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Pane daj, aby som bol svojím blížnym dobrým priateľom, daj, aby 
moja osoba vzbudzovala dôveru u tých, ktorí trpia a sťažujú sa, ktorí 
hľadajú svetlo ďaleko od teba, ktorí chcú začať a nevedia ako, ktorí 
by sa chceli zdôveriť, a nie sú toho schopní. Pane, pomôž mi, aby som 
neprešiel popri nikom s ľahostajnou tvárou, zatvoreným srdcom, 
zrýchleným krokom. Pane, pomôž mi, aby som si všimol tých, ktorí sú 
vedľa mňa, ktorí sú z ustarostení a  dezorientovaní, ktorí potichu tr-
pia, ktorí sa cítia izolovaní. Pane, daj mi citlivosť, aby som vedel ísť 
v ústrety srdciam. Osloboď ma od egoizmu, aby som ti mohol slúžiť, 
aby som ťa mohol milovať, aby som ťa mohol počúvať v každom bra-
tovi, ktorého z tvojej vôle stretnem.                           Modlitba vincentínov 

VEĽKÁ NOC V ŠURANOCH 

SOCIÁLNE CENTRUM ŠURANY 



Najvýznamnejšou inštitúciou, ktorú zalo-
žil Vincent, bola Spoločnosť dcér kres-
ťanskej lásky, čo bolo na tú dobu pokro-
kové, pretože neboli uzatvorené 
v kláštoroch, ale vychádzali slúžiť chu-
dobným do ich príbytkov. Založil ju spolu 
so sv. Lujzou de Marillac v roku 1633. 

Dcéry kresťanskej lásky nadväzovali na charitatívny 
program Paní kresťanskej lásky. Obaja zakladatelia 
neváhali posielať svoje duchovné dcéry do všetkých 
miest, kde bola akákoľvek bieda, po domoch, ošetro-
vať ranených vojakov na bojiská, 
galejníkov, starcov, vyučovať chu-
dobné deti...Vincentovi nebola cu-
dzia žiadna bieda. Vo všetkom ho 
viedla Kristova láska.  

Napriek ustavičnému teles-
nému a duševnému vypätiu sa 
Vincent de Paul dožil na tú dobu 
pomerne vysokého veku 79 rokov. 
Zomrel 27. septembra 1660. Vte-
dy už jeho duchovní synovia 
a dcéry pracovali vo všetkých častiach Francúzska 
a v mnohých iných krajinách.  

 

Priateľstvo a nezištná láska k blížnym sa 

vo Frederikovom živote nerozlučne spá-

jali. Už na kolégiu ich nadviazal a udr-

žiaval po celý život. Medzi jeho dlhoroč-

ných priateľov patrili: H. Pessonneaux, 

E. Falconnet, P. Ballonet, P. Dugas, A. Materne, H. 

Fortoul (budúci minister vo vláde Napoleona III.), A. 

Chaurand, L. Janmot, A. Bouchacourt a ďalší. Niektorí 

z nich s ním pokračovali v štúdiách v Paríži. S tými, 

ktorí ostali v Lyone, udržoval pravidelný písomný kon-

takt. Mnohé jeho listy sa zachovali doteraz a umožňujú 

poznať jeho myšlienky a názory. Priateľovi A. Materno-

vi napísal: „Milý priateľ, prajem si, aby nás vždy 

spájala láska a porozumenie, chceme sa vystríhať 

namyslenosti a slávy. Naše srdcia majú patriť iba 

Bohu a blížnym, čo bude pre nás pravým šťastím.“ 
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Milé sestry a bratia! 
 
     Blíži sa Veľká noc a s ňou sviatky 
nášho vykúpenia. Cestou nášho vy-
kúpenia bola cesta kríža. Na  kríž  
nášho  blížneho je  ťažký  pohľad. 
Ale niesť vlastný kríž to je najťažšie. 
Ježiš nežiada, aby sme vzali jeho 
kríž, ten  niesol on sám  za nás. My 
máme niesť svoj kríž.  Lebo tak, ako 
Kristus musel najprv trpieť a zom-
rieť, a tak vojsť do svojej slávy, tak 
aj pre nás je iba jedna cesta do več-
nej slávy, a tou je cesta kríža. 
 
   Vidíme aká je ťažká situácia vo 
svete, množstvo ľudí muselo opustiť 
svoje domovy a odísť, ak si chceli 
zachrániť holý život.  Aj v Dome ná-
deje máme ubytovaných ľudí 
z Ukrajiny, ktorí utiekli pred vojnou. 
Musíme byť teraz konkrétnou  po-
mocou pre našich bratov a sestry 
v núdzi.  Zbierky potravín, šatstva, aj 
financií svedčia, že nie je nám ľa-
hostajný ich kríž. Toto sú opravdivé 
slová  Ježiša,  „kto chce ísť a mnou, 
nech vezme svoj kríž a nasleduje 
ma“. 
     
Hlboko  prežívajme  s Ježišom cestu  
kríža,  a prijmime  útechu  skrytú  
v slovách,  s Kristom v kríži, 
s Kristom v sláve.  
 
Požehnané veľkonočné sviatky Vám 
praje vaša sestra Libuša 
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SUPERIORE GENERALE Rím, Pôstne obdobie 2022  

 

 Všetkým členom Vincentskej rodiny 

 MYSTIKA LÁSKY PRE 21. A ĎALŠIE STOROČIA  

Drahí bratia a sestry!  

 
Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy 

s nami!  

Po šiestich rokoch sa končí moje funkčné 

obdobie. Týmto listom na Pôst by som 

chcel zhrnúť adventné a pôstne reflexie 

za posledných 6 rokov. Začnem svojím 

prvým posolstvom Vincentskej rodine pri 

príležitosti sviatku sv. Vincenta de Paul v 

roku 2016. Práve vtedy som sa po prvý-

krát podrobnejšie zamyslel nad titulom 

„mystik lásky“, ktorý dávame nášmu Za-

kladateľovi. Vychádzajúc z tohto titulu, 

ktorý je môjmu srdcu taký drahý, som sa 

pokúsil objaviť pre seba a zároveň sa po-

deliť i s vami o to, čo som vrúcne túžil pre-

hĺbiť, a síce, čo znamená stať sa 

„mystikom lásky“. Úsilie týchto posled-

ných 6 rokov sa tu vôbec nekončí. V sku-

točnosti je to len začiatok a výzva, aby 

sme sa aj naďalej ponárali do bohatstva a 

hĺbky toho, čo znamená stať sa „mystikom 

lásky“. Ide o výzvu neustále hľadať čo 

najhlbšie spojenie s Ježišom, a byť ako 

„kartuziáni vo svojich domoch a ako apoš-

toli vonku,“ 1 „kontemplatívnym človekom 

v činnosti a apoštolom v modlitbe“ 2 . Pri 

čítaní tohoročného listu na Pôst a vrátení 

sa k zamysleniam posledných šiestich ro-

kov sme pozvaní vybrať si jeden bod ale-

bo oblasť, v ktorej cítime, že Ježiš chce, 

aby sme sa jej venovali  

rozhodnejším a radikálnejším spôsobom. 

Ide o oblasť, v ktorej pociťujeme osobitnú 

potrebu jeho milosti a milosrdenstva, aby 

sa tak na nás mohol splniť Ježišov sen... 

... Keď sa Vincent de Paul stal „mystikom 

lásky“, pochopil a žil vzťah s chorými a 

starými ľuďmi podľa Ježišovho príkladu. 

Na začiatku tohto listu som napísal, že 

úsilie uplynulých 6 rokov po tom, čo zna-

mená stať sa „mystikom lásky“, sa tu vô-

bec nekončí. Pokračujme v ponáraní sa 

do jeho bohatstva a hĺbky. Aby sme na 

tejto púti nestrácali nádej, pripomínajme 

si, že sám Ježiš nás povolal nasledovať 

ho na ceste nášho povolania. On vždy 

zostáva s nami, práve tak ako Panna Má-

ria Zázračnej medaily, sv. Vincent de 

Paul a všetci ostatní svätí, blahoslavení a 

Boží služobníci Vincentskej rodiny. Nech 

sa za nás aj naďalej prihovárajú!  

Úplné znenie na www.ozanam-sk.com 

Váš brat vo svätom Vincentovi  
Tomaž Mavrič, CM 

Generálny predstavený 
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Drahí priatelia, milí členovia nášho Spolku,  
  
dovoľte mi v dnešnú slávnosť Zvesto-
vania Pána, aby som vám prejavil blíz-
kosť vo vašich radostiach, bolestiach, 
neistotách, nádejách.  
  
Spojme sa s prianím svätého otca Fran-
tiška, aby naše dnešné zasvätenie sa 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 
pomohlo nastoliť pokoj a mier vo sve-
te.  
  
Dnešné modlitby i svätú omšu obetu-
jem za nás všetkých v duchu sprítom-
ňovaného sviatku, keď Panna Mária bo-
žou milosťou nechala zo seba utkať bo-
žiemu Synovi ľudskosť.  
  

Kráľovná pokoja, oroduj za nás.  
  

Ďakujem vám za modlitbu. 
  

Žehnám vám v mene + Otca i + Syna i + 
Ducha Svätého. Amen. 

  
P. Milan Grossmann, CM 

 

 
Milí priatelia z nášho Spol-
ku, 
 

dovoľte mi pridať pár slov. 
V tomto geopoliticky dra-
matickom období prežila 
svoju osobnú životnú drá-
mu naša pani pokladníčka 
Spolku sestra Mária Polá-

ková. Pán ju povolal z tohto sveta sprevádzanú 
našimi modlitbami, ktorými sme ju vkladali do 
náručia milosrdného Pána. Nech odpočíva v 
pokoji a nech ju dobrý Boh odmení za jej služ-
bu, lásku a starostlivosť. Obetujem na tento 
úmysel svätú omšu dnes večer.  
Prijmite prosím malé zamyslenie v tomto 
veľkopôstnom období: 
V každej eucharistii pijeme z kalicha nášho 
Pána a tak On s nami zdieľa svoju smrť a sláv-
ne zmŕtvychvstanie - aby takto zachránil svet a 
slúžil nám ľuďom. Niekedy sa pýtame, akým 
spôsobom máme hodne uskutočňovať toto 
spoločenstvo s Ním? Pán Ježiš učí, že tak, že 
budeme mať účasť aj na jeho údele. Ale sme 
toho schopní? Sme často slabí. Ale tie naše 
slabosti sú práve vstupenkou k blízkosti s Ním. 
Lebo my nie sme silnejší než Ježiš, ktorý po-
znal strach zo smrti a prežíval úzkosť v Getze-
manskej záhrade. Čo teda môžeme urobiť? Ne-
chať sa ponoriť do prúdu Kristovej lásky, ktorá 
má silu všetko obnoviť a posilniť a posvätiť. 
Spravme toto odovzdanie, ostatné dokončí vše-
mohúci Boh. Amen. 
Zasvätenie Ruska a Ukrajiny Panne Márii 
Prosím Ducha Svätého o dar pokoja v našich 
ľudských srdciach i mier vo svete. Pamätajme 
prosím modlitbou aj na úmysel pápeža Františ-
ka zasvätiť Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie 25.03.2022, ako to žiada 
Presvätá Bohorodička vo Fatime, a ako pápeža 
žiadali ukrajinskí rímskokatolícky biskupi v liste, 
ktorý zverejnili na Popolcovú stredu. 
Ďakujem našim pani Libuške, pani Magde, pani 
Alžbete, bratovi Máriovi za informovanie, všet-
kým za obetavú službu pre projekty aj za ná-
ročnú službu pre utečencov z Ukrajiny v Dome 
nádeje a všetkým za otvorené srdcia pre mod-
litbu a viditeľné i skryté skutky konané s veľkou 
láskou. 
Sv. Vincent, sv. Lujza, bl. Frederik, orodujte za 
nás. 
S vďakou a vyprosením požehnania všemohú-
ceho Boha Otca, i Syna i Ducha Svätého. 
Amen. 

o. Milan Grossmann 
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Zasvätenia Ruska a Ukrajiny 
 

 
Pápež František práve 
zasvätil Cirkev a celé 
ľudstvo, osobitne Rusko 
a Ukrajinu, Nepoškvrne-
nému srdcu Panny Má-
rie. 
Svätý Otec pred pár 
dňami povedal: 
 

 „Cirkev je v tejto temnej hodine mocne povo-

laná prihovárať sa u Kniežaťa pokoja a byť 

nablízku tým, ktorí na vlastnej koži platia dô-

sledky konfliktu. V tomto zmysle som vďačný 

všetkým, ktorí s veľkou štedrosťou reagujú na 

moje výzvy k modlitbe, pôstu a dobročinnos-

ti. Teraz, prijímajúc zároveň početné žiadosti 

Božieho ľudu, túžim osobitným spôsobom 

zveriť Panne Márii národy, ktoré sú 

v konflikte.“ 

Pápež František v Bazilike sv. Petra prednie-

sol krásnu a pôsobivú modlitbu (vyberáme 

úryvky): 

"My sme stratili cestu pokoja. Zabudli sme na 

poučenie z tragédií minulého storočia, na 

obete miliónov ľudí, ktorí padli vo svetových 

vojnách. Nedbáme na záväzky, ktoré sme 

ako Spoločenstvo národov prijali, a zrádzame 

sny národov o mieri a nádeje mladých. Ocho-

reli sme na chamtivosť, uzavreli sme sa do 

nacionalistických záujmov, nechali sme sa vy-

prahnúť ľahostajnosťou a paralyzovať sebectvom. 

Uprednostnili sme ignorovanie Boha, žili sme s 

našimi klamstvami, živili agresiu, potláčali životy a 

hromadili zbrane, pričom sme zabudli, že sme 

strážcami svojho blížneho i samotného spo-

ločného domova. Vojnou sme zničili záhradu 

zeme, hriechom sme zranili srdce nášho Ot-

ca, ktorý chce, aby sme boli bratmi a sestra-

mi.  

Stali sme sa ľahostajnými voči všetkým a 

všetkému okrem seba. A s hanbou hovorí-

me: Odpusť nám, Pane!" 

"Stratili sme ľudskosť, premárnili sme 

mier. Stali sme sa schopnými všetkého 

násilia a ničenia. Naliehavo potrebujeme 

tvoj materinský zásah." 

 

 

"Preto my, Matka Božia i naša Mat-

ka, slávnostne zverujeme a zasväcujeme 

tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu seba 

samých, Cirkev a celé ľudstvo, osobit-

ným spôsobom Rusko a Ukrajinu. Prijmi 

tento náš akt, ktorý konáme s dôverou a 

láskou; daj, aby prestala vojna a vypros 

svetu mier. "Áno", ktoré vyšlo z tvojho Srd-

ca, otvorilo dvere dejín Kniežaťu pokoja; 

veríme, že skrze tvoje Srdce opäť príde po-

koj. Tebe teda zasväcujeme budúcnosť ce-

lej ľudskej rodiny, potreby a očakávania ná-

rodov, úzkosti a nádeje sveta." 

  

"Nech sa skrze teba vyleje na zem Božie 

milosrdenstvo a nech naše dni opäť pozna-

čí sladký rytmus pokoja. Žena, ktorá pove-

dala "áno", na ktorú zostúpil Duch Svätý, 

vráť medzi nás Božiu harmóniu. Rozptýľ 

vyprahnutosť našich sŕdc, ty, ktorá "si ži-

vým prameňom nádeje". V tvojom lone sa 

Ježiš stal človekom, urob z nás tvorcov 

spoločenstva. Kráčala si po našich cestách, 

veď nás na cesty pokoja. Amen." 
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A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pá-
na Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa 
jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen. Hebrejom 13:20-21 

Drahé sestričky Dcéry kresťanskej lásky, 

ďakujeme za vás, za vašu lásku, za vašu obetavosť, za vaše modlitby, za vašu spolu-
prácu so Spolkom sv. Vincenta a celou vincentskou rodinou. 
Bez vás by Spolok sv. Vincenta nebol tým, čím je. Nech vaša komunita du-
chovne a počtom rastie, nech čnosťami vonia stále a váš život nech 
znie  ako hymnus k Božej chvále. 
  
V modlitbách ďakujú členovia Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku. 

Spoločnosť, ktorú založili svätý Vincent de Paul a svätá Lujza de Marillac 
v 17. storočí vo Francúzsku, je v Cirkvi známa pod názvom 

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky 
svätého Vincenta de Paul, 
služobníc chudobných 

a podľa kánonického práva je Cirkvou uznaná 

ako spoločnosť apoštolského života. Vincent de Paul chcel, aby sestry slú-
žili „všetkým chudobným“, t. j. chudobným každého druhu. Preto im zdô-
razňoval, že „nie sú rehoľníčky, ale ich kláštorom sú domy chorých, celou najatá izba, kaplnkou 
farský kostol, kláštornými chodbami ulice mesta, klauzúrou poslušnosť, kláštornými mrežami 
Božia bázeň, závojom svätá skromnosť“ a majú mať „neustálu dôveru v Božiu prozreteľnosť 
a obetovať Bohu všetko, čím sú a čo robia službou v osobe chudobných“ (sv. Vincent, 24. augus-
ta 1659, Coste X, 661). 

V živote vincentiek má dôležité miesto modlitba, liturgia a sviatosti, ticho a počúvanie 
Božieho slova a jeho posolstva i učenia Cirkvi a vincentské dedičstvo. Sestry pôsobia 
v školách, venujú sa deťom a mládeži, sú v službe starým a chorým ľuďom v hospicoch, 
v zariadeniach sociálnych služieb, v domácej opatrovateľskej službe, v službe ľuďom 
bez domova, starým a chorým kňazom, starým a chorým spolusestrám, vo farnostiach, 
v kňazskom seminári,… a „v škole Božieho Syna sa učia, že niet takej biedy, ktorá by 
im bola cudzia“ (Konštitúcie DKL). Prevzaté. Viac na www.vincentky.sk 

 

„Drahé sestry, aké je to pravdivé! 

Slúžite Ježišovi Kristovi 
v osobe chudobných. 

Je to tak pravdivé ako to, že sme tu. 
Niektorá sestra pôjde 

desaťkrát za deň 
navštíviť chudobného, 

desaťkrát za deň v ňom nájde  

Boha.“ 

Svätý Vincent de Paul 

https://dailyverses.net/sk/hebrejom/13/20-21
https://dailyverses.net/sk/hebrejom/13/20-21
https://dailyverses.net/sk/hebrejom/13/20-21
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13. 5. 2022 (piatok): 
 
15.30 Oficiálne zahájenie slávnosti 

Príhovor Generálnej matky, Sr Fran-
çoise  PETIT 

17.00 Slávnostné večerné chvály 
18.00 Sv. omša k Panne Márii Fatimskej 
(Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup) 
Večera 
Video projekcia 
Voľný program s agapé 
 
14. 5. 2022 (sobota): 
 
7.00 Ranné chvály 
7.30 Raňajky 
 9.30 Prezentácia knihy „V ruke Prozreteľ    

nosti“ (P. Tomáš Brezáni, vizitátor CM) 
11.00 Sv. omša 
12.00 Obed 
14.00 Divadelné predstavenie Agapé 
16.00 Tichá adorácia 
 Animovaný ruženec 
17.00 Eucharistické požehnanie 
17.15 Večerné chvály  
             (príhovor P. Jozefa Mroceka, CM, 
prov. direktora) 
 Večera 

Slávnosti sa zúčastnili všetky vetvy 

Vincentskej rodiny, za Spolok bola M. 

Boledovičová a L. Miháliková. Stretnu-

tie obohatil pekný program. K tejto prí-

ležitosti každému účastníkovi bola da-

ná kniha „V ruke Prozreteľnosti“, ktorá 

zachytáva prierez činnosti sestier Vin-

centiek na Slovensku od ich  príchodu 

cez roky totality a terajšie obdobie. 
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Hlavné mesto SR Bratislava v r. 2022 

podporilo náš denný stacionár vo výške 

2070.-€ na  projekt 

„Bezpečná jeseň života“                                                                                                                            

určený pre seniorov na voľnočasové akti-

vity s dôrazom na prevenciu, vitalitu 

a bezpečnosť 

Magistrát Hlavného mesta SR Bratisla-

va opäť podporil náš denný stacio-

nár  pre seniorov dotáciou vo výš-

ke  2070.-€ na projekt“  „Bezpečná je-

seň života. 

  

Cieľom projektu „Bezpečná jeseň živo-

ta" je poskytnúť seniorom z mestskej čas-

ti Ružinov kvalitné voľnočasové aktivity    

s dôrazom na prevenciu, vitalitu a bez-

pečnosť. Zároveň pokračovať v artetera-

pii, fyzioterapii a tréningu pamäte, ktoré 

považujeme pre seniorov za veľmi dôleži-

té       a prínosné. 

Srdečná vďaka HMBA.   

Ukrajinci v Dome nádeje 

Návšteva Biofarmy 

V Stupave 

Naša rodinka z Ukrajiny ubytovaná 

v Dome nádeje  strávila aj trochu veľko-

nočného pokoja na  Biofarme v Stupave. 
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Počas pôstu sa v sobotu o 12.00 h pravidelne  konala v Mariánke  krížova cesta pod vede-
ním pátra Jozefa Garaja, CM. 
Aj naši členovia zo Spolku sv. Vincenta de Paul  sa zúčastnili tejto púte ako prípravu na 
Veľkú noc. 

 

Príprava na veľkú noc spočívala aj 

v symbolickom umývaní nôh farníkom 

v kostole sv. Vincenta de Paul  

vo  „Štvrtok svätého týždňa“. 

 
PRÍPRAVA NA VEĽKÚ NOC  

V DOME NÁDEJE 
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Pomoc Ukrajincom  Spolok sv. 
Vincenta de Paul na Slovensku  
 
       Každé 2 týždne mávame spoločnú poradu 

celej Vincetskej rodiny, kde sa navzájom infor-

mujeme o situácii s humanitárnou pomocou  

a vzájomnými potrebami s Misijnou spoločnos-

ťou, sestričkami, Nocľahárňou DePaul, 

a ostatnými vetvami Vintcentskej rodiny. Vin-

centská rodina robí finančnú zbierku, do ktorej 

prispievajú všetky vetvy Vincentskej rodiny vrá-

tane nás a z tejto zbierky sa prideľujú peniaze 

na Ukrajinu našim kňazom na Ukrajine 

a sestričkám. Súčasne sú peniaze určené na 

kamiony na humanitáne zásielky. 

V konferencií sv. Jozefa v Leviciach v 2 kosto-

loch  vyhlásili zbierku trvanlivých potravín, hy-

gienických potrieb,  ktorá stále pretrváva. Potra-

viny sa uskladňujú v priestoroch Vincentíka a to 

každý štvrtok.  V  tento deň pre ženy z Ukrajiny 

vydávame potraviny, šatstvo, obuv, hygienu 

a prispievame im z finančných darov  na nákup  

chleba, mäsa, mliečnych výrobkov. Členky kon-

ferencie nakupujú potrebné potraviny v obcho-

de pre ich spotrebu. 

Na farskej stránke máme oznam kde je uverej-

nené číslo účtu  pre  Ukrajinu.  V kostoloch si  

ľudia môžu zobrať letáčik,  kde je číslo účtu aj 

s QR kódom. 

  Členka konferencie sv. Lujzy prijala do domu 

jednu 3 člennú rodinu z Ukrajiny.  

Konferencia sv. Štefana v Kráľovskom Chlmci  

je  v kontakte s kňazom z Užhorodu, darovali im 

peniaze na  humanitárnu pomoc. Z daru CGI zo 

Spolku im  bude pridelená pomoc na potraviny 

a hygienu.  

Ostatné konferencie Spolku, členovia konferen-

cií sa  pripojili k vyhláseným zbierkam v kostole 

potravinami, a peniazmi a spolupracujú 

s farnosťou. Pomáhajú spoločne s rozdelením 

balíčkov pre utečencov. 

 Konferencia sv. Cecílie v Bratislave a  vyučuje 

v škole deti ukrajinskej národnosti a vypomáha 

im pri začlenení sa. 

V Dome nádeje 

v Bratislave sú  

prijatí 4 Ukrajin-

ci,  babka, ded-

ko, dcéra a 9 

ročná vnučka.  

Bola im poskyt-

nutá potravino-

vá pomoc a ob-

lečenie. Zo 

zbierky pod 

kostolom sa im 

pridelila  časť  trvanlivých suchých potravín na 

prvé prežitie. Členovia z Konferencie sv. Goraz-

da  im doniesli potraviny, mäso, hygienické potre-

by a niektorí prispeli aj s peniazmi. Aj cudzí ľudia, 

prispeli s potravinami a peniazmi. Poštou došiel  

dar  – konzervy, granule pre kocúra Felixa, od 

sestry členky konferencie, ktoré si 9 ročné diev-

čatko donieslo so sebou. Riaditeľka Domu náde-

je im  poskytla pomoc na úradoch, zaregistrova-

nie sa na území ap., sprevádzanie k lekárovi 

a ďalšie úradné náležitosti.  

Z časti prostriedkov zaslaných z Paríža  im boli 

zakúpená pračka, vysávač a údržba upchatého 

potrubia,  hygienické potreby.   

Z Misijnej spoločnosti bol  poskytnutý príspevok  

na nadštandardné ošetrenie zuba. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Konferencia sv. Ondreja  v Bratislave  zo zbierky 

šatstva poskytuje podľa potreby oblečenie pre 

Ukrajincov. 

     Misijná spoločnosť v Bratislave požiadala 

Dom nádeje v Bratislave  o podržanie izieb 

pre  ďalších cca 4  utečencov  na ubytovanie, 

ktorí dôjdu z oblasti, kde pôsobia misionári.   
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   Dňa 30.4.2022 sa uskutočnilo Formačné stretnutie 
Vincentskej rodiny , v sále pod kostolom sv. Vincenta 
de Paul v Bratislave. 
    Téma sa niesla pod názvom Služba milosrdnej lásky 
v skúsenosti sv. Vincenta de Paul. 
     Spolu s ostatnými vetvami  Vincetskej rodiny sa zo 
Spolku sv. Vincenta de Paul zúčastnilo 7 členov. Za-
čiatok  bol  o 9.00 hod sv. omšou v kaplnke Zázračnej 
medaily, po ktorej sa prítomní presunuli do haly pod 
kostolom sv. Vincenta de Paul. Počkalo sa na spojenie 
on line s prednášajúcim Vincentským pátrom 
z Talianska p.Luigi Nuovo, CM. Podrobne rozobral de-
jiny milosrdnej lásky od čias sv. Vincenta de Paul až 
po súčasnosť.  Poukázal na aspekty organizácie prá-
ce, „ robiť dobro, ale robiť ho dobre“, nie individuálne 
ale spoločne, na láskavosť a milosrdenstvo voči chu-
dobným, pokoru a poníženosť osôb im slúžiacich 
a zároveň o evanjelizáciu deliť sa s chudobnými 
o chlieb a evanjelium . Misia a charita idú vždy spolu.  
Nasledovala práca v skupinkách,  s otázkami k službe 
chudobným a k prepojeniu celej Vincentskej rodine. Po 
prestávke   na kávu bola druhá prednáška pátra Luigi 
Nuovo k formovaniu k službe chudobným, „slovami 
nezištne a dobrovoľne slúžiť“ , dať zo srdca, prosiť Bo-
ha o milosť aby očistil naše srdce od egoizmu  a dal 
nám milosť k službe. Byť srdečným, vedieť sa rozdeliť, 
byť „ Kristovou vôňou“ aby sme oslavovali Boha. Uve-
domiť si , že nič nám nepatrí,  ale všetko je Božia mi-
losť. Keď dávame, dostávame,  ak odpúšťame, je nám 
odpustené.                                                                                                                
     Po prednáške bol obed a práca v skupinkách 

s otázkami ako slúžiť bezplatne a disponovane. Nasle-

dovala modlitba, korunka k Božiemu milosrdenstvu 

a rozhlasová hra o Jankovi Havlíkovi „Slnko v tmách“, 

ktorú sme  mali možnosť vypočuť si aj s autorom hry.  

Po chvíli sa už kládli otázky k hre,  dramaturgii, hra-

ných osôb, ako aj osobné otázky zo života autora. 

Stretnutie sa ukončilo peknou piesňou autora drama-

turgickej  hry o Jankovi Havlíkovi a autorových odpove-

diach na otázky účastníkov. 
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Modlitba za blahorečenie Janka Havlíka 

Nebeský Otče, 
vo svojej nesmiernej láskavosti nám 

ponúkaš cestu spásy skrze službu blížnym. 
V Tebe známych časoch voláš ochotných 

ľudí 
a pozývaš ich na cestu lásky a ohlasovania 

evanjelia. 
Aj Tvoj služobník Janko Havlík jasne zapo-

čul Tvoj hlas 
a do jeho srdca si zasial semienko lásky, 
ktoré príkladne rozkvitlo do sebaobetova-

nia, 
pevnej viery a nesmiernej odovzdanosti. 

Prosíme Ťa, osláv ho v nebi a dovoľ, 
aby sa stal svätým a veľkým vzorom 
pre ľudí týchto i budúcich generácií. 

Nech z jeho jednoduchého, no duchovne 
bohatého 

života nasiaknutého utrpením dokážeme 
lepšie vnímať Tvoju obrovskú 

lásku k nám a nech Ti na jeho príhovor 
denne ponúkame vlastné životy. 

Skrze Krista, nášho Pána. 
Amen 

                                                          
 

Janko Havlík: nádejný  

slovenský blahoslavený 

 

Jedným z krásnych 
príkladov skutočnej 
ľudskej lásky k Bo-
hu bol Janko Hav-
lík. Nebol ani kňa-
zom, ani rehoľní-
kom s večnými 
sľubmi, ale obyčaj-

ným mladým mužom, ktorý neváhal obetovať vlastný 
život, aby dokázal svoju lásku k Bohu. Jeho neobyčajný 
príbeh nech je pre nás inšpiráciou v prosbe za duchov-
né povolania, za čistotu srdca a vrúcny vzťah k Bohu. 
Janko Havlík sa narodil 12. februára 1928 v záhorskej 
dedinke Dubovce (vtedajší názov Vlčkovany) ako prvý 
syn rodičov Karola Havlíka a Justíny rodenej Pollákovej. 
Spolu v dome býval so starými rodičmi z otcovej strany 
a tetou Angelou – otcovou sestrou, ktorá sa po maturi-
te v roku 1936 pripojila k Vincentkám (Spoločnosť dcér 
kresťanskej lásky) a prijala rehoľné meno Modesta. Do 
školy v rodnej dedinke nastúpil Janko vo svojich šies-
tich rokov. Bol veľmi živým dieťaťom, často skusoval za 
svoje správanie pokarhania od vlastnej matky. Neraz ho 
postavila pred obraz Panny Márie, aby ho konfrontovala 
za všetky jeho prehrešky. Obrat však nastal po prvom 
svätom prijímaní. Podľa autentickej výpovede jeho 
vlastnej matky sa Janko po svojom prvom svätom prijí-
maní úplne zmenil. Už viac nemusela použiť žiaden 
trest, pretože bol celkom iným človekom. Ako 11-ročný 
chlapec prestupuje do meštianky do Holíča a v roku 
1941 ho prijali na Masarykovo štátne gymnázium v Ska-
lici. V tom období nebolo zvyčajné, aby žiak prestúpil z 
2. ročníka meštianky na gymnaziálne štúdiá. Bolo to 
dôkazom, že Janko bol nesmierne bystrý a húževnatý. 
Už v tomto období je inšpirovaný Duchom Svätým a 
príkladom svojej tety Angely (sestry Modesty) uvažuje 
nad rehoľným životom. V kraji, v ktorom vyrastal, bo-
lo na výber množstvo reholí, ale Jankova voľba padla na 
misijných kňazov – vincentínov. O dva roky neskôr pre-
stupuje mladík na gymnázium do Banskej Bystrice a tu 
sa stáva chovancom tzv. malého seminára – Apoštol-
skej misijnej školy sv. Vincenta de Paul.  



VEĽKÁ  NOC  V  ŠURANOCH s pátrom Milanom 
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SOCIÁNE CENTRUM ŠURANY 

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania—po svätej omši 

Krížová cesta na pútnickom mieste Studnička—Veľký piatok 
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SOCIÁLNE CENTRUM ŠURANY  

  

Krásne prostredie, o ktoré sa starajú a  vy-
tvárajú klienti nášho Sociálneho centra   
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SPOMIENKA  NA  LETO 
 
Dňa 27.07.2021 organizovali sme výlet pre mla-
dých miestnej farnosti do mesta Chust. 
Zájazdu sa zúčastnili aktívny členovia našej far-
nosti, ktorí nám pomáhajú v mnohých progra-
moch; tábory náboženskej výchovy, hodiny ruč-
ných prác, tábory gitaristov, výlety, 
v zorganizovaní a uskutočnení púti. Počas výletu 
sme sa zúčastnili aj na jednom raftingu /
splavovanie/ na rieke Tisza, každý z nás mal 
z toho veľký zážitok. Rafting sme zakončili pikni-
kom, následne sme sa vydali späť do Užhorodu. 
 
V dňoch 02.08.2021-05.08.2021 sme zorganizova-
li tábor náboženskej výchovy pre 10-16 ročné deti, 
z Užhorodskej a Šišlockej farnosti. Tábor sa usku-
točnil na internáte sv. Gellérta (sv. Gerard) 
v Užhorode.  Celodenné stravovanie nám zabezpe-
čovali spolupracovníci užhorodskej charity, ktorí  
varili veľmi chutné jedla. Majú v tom rutinu, na-
koľko už 17 rokov prevádzkujú bezplatnú kuchy-
ňu, kde zhotovujú teplé obedy päť krát v týždni, 
pre 50 odkázaným ľuďom. Pestrím programom 
sme čakali detí do tábora. Katechétky viedli pred-
nášky o priateľstve o družnom vzťahu, popritom 
hodne sme sa hrali, spievali konali sme ručné prá-
ce, výlet.  Deti sa veľmi vyžili v tábore a ledva 
čakajú na pokračovanie.                                                        
 
   Ďakujeme, že s vašimi podporami ste nám 
umožnili uskutočniť  duchovné programy a budo-
vanie spoločenského nažívania.  

Užhorod, 05.11. 2021                                                                                                                                                                    
farár  Miron Petenko    

Štefan Orlovský, Konf. sv. Štefana                                                      

OZANAM 2022 ROČNÍK  XVI Č. 1 
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NAPÍSALI STE NÁM 
 
Pani dostala som vašu adresu, že vy pomáhate 
chudobným. My by sme potrebovali pomoc. 
Manžel je po porážke a ja ho opatrujem. Potre-
bujem pre neho pampersky. Čo  dostane  na 
predpis, to mu nestačí. Tiež poprosíme aspoň 
4 paplóny, deky, návlečky,  chlapcom obleče-
nie a ak by sa dalo aj nábytok a to skrine 
a váľandy. Prosím, pošlite nám niečo. 
Pani dostala všetko o čo žiadala, len skrine 
a válendy sme im nedali.  
 
Ahojte teta, nedá sa mi prísť do Vincentíka, 
čakáme 6 bábätko a tak vás chcem poprosiť, 
keby ste mi nachystala kojenecké veci – du-
pačky, body, plienky a  pre staršie deti obleče-
nie. Potrebujú tepláky, tričká, mikiny, topán-
ky, papuče, pre malú nejaké sukne, šaty, to-
pánky a poprosím kočík. Malá má 1,5 roka 
a keď idem k lekárovi, tak ju nesiem na ru-
kách. Kočíky potrebujem 2, jeden športový 
pre tú 1,5 ročnú a druhý hlboký pre to malé čo 
sa narodí. Teta poprosím aj nejakú hygienu 
a trochu niečo na jedenie. Nemáme nič. Teta 
ak máte aj nejaké hračky, deti by sa potešili. 
Ešte som zabudla, pre mňa nachystajte do pô-
rodnice papuče a košele. Teta, ďakujem vám 
s Pánom Bohom. Mamička S. dostala  veci na 
oblečenie,  aj kočik, zatiaľ jeden a samozrejme 
aj jedlo. Bábätko by sa malo narodiť koncom 
mája. Prajeme jej požehnaný pôrod, zdravie, 
veľa lásky, požehnanie  a maminka aby mala  
deťom  do taniera  vždy čo dať. 
 
Dobrý deň pani.... mám k Vám prosbu. Syn 

ide na birmovku a potrebuje oblek, bielu  ko-

šeľu a topánky. Bývam s deťmi už sama, mu-

seli sme odisť..... už sa to ďalej nedalo. Ro-

bím, ale finančne by nám pomohlo, keby ste 

nám oblečenie na birmovku poslala. Dcéra by 

tiež niečo potrebovala, narástla a tak bude ra-

da, keď dostane niečo nové. Rozmery detí po-

sielam. Ďakujem aj za túto pomoc.  Vďačná 

matka.  

Pomoc  rodine  
Andrea je na invalid-
nom dôchodku, žije 
s otcom a občas mi za-
volá. Poznám ju od ma-
lička, s našim synom 
chodila do škôlky a 
školy.                                                                                                                     
Vystriedalo sa u nej 
niekoľko opatrovateliek 
a keď prišli do našej 
farnosti naše sestričky 
DKL, tak ju navštevo-
vali a pomáhali jej pri 
hygiene. Nová opatro-

vateľka ma poprosila, že jej musíme pomôcť 
s upratovaním, sama to nezvládne. 
Z konferencie sme prišli 2 a poprosila som aj 
sestričku Agnešku, ktorá ju už navštevovala 
a pomáhala jej pri hygiene. Sestrička bola 
prekvapená že nám domáci pán dovolil upra-
tovať v byte. Zatiaľ sa to nikomu nepodarilo. 
Nefungovalo im VC. Sestrička VC zakúpila 
a dala aj opraviť. Byt sme celý neupratali, 
len trochu kuchyňu a Andrejkinu izbu, jej 
otec nám už ďalej nedovolil upratovať.  
Sme vďačné že sme pomohli a bývajú trochu 
útulnejšie. M+M a sestrička Agneška  
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Pomoc chudobným 
 
„Dobrý deň pani ..., ja som bol už u vás vo Vin-

centíku, určite si budete na mňa pamätať. My te-

raz z rodinných dôvodov sme sa museli presťaho-

vať do bývalej maštale. Jedna zlatá pani nám po-

máha, urobila v dedine zbierku,  zútulnila nám 

priestory, dala nám plastové okná. Potrebovali by 

sme ešte nábytok, váľandy, skrine, gauč ...Tá pani, 

ktorá nám pomáha, pomôže nám s odvozom. Ak 

budete mať nábytok zavolajte. 

Boh sa aj tu postaral, dostali posteľ,  váľandy, 

gauč, písací stolík, stolík pod televízor a od jedné-

ho pána, ktorý menil nábytok v celom byte si zo-

brali čo potrebovali. Minulý týždeň mi volal ten 

mladík,  že nemajú ešte kuchynskú linku, stôl 

a stoličky. Ja verím že Boh sa aj o tieto veci posta-

rá.“ 

Vďačná matka.  
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POMOC ODÍDENCOM Z UKRAJINY 
 
 
 
 
 
 

Vo Vincentíku nám pomáhajú aj 
študenti Katolíckeho Gymnázia 
sv. Vincenta v Leviciach 

ZBIERKA  TRVANLIVÝCH  POTRAVÍN 
 

Spolok sv. Vincenta de Paul 
vyhlasuje zbierku trvanlivých potravín 

pre Ukrajincov v Leviciach 
každý štvrtok do odvolania 
od 15.30 do 17.00 hodiny 

 vo VINCENTÍKU 
vincentik.levice@gmail.com 

Dom služieb, Poľná 6 
ide hlavne o trvanlivé potraviny: 

 
konzervy (mäsové, rybacie, kukurica, ...), 
piškóty, detská krupica, čierny/zelený 
čaj, cukor, soľ, mlieko, med, strukoviny 
(šošovica, fazuľa), olej (v 1l bal.), bulgur/
pšeničné krúpy, polenta, orechy 
(vlašské, arašidy), sušené ovocie, kuku-
ričné lupienky, chrumky,  

 
hygienické potreby (mydlo, zubná pasta, 
saponát na riad, prací gél/ prášok 
(menšie bal.), toaletný papier, malé vlhč. 
vreckovky,  
 
 deky, obliečky na paplón/vankúš, plach-
ta,  pyžamá/ nočné košele... 

 
Ďakujeme za vaše milodary, Pán Boh 

zaplať! 
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 Vďaka dobrodincom VINCENTÍK praská vo švíkoch 
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Vážená smútiaca  rodina, vážení prítomní,  
milé sestry a bratia  v Spolku. 
Bolestne sa nás dotkla  smutná a nečakaná 
správa o náhlom odchode našej členky  Spol-
ku sv. Vincenta de Paul, Márie Polákovej. Ve-
deli sme, že je ťažko chorá, ale jej vstup do  
večnosti nás prekvapil. Pretože ešte v sobotu 
sme sa s ňou všetci  z vedenia spolku,  cez 
mobilný telefón rozprávali a  netušili sme, že je 
to vlastne rozlúčka. Priali sme jej ešte zdravie 
a modlili sme sa za ňu. Najvyšší Pán však roz-
hodol inak, a v pondelok nasledujúceho týž-
dňa,  povolal si ju k sebe.         
     Chcela by som z tohto miesta,  v mene ce-
lého Spolku sv. Vincenta de Paul vzdať Márii 
úctu a poďakovať za jej prácu a obetu, ktorú 
vykonávala v našom spoločenstve, v národnej 
rade Spolku, ale aj vo svojej konferencii Krá-
ľovnej rodiny na Teplickej.  Bola nám veľkou 
oporou,  vždy obetavá, zodpovedná v práci i 
mimo svojho zamestnania. Vykonávala veľa 
dobra pre chudobných, pomáhala vo farnosti.  
Jej prítomnosť pre nás v Spolku znamenala 
vzácnu pod-
poru. 
      Veríme, 
že ju Pán od-
mení za jej 
veľké 
a šľachetné 
srdce  a že 
sa s ňou raz 
v nebesiach 
všetci stret-
neme. 
Večné odpo-

činutie daj jej 

Pane.  Prezi-

dentka SVdP 
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 Dňa 13.4.2022 sa dožila RNDr. Erika  

Otrubová, CSc členka NR Spolku  

sv. Vincenta de Paul a bývala  

predsedníčka Kf sv. Gorazda  

okrúhleho výročia 85. rokov.  

NR Spolku  jej srdečne poblahoželala.  

 

       BLAHOŽELÁME 

 
Všetkým jubilantom želáme Božie po-
žehnanie, ochranu Panny Márie, Svet-
lo Ducha Svätého, pokoj, dobro, po-
hodu a veľa lásky v osobnom živote. 
Dobré zdravie a ešte veľa šťastných 
chvíľ želajú členovia Spolku sv. Vin-
centa de Paul. 

NAŠI JUBILANTI 
Leopoldína Scheidová 90 rokov 

Ján Uhnák 90 rokov 

Erika Otrubová 85 rokov 

Daniela Vigová 75 rokov 


