ocit-
li v zlej finančnej situácii, aj prostredníc-
tvom Spolku pomáhať. 
 
Dana Tomová, Kf. Sv. Jozefa LV 

S nádejou na pomoc  
od Mesta Levice 

  
      Poslaním Spolku sv. Vincenta de Paul 
je pomáhať ľuďom v núdzi. Čím viac ľudí 
sa spojí  a stotožní s touto myšlienkou, 
tým môže byť pomoc rýchlejšia a môže 
sa dostať ku viacerým ľuďom. 
 

     V pondelok 18. októbra sa stretli pred-
sedníčka konferencie sv. Jozefa 
v Leviciach a zároveň viceprezidentka 
Spolku Alžbeta Kopřivová ako aj členka 
Spolku Dana Tomová s nedávno zvole-
ným viceprimátorom Levíc Petrom Benče-
kom, aby ho oboznámili s činnosťou Spol-
ku na Slovensku ako aj s aktivitami levic-
kej konferencie, ktorá sa snaží zmierniť 
dopad ťažkej ekonomickej situácie hlavne 
u ľudí v Leviciach a okolí. Viceprimátor 
Mgr. Peter Benček si pozorne vypočul in-
formácie a poďakoval sa za všetky aktivi-
ty, ktoré konferencia nezištne pre dobro 

ľudí robí. 
 

     Viceprimátor 
Peter Benček 
prisľúbil, že pri 
rozdeľovaní vý-
ťažku 
z dobročinnej 
aukcie umelec-
kých diel Art for 
help bude Mest-
ský úrad 
v Leviciach mys-
lieť aj na konfe-
renciu sv. Jozefa 

v Leviciach, aby mohla finančne pomôcť 
tým ľuďom, ktorí momentálne finančný 
dar najviac potrebujú a vlastnými silami si 
potrebné financie nedokážu zabezpečiť. 
 

Dana Tomová, Kf. Sv. Jozefa LV 
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Hodová slávnosť      
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Dńa 26.9.2021 sa uskutončila hodová sláv-
nosť sv. Vincenta d Paul v kostole sv. Vin-
centa de Paul  Bratislava Prievoz. Hlavným 
celebrantom sv.omše bol páter Augustin Sla-
ninka, bývalý farár. Na sv. omuš boli prizvaní 
hostia, evanjelický farár, starosta a iní. Kon-
ferencia sv. Gorazda ponúkala prezentáciu 
výrobkov denného stacionára.  

 

Humanitárna pomoc z Viedne 
    Dňa 10.11.2021 priniesli  Viedenské konfe-
rencie Spolku sv. Vincenta de Paul  do Domu 
nádeje  v Bratislave humanitárnu pomoc vo for-
me zbierky oblečenia, hračiek,  obuvi,  zdravot-
níckych pomôcok.  Naši partneri z rakúskeho 
spolku sv. Vincenta de Paul  prišli  dvoma auta-
mi a vyložili zbierku.  Z dôvodu prevencie  pan-
démie sa v Dome nádeje zdržali len nevyhnut-
ne.  Humanitárnu pomoc si rozdelili  členky 
z konferencie sv. Ondreja a  Konferencie  Krá-
ľovnej rodiny. 



 

DOM NÁDEJE BRATISLAVA 
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Zo života v Dome nádeje – denný stacionár 
  
Z grantu Hlavného mesta Bratislavy bol zakúpený bežec-

ký  pás, ktorý si vďač-
ní seniori ihneď vy-
skúšali 
 .Masáže, tré-
ningy  tela i duše po-
kračujú do konca roka 
2021, kedy  grantová 
zmluva končí. 
Arteterapia klientov       
pod vedením lektorky. 
 

 Rozlúčka 
 
Dňa 3.9.2021 sme sa roz-
lúčili s p. Annou Hluško-
vou, dobrovoľníčkou a 
sympatizantkou Spolku 
sv. Vincenta de Paul, kto-
rá ochotne a s veľkým 
elánom revitalizovala ko-
pec - zeleň v Dome náde-
je. Za jej prácu a námahu 
nech ju dobrotivý P.Boh 
odmení v nebi. 
Konferencia sv. Gorazda 
Domu nádeje 
 

Dňa 7.9.2021 sa uskutočnil v kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave  koncert spevác-
keho zboru CANTUS  z Ružinova   a ako hosť bol prizvaný aj zbor CANTILENE  zo Seni-
ce. Bol to skutočne skvostný umelecký zážitok, ktorého sa zúčastnili aj členky konferen-
cie sv. Gorazda. 
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Činnosť konferencie Panny Márie zázračnej me-

daily    v Nitre a okolí 
 
 Prispievame finanč-
nou sumou 1 viacpočetnej 
rodine a 2 jednotlivcom v nú-
dzi či už z 2%, alebo pýtame 
pred Vianocami pre tých, čo 
sú z okresu Nitra príspevok z 
Centra pre rodinu.  
 Cez DCH Nitra pomá-
hame cez materiálovú a po-
travinovú pomoc núdzným 
ľuďom, ktorých poznáme, 
činnosť v tomto prípade je 
zahrnutá ako dobrovoľníctvo 

v charite, ale vďaka tomu je možné dať 3% z dane 
namiesto 2%.  
 Pomáhame núdznym trvanlivými potravinami, 
ktoré získavame z DCH Nitra a účasťou na Tesco 
zbierke, tiež distribuujeme šatstvo, nábytok od dobro-
dincov. Keď bol zákaz vychádzania, boli intervaly 
menšie. 
 Pomáhame tiež distribuovať Tašku sv. Vin-
centa – zbierka, ktorú robia sestry vincentky pred Via-
nocami. 
 Vykrývame ťažké obdobia pre bezdomovcov 
trávením času počas zimných štátnych sviatkov s 
nimi na charite, vtedy sú veľkoobchody pozatvárané a 
oni sa nemajú kde ohriať a od maja do konca septem-
bra zabezpečovaním obedov a ich vydávaním počas 
nediel, tento rok na striedačku s Maltézskymi rytiermi, 
tiež keď začala pandémia naše ženy varili pre bezdo-
movcov polievku, neskôr, keď 3 vincentky boli mimo 
provinciálneho domu v byte (aby uchránili staršie ses-
try), tak ony varili a my sme polievku dovážali (apríl – 
máj 2021). 
 
 Od mája 2021 vďaka dobrodincovi, ktorý pra-
videľne dováža sestrám vincentkám zeleninu: zemia-
ky, mrkvu, petržlen a cibuľu, rozvážame ju núdznym 
rodinám a jednotlivcom každý druhý týždeň v Nitre- 
Zobore, Nitre-Chrenovej, Nitre-Klokočine, Vinodole, 
Ivanke pri Nitre, Mojmírovciach, občas aj v usadlosti 
Gorazdov v Močenku a Dolnom Trhovišti.                           
Mário Stehlík 
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Zveril som sa Ježišovi! 

  
Istý čas som bol nezamestnaný, ja a man-
želka na aktivačnom, mesačný príjem 9000,- 
Sk. sociálne dávky pre dvoch. Na Inkaso 
6000,- korún a z 3000,- sme žili až veselo. 
Našiel som si prácu ako zvárač, brigádnic-
kou formou v jednej malej fabrike. Určitý čas 
som bol práceneschopný. 
Bol piatok 1. decembra 2006, keďže som bol 
už práceschopný, šiel som sa hlásiť na prá-
cu. Blížia sa Vianoce, aj na iné výdavky po-
trebujem peniaze.   
Zástupca fabriky mi povedal, že teraz nie je 
pre mňa práca, tak asi o dva týždne.   
Vyšiel som z fabriky, povzdychol som si, 
“Ježišu ja som už bezradný, zverujem sa 
ti”, a išiel som domov. 
    Vo vnútri som mal pokoj, žiadne zlé myš-
lienky, prečo-prečo?, z čoho uhradím ročné 
poistné  a iné výdavky. Celý deň som bol 
pokojný, ako keby sa nič nestalo. 
   Večer o pol desiatej zvoní telefón, volá mi 
jeden známy, pýta sa, robíš niekde, máš 
prácu, ja, že nie nie. 
Potrebujeme jedného elektrikára, prídeš do 
Amsterdamu? Ja, že áno. Dal mi telefón na 
šéfa, v nedeľu ráno o deviatej sme sa stretli 
v Košiciach, a behom desiatich minút som 
mal  v ruke letenku do Amsterdamu na 6. 
december. 
Moja prvá cesta z letiska bola do Kaplnky 
Matky všetkých národov. Keď som vstúpil do 
kaplnky,  vítal ma Ježiš, práve bola adorá-
cia pred Oltárnou sviatosťou.  Hneď som 
padol na kolená a vzdával som  vďaku Ježi-
šovi, že tu môžem byť... 
Pre mňa to bola to odmena od Matky všet-
kých národov, pretože počas rokov (na so-
ciálnej podpore) som šíril obrázky s modlit-
bou Matky všetkých národov, (tisíce kusov) 
vo viacerých jazykoch.  
   V Amsterdame som pracoval 14 
dní,  odmena za prácu bola 33 000.- korún. 
Vrátil som pôžičku aj všetky ostatné pohľa-
dávky.    Svedetstvo NL 2006 
 
  Ježiš čaká, že sa mu poďakujeme za uply-
nulý deň, aj za maličkosti, vypočuje naše 
prosby a pomôže v pravý čas, v mojom prí-
pade zázračne rýchlo. Majme dôveru 
v Pána. JEŽIŠU DÚFAM V TEBA!  
Štefan Orlovský, konf. Sv. Štefana 
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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 získa-
vať dobrovoľníkov na sociálne pora-
denstvo a poskytovať aj takúto pomoc.  
Ako príklad uvádzame fungujúci projekt 
neziskovej organizácie Doma 
u kapucínov, ktorá poskytuje takúto po-
moc cca  60-70 rodinám prostredníc-
tvom dobrovoľníkov. 
Garantom nášho projektu je duchovný 
moderátor SVdP,  
otec Milan Grossmann CM. 

Mailová adresa projektu:   
svondrej2020@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.                              E. Pagáčová 

ZASADNUTIE KBS 
Dňa 9.12.2021 zasadala sociálna subkomi-
sia  Konferencie biskupov Slovenska na čele s 
predsedom subsociálnej komisie o. biskupom 
Petrom Rusnákom. Prítomní boli aj ostatní 
biskupi, členovia Fóra kresťanského inštitúcií 
a zástupcovia organizácií spojených vo FKI. 
Stretnutie sa uskutočnilo "on line" s prezentá-
ciou činností  jednotlivých Rád pri KBS ako aj 
príhovorov o. biskupov k téme o sociálnom 
vylúčení a pomoci chudobným. Za našu orga-
nizáciu bola on line pripojená Libuša Miháliko-
vá 



 

 

Strana 12 VYDÁVA  NÁRODNÁ RADA  SPOLKU  SV. VINCENTA  DE  PAUL 

OZANAM 2021 ROČNÍK XV Č. 1 

 

 

 

 

SOCIÁNE CENTRUM ŠURANY 

Budovanie čističky odpadových 
vôd v zariadení Sociálneho centra 

sv. Vincenta v Šuranoch 
 

 Začiatkom roku 2021 sme pre 
budovu Kopec 14 vybudovali čističku 
odpadových vôd, ktorá prečisťuje 
splaškovú vodu. Už v prvých mesia-
coch tohto roku sme vyhĺbili základný 
výkup a betonážne práce. Samotná čis-
tička bola donesená z firmy Aquaflop 
Nitra – Krškany, kde bola na našu zá-
kazku vyrobená. V priebehu marca bo-
la nainštalovaná a začiatkom apríla bo-
la spustená do prevádzky.  

Na výkopových prácach 
a betonáže sa zúčastňovali klienti a to 
hlavne Marián Kulich, Tomáš Elekéš, 
Mikuláš Hodúr a iní, za čo im patrí po-
ďakovanie od vedenia sociálneho za-
riadenia a Spolku sv. Vincenta. Čistička 
sa stáva byť potrebná kvôli zvyšujúcej 
sa kapacite sociálneho zariadenia 
a zvýši ochranu životného prostredia 
v našom okolí. Ešte nás čaká úprava 
terénu v okolí čističky, vysiatia trávnika.  
Ďakujeme všetkým za modlitby.  
Ing. Stanislav Kalaš, zástupca riaditeľa   
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   So srdcom na 

dlani 
 

 V pomoci ľuďom 
v núdzi našla svoje poslanie 
a zo slov vďaky a milých giest 
čerpá takmer nekonečnú 
energiu. Ako sama hovorí, 
najväčšiu silu dostáva zo svo-
jej viery v Boha. 
 

 Magdaléna Boledovičová začala v Spolku 
sv. Vincenta de Paul na Slovensku pracovať 
v roku 1991, neskôr tri volebné obdobia ako prezi-
dentka. Spolu s ďalšími nadšencami po mnohých 
desiatkach rokoch za výraznej pomoci pátra Milo-
ša Szaba obnovili činnosť Spolku na Slovensku. 
Svojimi radami a nadšením pomáhala kreovať 
konferencie po celom Slovensku, organizovala, 
ale aj vlastnými rukami pomáhala pri zrode Domu 
nádeje v Bratislave, ale hlavne Sociálneho centra 
v Šuranoch. A medzitým chodila do práce, starala 
sa o rodinu a pomáhala ľuďom, ktorí sa ocitli 
v situácii, keď si doslova nevedeli dovoliť ani po-
lievku s krajcom chleba. 
 Dnes, keď už funkciu prezidentky pred pár 
rokmi odovzdala ďalšej šikovnej a aktívnej členke 
Spolku Libuške Mihálikovej, pomáha ľuďom 
v núdzi ešte viac. Dennodenne ju možno stretnúť 
vo Vincentíku v Leviciach, v zariadení, kde sa 
sústreďuje materiálna pomoc. Pomáha sociálne 
slabším jednotlivcom, rodinám, ale aj celým sku-
pinám, aby im odovzdala šatstvo, jedlo, financie... 
Ale aj lásku, úsmev, milé slovo, povzbudenie. Pri-
pravuje a balí balíky, ktoré sa dostávajú 
k rodinám po celom Slovensku. Ale nielen tam. 
Balík, v ktorom je okrem šatstva a školských po-
trieb, aj pečať láskavého srdca pani Magdušky, 
otvárajú aj v Poľsku, na Ukrajine, v Afrike, ale aj 
v iných kútoch sveta. 
 Cena primátora mesta Levice, ktorú si 
v októbri tohto roka prevzala, je len malým poďa-
kovaním za všetko, čo pre ľudí v ťaživej sociálnej 
a ekonomickej situácii urobila. 
 Aj ja osobne jej ďakujem za jej láskavé 
srdce a pomoc, ktorú dennodenne rozdáva, ako 
aj za kúsok svetla a nádeje, ktorú so sebou priná-
ša. 

Dana Tomová, Konf.sv.Jozefa LV 
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ČINNOSŤ KONFERENCIE 

Január – február 2020 – príprava sv. omší pre pa-
cientov a návštevy na oddelení  pokračovali aj po 
vianočnej prestávke od 7.januára až do polovice feb-
ruára, kedy boli  návštevy pacientov  zakázané 
z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkového ochorenia. 
Následne už neboli až do dnešnej doby obnovené 
a z toho dôvodu sa od februára 2020 neslúžia ani 
sv. omše pre pacientov, ani sa nemôžu realizovať 
návštevy chorých na oddeleniach. V januári sme eš-
te absolvovali 1 návštevu pacientky na oddelení pre 
dlhodobo chorých. 
Marec – jún 2020  - začiatok pandémie COVID – 
19, zákaz vstupu do nemocnice, z toho dôvodu sme 
už nemohli navštevovať chorých pri lôžku.  
Zorganizovanie zbierky potravín, ktorá bola odo-
vzdaná sestričkám v Košiciach. 
Júl 2020 - december 2020 – v júli a v auguste sme 
navštívili staršie farníčky, ktoré zo zdravotných dôvo-
dov prestali chodiť na sv. omše. / celkom 3 návšte-
vy/ 
V septembri na sviatok Sedembolestnej p. Márie sa 
stretli členovia konferencie pri modlitbe ruženca 
a litánií. 
V decembri sa niektorí členovia zapojili do modlitby 
organizovanej vo farnosti, „Hľadanie prístrešia pre 
sv. Rodinu“. Toto modlitbové stretnutie už prebiehalo 
on-line. 
Január – Marec 2021 Lockown pokračuje, nestretá-
vame sa, nechodíme do kostola.                                 
Apríl 2021 – 6. apríla nás po krátkej chorobe na-
vždy opustila naša dlhoročná členka konferencie 
Nanebovzatia Panny Márie, pani Anna Kollárová. 
Máj - Október 2021 Po uvoľnení opatrení sme sa 
stretávali sporadicky v kostole po sv. omši. Absolvo-
vali sme 2 návštevy chorých v domácnosti. 
November 2021 – 21. novembra sa dožíva 70 ro-

kov života naša členka p. Irena Liptáková. 
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Pomoc chudobným 
 
Aj keď máme obmedzenia snažíme sa pomá-
hať  podľa našich možností. 
 
Jedna mamička požiadala o finančnú pomoc 
na zakúpenie poschodovej postele. Táto po-
schodová posteľ  je trochu iná ako ostatné. 
Dole je širšia, čo  vyhovuje mamičkám 
s malým bábätkom. Táto mamička čakala 
druhé dieťa  a nakoľko býva v 1-izbovom by-
te,  poschodová posteľ jej priestorovo vyhovo-
vala. Najväčšiu radosť pri montovaní postele 
mal jej 5 ročný syn. 
 

 
 
 
Do ďalšej rodiny sme zakúpili novú chlad-
ničku. Matka a dvaja synovia už tretí rok ne-
mali chladničku, čo bolo pre nich   problémom 
najmä v lete vo veľkých horúčavách.                                                                     
 

 Zakúpe-
né potra-

viny 
a váru no-
sila suse-

de do 
chladnič-

ky, čo bolo  
nepríjem-

né naruše-
nie súkromia.  Medzi tým sme do rodiny  

darovali  použitú chladnička v dobrom sta-
ve. Pri prevoze sa pokazila.   Táto matka 
bola vďačná za novú chladničku. Na túto 

chvíľu  čakala 3 roky. 
 

Už nie-
koľko 
rokov 

posiela-
me oša-

tenie pre 
rumun-

ských 
Slovákov. 
Tento rok 

sme poslali 30 vriec pekného ošatenia, to-
pánok, posteľnej bielizne  a finančne sme 

prispeli na benzín. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pánske a dámske pyžamá už niekoľko ro-
kov odkladáme a po nazbieraní niekoľkých 
vriec ich vozíme do zariadenia, kde sú za 
túto pomoc veľmi vďační.  
Magdaléna Boledovičová 
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PREDAJ SRDIEČOK 

Vďačíme za to, že sme dostali milosť a môžeme 
školské tašky, ruksaky na dve ramená posielať 
spolu s letnou obuvou a lyžičkami deťom do Afri-
ky. Tašky a vaky musia mať 2 ramienka na obi-
dve plecia, nakoľko tam deti chodia niekoľko kilo-
metrov peši do školy. V Afrike do  tašky dostanú 
peračník, sandále, veľkú lyžičku a školské potre-
by. 
 

 
 
Sociálne pracovníčky z okolitých dedín počas 
roka nám nahlásia koľko vriec ošatenia im máme 
nachystať. Ošatenie v obciach za symbolickú ce-
nu predávajú, alebo rozdávajú núdznym. Finanč-
ný výťažok slúži núdznym na lieky, školské potre-
by a potraviny. 

 
 
Počas roka darovaný nábytok a to válendy, obý-
vacie steny, sedacie súpravy a kuchynské zaria-
denia  putovali do viacerých rodín. Tiež  to bola aj 
finančná pomoc pre rodiny: obedy deťom, cestov-
né do školy, poplatok za elektrickú energiu, náku-
py potravín a iné potreby. Bolo zabalených 
a odoslaných okolo 40 balíkov. 
Členky Konferencie sv. Jozefa Levice. 

BOJ  PROTI  HLADU 
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Po návšteve sv. Otca Františka 
 

„František, oprav môj dom...“ 
Po 800 rokoch, iný František prichádza k nám 
opravovať...Sv. František z Assisi bozkával 
malomocného; Sv. otec František bozkáva 
nohy vyslancom zo Sudanu, s prosbou 
o pomoc núdznym. Sv. otec František si vybral 
i meno po sv. Františkovi z Assisi. Spomína to 
v Encyklike Laudato Si´ v 10 tej kapitole. 
...“Zobral som si jeho meno ako smernicu 
a inšpiráciu v okamihu môjho zvolenia za bis-
kupa Ríma...“ 
Sv. Otca Františka som videla iba z televíznej 
obrazovky . Blízko neho som bola pri jeho pr-
vej audiencii, keď som práve vtedy bola 
v Ríme. 
Na letisku pani prezidentka vítala sv. Otca 
chlebom a soľou. Vítali ho i detičky. Keď sa 
redaktorka pýtala detí, že koho čakajú a na čo 
sa tešia, odpovedali, že sa tešia na sv. Otca  
ako vystúpi z lietadla. Odpoveď jedného chlap-
čeka bola, že on sa teší, že uvidí pristávať lie-
tadlo (nie je nad úprimnosť). 
Luník IX., návštevou sv. Otca, sa stal známym 
už i vo svete. Pred príchodom sv. Otca, upra-
vovali sa chodníky, cesty,  čistilo sa... Rómo-
via si to veľmi pochvaľovali, že už budú mať 
i cesty a nebudú mať zablatené chodníky. 
Na Luníku IX. je už postavený kostol Zmŕtvy-
chvstalého Krista. Rómovia nechceli mať mŕt-
veho Krista. 
 Účinkujú tam kňazi saleziáni. Venujú sa róm-
skym deťom a mládeži .Sv. Otec si vypočul 
silné svedectvá i kultúrne scénky z ich života; 
usmieval sa... Sv. Otec videl i „Zachejov“ 
v oknách, ktorí chceli vidieť i počuť sv. Otca, 
len z tých „stromov„ ešte nevedeli zísť...  
Spomenula som si na jedno rómske dievča, 
ktoré mi povedalo, že jej pani učiteľka vynada-
la, pretože došla do triedy v zablatených to-
pánkach a nemala prezuvky; a pokračovala: 
Teta, prosím vás, pošlite mi prezuvky aj topán-
ky.  Topánky, ktoré mám,  sú už deravé. 
Posielame balíky pre núdznych. V balíkoch je 
ošatenie, obuv, keď je potrebné, tak i školské 
pomôcky  školákom a škôlkarom. Adresy sú 
prevažne do rómskych Osád. Do balíkov pri-
balíme i modlitbu Otčenáš. Jeden rómsky 
chlapec povedal, že on si to už aj prečí-
tal.  Tie balíky,  sú iba kvapkami v mori po-
moci. 
Sv. Otec František hovorí, že nezostať stáť. 
Pozorný a starostlivý je i pri migrantoch, chu-
dobných, bezdomovcov... 

Nás deti vychovávali k veľkej úcte ku chlebu; 
Je to Boží dar. Keď vidíme na zemi odhodený 
chlieb, máme ho zodvihnúť a ešte aj poboz-
kať. Nový bochník chleba,  pred krájaním  pre-
žehnávali. 
Pri zbierke „Boj proti hladu“, darovali sme bez-
domovcovi medovníkové srdiečka. On, všetky 
svoje drobné mince,   ktoré mal v nádobke od 
jogurtu, vsýpal do našej pokladničky a k tomu 
nám  daroval  i pekný úsmev.. 
Veľa, veľa je obetavých ľudí, ktorí pomáhajú 
núdznym. Sú nocľahárne pre bezdomovcov . 
Sestričky vincentky bezdomovcom ošetrujú 
zanedbané hnisajúce rany a vyberajú z nich 
i červíkov.  Dobrovoľníci pracujú v charitách,  
to sa už nedá hovoriť o práci, to je niečo viac... 
Kňazi,  rehoľnici, rehoľné sestry v čase pandé-
mie, obliekajú si namiesto reverend, či habitov 
skafandre a idú do prvej línie. 
Na mieste zbúranej synagógy, sv. Otec so 
sklonenou hlavou, počúva smutné svedectvo 
preživšieho Žida. Rabín, sediaci vedľa sv. Ot-
ca,  hovorí o jeho kresťansko-židovskom man-
želstve, ktoré trvá už 30 rokov.  Sr. Uršulínka 
číta  svedectvá, ako sa i kresťania podieľali na 
záchrane Židov. V nemocnici, kde zachraňo-
vali deti, na vonkajšie dvere vyvesili tabuľku: 
„Vysoko infekčná!“ Tak zachraňovali dievčatá 
i malé detičky. Veľa obetavých ľudí riskovali 
i vlastné životy, keď schovávali Židov. 
Sv. Otca poprosili, aby zapálil sviečku za zom-
relých. Zaznieva trúchlivý, smutne-krásny 
spev za zomrelých. Je to akoby pri „Múre ná-
rekov...“ 
Prenášam sa do mojej dávnej spomienky. Môj 
otec, po návrate domov z malého susediaceho 
mesta, bol veľmi smutný a ustarostený. Kládol 
si otázky“ čo to je? čo sa to deje...? 
a pokračoval. Stal som na chodníku a so sku-
piny plačúcich žien pribehla ku mne moja zná-
ma Židovka; objala ma a s plačom mi poveda-
la, že už sa viac neuvidíme...V tom zaznel po-
krik, aby sa vrátila k ostatným do skupiny! 
V tom malom meste, ktoré spomínam, syna-
góga stojí dodnes. Vedľa je evanjelický kostol, 
trochu ďalej je katolícky románsky kostol 
a hneď vedľa je rehoľný kostol Milosrdných 
bratov (my sme ho volali „Kľaštorek“). Pôsobili 
tam Milosrdní bratia a pôsobia tam i dnes. Vte-
dy pomáhali chudobným a núdznym. Boli zná-
mi tým, že majú „Chudobinec.“ Dnes pomáha-
jú pod iným názvom, a to: Dom opatrovateľ-
ských služieb. 
Mária Virsíková 
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Moje svedectvo 

august 2021 

        V podvečer jedného 
augustového horúceho 
dňa, počula som cez 
otvorené okno z ulice 
hlasnejšie hovory. Videla 
som ako jeden mladý 
muž prechádzal popod 
moje okno rýchlou chô-
dzou. Počula som ako na 
adresu môjmu synovi po-
vedal, že keď ho stretne, 
tak ho zabije. 
Prosila som Matku Božiu modlitbou 
k Pomocnici kresťanov: Panna Mária, och-
raňuj tento dom od každej škody, požiaru, 
povodne, od blesku, od zlých ľudí... požeh-
naj všetkých čo v ňom bývajú... 
Obrátila som sa i na pomoc k sv. Michalovi 
Archanjelovi... 
Ťažko som zaspávala. Nad ránom som sa 
zobudila na to, že izba je plná zápachu 
benzínu a zhoreného kábla. 
Z okna som zistila, že okolo celého domu, 
až ku vchodu je porozlievaný benzín. Hadi-
cou som to zmývala. Na synovom aute bo-
la obhorená pneumatika. 
Na tretí deň, už sa stmievalo, počula som 
ako niekto volá na syna. Podišla som 
k oknu a povedala som, že syn nie je do-
ma. Stál tam mladý muž, prišiel bližšie 
k oknu a povedal, že sa prišiel ospravedl-
niť synovi. Spýtal sa, že či môžem to pove-
dať synovi. Veľmi rada, povedala som. 
Hovoril: Idem rovno z „basy“; bol som tam 
90 hodín. Viete, to ja som polial benzín 
okolo vášho domu a podpálil synove auto. 
Keď som to urobil, som si potom uvedomil: 
Čo som to spravil?! vrátil som sa a oheň 
uhasil. 
Veľmi rada to vybavím, a pokračovala 
som: viete čo by sa bolo vtedy stalo? Ja by 
som sa bola prvá udusila, celý náš dom by 
bol v plameňoch, zhoreli by i všetky parku-
júce auta a suché tuje pod elektrickým ve-
dením. 
Veľká vďaka , Matka Božia i ochranca sv. 
Michal Archanjel.             Mária Virsíková 

U sv. Otca vyvolali úsmev na tvári mladí a deti. Je-
den malý chlapček rúčkami objal sv. Otca i pritúlil sa 
k nemu. Matky dvíhajú svoje detičky nad hlavu, aby 
ich sv. Otec lepšie videl, ten sa usmieval a z boka na 
bok žehnal...Jedno malé dieťa, akoby letelo vo vzdu-
chu a v rukách ochrankára smeruje k sv. Otcovi. Po 
požehnaní, dieťa „odlieta“ späť k svojej spokojnej 
mame. 
 František, ten spred 800 rokmi povedal: Bratia, buď-
me pospolu... Terajší František sv. Otec veľmi vyzý-
va k jednote, ústretovosti a porozumeniu si navzá-
jom. 
V  bazilike Sedembolestnej pri sv. omši, ktorú celeb-
roval sv. Otec, videli sme krásnu skutočnosť... 
Dávnejšie som čítala román „Zasnežené stopy.“ Dej 
je o tom, ako mama opúšťa manžela, deti 
a odchádza preč. Po nejakom čase vracia sa späť 
k rodine a tie „stopy bolesti“ zakrýva sneh odpuste-
nia...  
Sv. Otec nám dal i príklad; teraz veľmi aktuálnej sku-
točnosti, a to k očkovaniu a nosení rúšok proti Covi-
du 19. Dávam si otázku, že či to neustále odmietanie 
očkovania a nosení rúšok, už nezasahuje proti po-
slušnosti a 5. Božiemu prikázaniu.   
 My sa stále len delíme, rozdeľujeme. Spory sú 
v rodinách, spoločnosti, v Spoločenstvách ( a kto sa 
z toho raduje...?) Stále sa hľadá nejaký vinník.  Zišlo 
by sa oprášiť i „Svätoplukove prúty...“ 
František, oprav môj dom. 
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..Aj v roku 2021 sme sa 
snažili naše zariadenie zve-
ľaďovať. Mali sme hojnej 
úrody, takže sme mohli ro-
biť zásoby na zimu.  
Terapeuti pre rozvoj pra-
covných zručností zavárali 
s klientmi uhorky, lečo, al-
ma papriku. Varili kečup, 
paradajkový pretlak, jaho-
dový lekvár. Zavárali čereš-

ne, višne. Na jeseň sme robili čalamádu.  
Tak ako každý rok, sme aj tento rok oslávili 
sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Mali 
sme svätú omšu, ktorej hlavným celebrantom 
bol páter Milan, ktorý pôsobí v Bratislave 
a jeho koncelebrantmi boli páter Marek 
z Palárikova a páter Eduard z Rastislavíc. 
Aj tento rok sme budovali. Takou väčšou stav-
bou bol košiar pre kozy, ktorý robili klienti Mi-
loš Kollárik a Marián Kulich pod vedením tera-
peuta Róberta Zaujeca. Marián Kulich robil aj 
nové chodníky v areáli zariadenia.  
Na dome číslo 7. sa robila nová fasáda, tú ro-
bil klient Miroslav Konečný. V tomto areáli je aj 
domček, kde sú ubytovaní 3 klienti, tam sa 
vymieňali plastové okná a dvere.  
V apríli a v máji 2021 sme mali v zariadení oč-
kovanie na Covid 19, prišiel zdravotný tím 
z Nových Zámkov. Očkovanie prebiehalo 
v jedálni, sociálne pracovníčky a terapeutka 
usmerňovali klientov, tak ako si to vyžadovala 
daná situácia.  
Prerobili sme aj sklad šiat. Kúpili sa nové regá-
le, je to teraz oveľa prehľadnejšie a ľahšie sa 
vydáva klientom šatstvo, ktoré potrebujú.  
V izbách, v ktorých to bolo potrebné sme vy-
menili nábytky. Momentálne tu máme aj klien-
ta, ktorý študuje, tak sme mu zariadili izbu aj 
s písacím stolom, aby sa vedel pripravovať na 
štúdium.  
Na hospodársky dvor sme kúpili 9 prasiatok, 
ktoré dobre chováme, aby 
z nich bol neskôr úžitok pre 
klientov.  
Takou najväčšou novinkou je 
u nás, že si vyrábame vlastnú 
energiu, dali sme namontovať 
fotovoltaiku.  
Naše zariadenie sa snažíme 
vždy vylepšovať podľa našich 
možností. Veríme, že budeme 
aj naďalej napredovať, aby sa naši klienti cítili 
u nás čo najlepšie.  
Všetko zvládneme s Božou pomocou.         

Nikoleta Števárová 
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 Spomíname si na všetkých 
našich zosnulých, ktorí nás 
predišli do večnosti, obetu-
jeme za nich Bohu Plamen-

ný Žiar Lásky Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie.  
 
 Všetkým jubilantom želáme Božie požeh-
nanie, ochranu Panny Márie, Svetlo Du-
cha Svätého, zdravie, pokoj, dobro a po-
hodu v ďalšom živote. 
Blahoželáme tiež Aničke Bardunovej        
z Konferencie Kráľovnej rodiny v Bratisla-
ve, ktorá sa v tomto čase dožíva krásnych 
90 rokov svojho plodného života. Dobré 
zdravie, lásku a ešte veľa šťastných chvíľ 
v ďalšom živote aj všetkým 
jubilantom želajú členovia 
Spolku sv. Vincenta de Paul. 

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, 
v láske v šťastí, prežime ich spoločne. 
Nie sú dôležité drahé dary,  
nech sa nám viac v novom roku darí. 
Na Vianoce, keď svet stíchne, nech nám Božie dieťa 
radosť vdýchne, pokoj, dobrú vôľu nielen v túto svä-
tú chvíľu ale každučký deň v roku nech nám Pán Boh 
stojí popri boku.   

Irenka Liptáková  
    Dňa 21. 11.2021 sa 
dožíva 70 rokov života  
    Členka konferencie 
Nanebovzatia Panny 
Márie. 
     Vyprosujeme jej do 
ďalších rokov života pev-
né zdravie, 
     šťastie, hojnosť Bo-
žieho požehnania a Dary       
Ducha   svätého. 

   
Anka Kollárová 

Vo veku nedožitých 74 
rokov nás po krátkej 
chorobe dňa 6.4.2021 
navždy opustila.  
Konferencia Nanebov-
zatia Panny Márie strá-
ca aktívnu členku, ktorá 
sa s láskou a ochotou 
zapájala do akcií 
a stretnutí. 

SPOMÍNAME        BLAHOŽELÁME 


