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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 

Plenárna schôdza SVdP 

21. 5.2022 



Niet väčšej lásky  
ako obetovať sa za spásu duší,  

ako to robil náš Pán Ježiš Kristus! 

Čnosti sv. Vincenta de Paul 

HORLIVOSŤ" Ak je láska k Bohu ohňom, hor-

livosť je jej plameňom", povedal svätý Vincent  

JEDNODUCHOSŤ Túto čnosť mal svätý Vincent najradšej. "To je 

moje evanjelium", opakoval rád.  

LÁSKAVOSŤ "Niet stálejších a vytrvalejších v konaní dobra, ako 

sú tichí a láskaví.  

PONÍŽENOSŤ  Poníženosť je základom spirituality, ktorá čerpá   

z Evanjelia.  

UMŔTVOVANIE To je bezpodmienečne potrebný prostriedok na 

dosiahnutie tvojho cieľa. Umŕtvovanie ťa urobí schopným aj zom-

rieť za Krista.  

ČISTOTA "Tak otvárame veľkodušnejšie srdce Bohu i blížnym. 

Celé naše správanie sa tak stáva radostným prejavom lásky, akú 

má Kristus k Cirkvi  

STÁLOS´T V POVOLANÍ To, čo naša tradícia označovala slo-

vom „stabilita“, sa dnes môžeme lepšie vyjadriť slovom „vernosť“: 

vernosť životu vo vincentínskej charizme. 

POSLUŠNOSŤ "Som dieťa poslušnosti", prehlásil svätý Vincent. 

Základom tejto čnosti je nasledovanie Krista. "  

CHUDOBA budeme sa usilovať, ako to len bude možné, nasledo-

vať Ježišovu chudobu."  

Myšlienky bl. Frederika Ozanama 

• Človek sa chce rozprávať s Bohom, mod-

litba však na to nestačí. Potrebuje spievať, potre-

buje posvätné slávnosti, ktoré vyjadrujú svojím 

spôsobom, priebehom, chorálmi, chvíľami ticha 

a spevmi hnutia duše,... aby sa tak priblížil 

k nekonečnu .  

• Chcel by som spojiť svet sieťou lásky  

• Dívam sa s istým súcitom na tých, ktorí hľadajú potešenie 

v ruchu sveta, hoci potešenie sa nachádza v hĺbke srdca, 

v mojom mysliacom jadre. 

• Svätý patrón nie je obyčajným vývesným štítom Spolku... 

Je životom, ktorý treba ďalej žiť, srdcom, od ktorého sa 

treba nechať zapáliť, múdrosťou, v ktorej treba hľadať pod-

nety.  

 

Najväčšie dobro, ktoré môžeme vykonať druhým je nie 
to, keď im odovzdáme naše bohatstvo, ale keď im dá-
me spoznať ich vlastné bohatstvo. 
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Milé sestry a bratia,  

      Žijeme neobyčajnú dobu,  ktorú vníma-

me,  už ako skutočnosť, že na Ukrajine je 

vojna a k nám prúdia utečenci z okupovanej 

krajiny.  V tejto nespravodlivej vojne najviac  

trpí rodina , osamotené ženy – matky, deti. Je 

na nás, aby sme pomohli im niesť svoj kríž. 

Poslaním Spolku sv. Vincenta de Paul je po-

máhať človeku v jeho núdzi, v utrpení. Vi-

dieť v biednych  trpiaceho Krista. Potreba 

humanitárnej pomoci  pre Ukrajincov je stále 

aktuálna. Tu môžeme urobiť veľmi veľa.  Aj 

v Dome nádeje je ubytovaná  4 členná rodina, 

ktorej pomáhame.  Generálna rada Spolku 

sv. Vincenta de Paul so sídlom v Paríži  nám 

prispela na pomoc utečencom.  Tieto pro-

striedky boli rozdelené medzi konferencie sv. 

Štefana v Kráľovskom Chlmci, Konferencie 

sv. Jozefa v Leviciach, a Domu nádeje.     

     Musíme sa modliť, iba Boh môže zastaviť 

to nezmyselné bratovraždenie. Aj sv. Otec 

František prosí, apeluje na „ mocných „, aby 

ukončili vojnu a našli mierové riešenie. Mod-

litba a pôst môže vymodliť a vyprosiť pokoj 

vo svete.  

     Vyzývam vás, sestry a bratia, 

k zjednoteniu v modlitbe a k pomoci trpia-

cim. Pred nami je budúcnosť, ešte nevieme 

aká bude  finančná , ale nezabúdajme sa de-

liť , nezabúdajme na všetkých chudobných , 

nielen z Ukrajiny. Buďme pre nich bratmi 

a sestrami podľa vzoru nášho zakladateľa sv. 

Vincenta de Paul. 

     V decembri  t.r. príde k nám na návštevu 

aj prezident z Generálnej rady Spolku sv. 

Vincenta z Paíža,  Renato Lima de Oliveira, 

Brazilčan. V priateľskej pohode mu chceme 

poukazovať našu činnosť a oboznámiť ho 

s prácou našich konferencií. 

Vaša sestra Libuša 
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GENERÁLNY OTEC  
znovuzvolený 

 

Generálne zhromaždenie Misijnej spoloč-
nosti sv. Vincenta de Paul (43. v poradí)    
v sobotu 2. júla 2022 v Ríme zvolilo o. To-

maža Mavriča CM na druhé funkčné obdo-
bie za generálneho predstaveného Misijnej 

spoločnosti a Spoločnosti dcér kresťanskej 
lásky. 

Sme vďační za jeho otvorené a disponova-

né srdce pre túto náročnú službu. 
 

V dňoch od 27.6. do 15.7. 2022 sa v Ríme 
koná Generálne zhromaždenie Misijnej 

Spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Sloven-

skú provinciu na ňom zastupuje o. vizitátor 
Tomáš Brezáni a o. Emil Hoffmann. Spre-
vádzajme všetkých zhromaždených svojimi 
modlitbami, aby Duch Svätý viedol a spre-
vádzal všetky ich úsilia týchto dní. 

 
NÁVŠTEVA  

Renata Lima de Oliveira  
RAKÚSKO - SLOVENSKO - MAĎARSKO 
 
Vážení národní prezidenti 
Drahý brat Adrian (CIAD) 

Návrh našej oficiálnej  

cesty v decembri 2022 

GENERÁLNE ZHROMAŽDENIE CM 4. decembra – nedeľa: 
Let z Paríža do Viedne  
Pristávame vo Viedni, keďže do Bratislavy 
nelietajú žiadne lety . 
Vo Viedni večer večera s Národnou radou 
Rakúska. 
Spíme vo Viedni. 
 
5. decembra – pondelok: 
Z Viedne do Bratislavy sa presunieme ráno. 
Príchod do hotela. 
Popoludní návšteva vincentínskych lokalít, 
ktoré sa starajú o ukrajinských utečencov. 
Večera s Národnou radou Slovenska . 
Nocľah v Bratislave. 
Agenda v Bratislave bude spresnená neskôr 
v súlade s Národnou radou 
 
6. decembra – utorok: 
Dopoludnia posledné vincentské aktivity  
v Bratislave. 
Vlak do Budapešti 
EC Eurocity 277 (13:57 – 16:20) 
Prílet do Budapešti. 
Príchod do hotela. 
Večera s Národnou radou Maďarska 
 
7. decembra – streda 
Vincentínske aktivity v Budapešti. 
Navštívte projekty pre ukrajinských utečen-
cov. 
Program rokovania v Budapešti bude spres-
nený neskôr v súlade s Národnou radou 
 
8. decembra – štvrtok: 
Let späť do Paríža  
Teším sa na vaše komentáre.  
POZRITE SI, ČI SÚ TIETO TERMÍNY  
VHODNÉ PRE 3 KRAJINY. 
Boh žehnaj a veľká vďaka. 
-- 
Renato Lima de Oliveira 
16. prezident General International 
Medzinárodná Confédération de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul 
65 Rue de la Glacière - 75013 - Paríž - Fran-
cúzsko 
Tel : +33 (0) 1 53 45 87 53 - Fax : +33 (0) 1 

https://www.google.com/maps/search/65+Rue+de+la+Glaci+re+-+75013+-+Paris+-+France?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/65+Rue+de+la+Glaci+re+-+75013+-+Paris+-+France?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/65+Rue+de+la+Glaci+re+-+75013+-+Paris+-+France?entry=gmail&source=g
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Z  LISTOV NÁŠHO ŠPIRITUÁLA  P. MILANA  

duchom, ktorý je prirovnávaný k ohňu a svo-

jim svetlom a silou odhaľuje milosrdnú   

Božiu tvár a dáva nádej tým, ktorí sa pova-

žujú za stratených, rúca bariéry marginalizá-

cie, lieči rany tela i duše, obnovuje religio-

nizitu zredukovanú na vonkajšie praktiky. 

Preto oheň, ktorý čistí, ktorý mení.   

 

Budem sa dnes modliť za nás všetkých. 

   Na príhovor svätého Vincenta, muža mod-

litby a giganta praktickej lásky a súcitu, nech 

vás žehná všemohúci a milosrdný            

Boh + Otec i + Syn i + Duch Svätý.  

A nech vám odmení vaše modlitby a obety v 

prospech najzraniteľnejších.   

 

   Ďakujem aj za vašu modlitbu za mňa, 

   s úctou,           Milan Grossmann CM 

 

 
 

Milí 

členovia nášho 

Spolku,  myslím na 

vás   v dnešný 

sviatočný deň. 

 
 
   Svätý Vincent de Paul  žil a vytváral svoje 

najväčšie diela počas tridsaťročnej vojny, 

ktorá zúrila aj vo Francúzsku v 17. storočí. 

V dôsledku geopolitického napätia boli aj 

vtedy málo viditeľní tí najviac trpiaci. 

 

   Dnešnú svätú omšu obetujem predovšet-

kým za pokoj na Ukrajine i vo svete. Aby 

politici čo najrýchlejšie rozhodli o utíchnutí 

zbraní a nie o tom, ktorá strana vyhrá. 

Ale uvažujem aj o božom nepokoji, do kto-

rého nás evanjelium ženie - do nepokoja 

zdravého a tvorivého. Evanjelium hnalo aj 

Vincenta zmeniť život. Slovami pápeža 

Františka môžeme povedať, že  evanjelium 

je ako oheň, lebo je to posolstvo, ktoré keď 

vpadne do dejín, spáli staré životné rovno-

váhy...pobáda prekonať seba samého        

a vstúpiť do nového života, evanjelium teda 

nenecháva veci tak, ako sú, provokuje       

k zmene, neponúka falošný pokoj, ale za-

paľuje nepokoj, ktorý nabáda na cestu       

a aby sme sa otvorili Bohu a našim bratom 

a sestrám. Ježiš je naplnený Svätým  



 

SVATÝ OTEC FRANTIŠEK 

Strana  5 
          Vydáva NR Spolku sv. Vincenta de paul                                 O Z A N A M  2022 ROČNÍK XVI Č. 2 

 

 

Svätý Otec    
začal nový 
cyklus  

katechéz 

o rozlišovaní 

 

„Rozlišovanie“ – to je téma nového cyklu ka-

techéz, ktorý začal pápež František pri gene-

rálnej audiencii v dnešnú stredu 31. augusta. 

Osobitnou výzvou pamätal na Irak, ktorý sa 

nachádza v napätej situácii. V súvislosti s te-

matickým „Časom stvorenstva“, ktorý sa zač-

ne 1. septembra, pápež František zdôraznil 

dôležitosť starostlivosti o životné prostredie. 

Ako úvod ku katechéze zazneli vybrané časti 

z Matúšovho evanjelia: 

„[Ježiš povedal]: Nebeské kráľovstvo sa po-

dobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek 

nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, pre-

dá všetko, čo má, a pole kúpi. A zasa nebe-

ské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia 

do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď 

je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dob-

ré vyberú do nádob a zlé vyhodia von.“  

(Mt 13,44.47-48) 

 

Čo znamená rozlišovať? 

1. katechéza z cyklu O rozlišovaní 

   Dnes začíname nový cyklus katechéz: 

ukončili sme katechézy o starobe, teraz za-

číname nový cyklus na tému rozlišovania. 

Rozlišovanie je dôležitý úkon, ktorý sa týka 

každého, pretože rozhodovanie je podstat-

nou súčasťou života. Rozlišovanie možnos-

tí. Človek si vyberá jedlo, šaty, štúdium, 

prácu, vzťah. Vo všetkých týchto prípadoch 

sa konkretizuje životný projekt, 

a konkretizuje sa aj náš vzťah s Bohom. 

   V evanjeliu Ježiš hovorí o rozlišovaní po-

mocou obrazov z bežného života, napríklad 

opisuje rybárov, ktorí si vyberajú dobré ry-

by a zlé vyhadzujú, alebo obchodníka, kto-

rý vie spomedzi mnohých perál určiť tú 

s väčšou hodnotou. Alebo ten, kto pri oraní 

poľa narazí na niečo, čo sa ukáže byť po-

kladom (porov. Mt 13,44-48). 

   Vo svetle týchto príkladov sa rozlišovanie 

predstavuje ako cvičenie inteligencie, ale aj 

znalosti a tiež vôle, aby sme zachytili priaz-

nivý okamih: to sú podmienky pre urobenie 

dobrého rozhodnutia. Na správne rozhod-

nutie je potrebná inteligencia, znalosť i vô-

ľa. A rozlišovanie nás aj niečo stojí, aby sa 

mohlo premietnuť do skutoč-

nosti. Aby rybár vykonával 

svoje povolanie čo najlepšie, 

musí počítať s únavou, dlhými 

nocami ... 



 

Vincentská rodina organizuje 
celoslovenskú verejnú zbierku  

Boj proti hladu 
na pomoc chudobným  

      na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, 
Ukrajine 

a na Slovensku. 
Prečo práve Haiti, Honduras, Rusko, Ukrajina a Albánsko? 

Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky.  

Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou, ktorá je porovnateľná 

s najchudobnejšími krajinami Afriky. 

V Rusku, Ukrajine a Albánsku pôsobia misionári vincentskej rodiny zo Slovenska, preto ich 

projekty môžeme priamo podporiť. 

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v našej krajine sme začali podporovať projekty na Sloven-
sku od roku 2015 

16. ročník zbierky sa koná od 1.5.2022 do 30.4.2023 

Pomôcť opäť môžete: 

• Modlitbou 

• Kúpou medovníkového srdiečka 

• Zaslaním finančného príspevku na osobitný účet zbierky: 20286026/6500,  IBAN: SK72 

6500 0000 0000 2028 6026, BIC: POBNSKBA, adresát: Národné združenie Spolkov kresťan-

skej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Oravská 10, 949 01 Nitra (Núdznych a hladujú-

cich môžete podporiť vkladom alebo prevodom na účet počas celého roka, keďže účet ostáva 

aktívny aj do ďalšieho ročníka zbierky.) 

QR kódom (platba cez QR kód je nastavená na 10 €, ale môže sa zmeniť podľa vlastného uvá-

ženia a možností) 

BOJ PROTI HLADU 2022 
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Plenárne zhromaždenie SVdP sa konalo 21.5.2022 
v Bratislave v Dome nádeje.  Zároveň sa uskutočnili 
aj voľby do Výboru NR SVdP, keďže sa mandát 
doterajšieho výboru skončil. Protokol o voľbách je  
uverejnený na našej webovej stránke. Po zasadnutí 
novozvoleného výboru a rozdelení funkcií na nové, 
5-ročné volebné obdobie je zverejnené v tomto čísle 
časopisu OZANAM. 



 

PLENÁRNE ZHROMAŽDENIE  SPOLKU 
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Výsledky volieb 
 
    Zasadnutie členov novozvoleného Vý-
boru NR SVdP sa uskutočnilo 2.6.2022 v 
Dome nádeje. Funkcionári výboru na ob-
dobie rokov 2022-2027: 
Prezidentka: Libuša Miháliková /z predo-
šlých volieb prezidenta/ 
Viceprezidenti:  
Mário Stehlík pre západ 
Mária Lopatníková pre východ 
Tajomník: Magdaléna Boledovičová 
Pokladník: dočasne Libuša Miháliková 
Revízor: Anna Jánošová, Štefan Orlovský 
Tlačový koordinátor: Alžbeta Kopřivová 
Komunikácia so zahraničím: Ján Kukučka 
Štatutári: Libuša Miháliková,  Mário Steh-
lík, Magdaléna Boledovičová pre Šurany. 
 
    Voľby prebehli bez rušivých momentov, 
zápisnica a protokol z volieb  ako i všetky 
príslušné materiály boli odovzdané prezi-
dentke spolku na archiváciu. 
                                                        AK 
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PÚŤ DO HVOZDNICE 
 
Dňa 15.6.2022 sa opäť obnovili púte poria-
dané  z kostola sv. Vincenta de Paul v Bra-
tislave. Vrátane niektorých našich členov 
putovali pútici do Hvozdnice kde sa po-
modlili pri 7  kaplnkách k úcte Panne Mári 
sedembolestnej a sedemradostnej. Navští-
vili tiež neďaleký Štiavnik, farský kostol. 
V modlitbách mysleli na významného 
kňaza Albína Blažeka, na ktorého 
v dobrom spomína celá dedina. Obdivovali 
drevený Betlehem v ľudskej veľkosti 
a navštívili aj cintorín, kde je pochovaný  
Ján Kuciak, ktorý odišiel z tohto sveta cu-
dzou rukou, ktorého smrť je stále v štádiu 
vyšetrovania. Púť bola pekná, zakončená 

modlitbou.                                              LM 



 

DOM  NÁDEJE  BRATISLAVA 
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     Dňa 11.6.2022 sa uskutočnilo plenárne 
zasadnutie Fóra života v Žiline, bojujúce za 
právo života od počatia, ktorého zasadnu-
tia sa zúčastnila Libuša Miháliková. 
Na zasadnutí bola odovzdávaná cena An-
tona Neuwirtha, a potešením bolo, že jed-
nou z ocenených organizácií bol aj Hospic 
sv. Lujzy v Prievidzi. 

https://mail.google.com/mail/u/0?
ui=2&ik=fba9be70f7&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1

 
UKRAJINCI V DOME NÁDEJE 

 

   Dňa 8.6.2022 sa uskutočnil v Slo-
venskom národnom divad-
le Ukrajinský národný balet            
z Charkova a Kyjeva, s  účasťou 
predsedu vlády SR, ministerky za-
hraničných vecí, veľvyslanca Ukraji-
ny na SR a ďalších.  
   Účasť bola hojná z radov odíden-
cov z Ukrajiny, ktorí hrdo ukázali svo-
je baletné umenie od najmenších de-
tí z baletnej školy až po dospe-
lých.   V balete vystupovali aj  ubyto-
vaní Ukrajinci z nášho Domu nádeje. 
   Za Spolok sv. Vincenta de Paul sa 
na pozvanie vrátane banketu zúčas-
tnila Libuša Miháliková             .                                                                       
LM 

    Dňa 14.6.2022 sa uskutočnilo stret-
nutie s pánom primátorom  Hlavného 
mesta Bratislavy (HMBA),  pánom Ma-
túšom Vallom so zástupcami prosenior-
ských organizácií  k riešeniu sociálnej 
podpory pre seniorov a ľudí so znevý-
hodnením. 
    Na spoločnom stretnutí sa zúčastnila 
Libuša Miháliková za Spolok sv. Vin-
centa de Paul, ktorý z HMBA získal do-
táciu na projekt pre seniorov. denného 
stacionára.        LM 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=fba9be70f7&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1735649172045608601&th=181643b9e27ab699&view=att&disp=safe
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=fba9be70f7&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1735649172045608601&th=181643b9e27ab699&view=att&disp=safe
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BOJ PROTI HLADU 
 
V rámci 16. ročníka celoslovenskej  verej-
nej zbierky Boj proti hladu aj v dennom 
stacionári pripravujeme srdiečka na pre-
daj. Naši seniori trpezlivo balili srdiečka, 
pričom rozvíjali aj svoju jemnú motoriku. 
Srdiečka sa budú predávať v kostole sv. 
Vincenta spolu so sestričkami DKL.                                                             
LM 

 Od septembra má 
náš spolok pridelenú 
novú sestričku DKL-
ku - Moniku Farka-
šovú, ktorá nahradí  
doterajšiu sestričku-
Veroniku Gergelovú. 
Sestričke Veronike 

ďakujeme za doterajšiu činnosť pre spo-
lok a želáme jej Božie požehnanie           
v ďalšej obetavej práci pre chudobných. 
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      Školenie pre seniorov 

    V dennom stacionári sa konalo 13.októbra  
školenie na tému „Nástrahy a bezpečnosť„    
z grantu HMBA. Školenie vykonala prísluš-
níčka OO Policajného zboru Mesta Bratisla-
vy pre našich seniorov.  

    Seniori boli oboznámení s hroziacimi ná-
strahami a nebezpečenstvami zo strany agre-
sorov a podvodníkov a ako sa majú voči nim 
brániť. Školenie bolo prospešné na zníženie 
rizika útokov na seniorov.                           LM 
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   V Spolku sv. Vincenta Šurany – Kopec ako 
každoročne tak aj tento rok sa konala sláv-
nosť Sedembolestnej Panny Márie aj so sv. 
omšou, ktorú celebroval páter ThLic. Marek 
Tokarczyk. Keďže to pandemická situácia do-
volila prišli hostia a dobrovoľníci z okolia. Po 
omši sme pozvali všetkých na agapé.  
    Významnou udalosťou pre nás bola  náv-
števa predstavenej sestry Damiány z Nitry – 
Šindolky, ktorá nás, aj našich klientov oboz-
námila so svojou činnosťou a poozprávala 
nám dychvyrážajúce zážitky a skúsenosti. 
   Sestru Damiánu sme so sestričkami pozvali 
v lete aj na opekačku k nám  do zariadenia. 
Priniesli nám duchovný pokoj a venovali sa aj 
naším klientom. Vypočuli ich starosti, ,,kríže“, 
ktoré si nesú na pleciach. Klientov podporili aj 
duchovne a dodali im pozitívnu energiu.  
Pre nás zamestnancov bola veľkým prínosom 
aj návšteva Inštitútu Krista Veľkňaza 
v Žakovciach, ktorý vedie Ing. Mgr. Marián 
Kuffa Dr.h.c.  
    V zariadení staviame momentálne veľkú 
pivnicu na uskladnenie dopestovaných plodín 
a plánujeme nad pivnicou postaviť letnú ku-
chynku.  
    Na izbách sme vymenili nábytky. Do kan-
celárií a na poschodia obidvoch budov sa kú-
pili klimatizácie.  
Naši klienti sa podieľali na čistení kasární, 
ktoré máme vedľa zariadenia. 
    Cez leto naše pracovné terapeutky za po-
moci klientov  z dopestovanej zeleniny 
a ovocia zavarili : uhorky, lečo, kečup, a rôz-
ne džemy.   
    Zásoby mäsa z 9 kusov dochovaných pra-

siatok sme si pripravili a spracovali na našich 

domácich zabíjačkách. 
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     Zamestnanci Sociálneho zariadenia blahože-
lali Magdaléne Boledovičovej, štatutárke SVdP 
pre Šurany k jej 70. narodeninám a poďakovali 
za jej obetavosť a pomoc pri zveľaďovaní zaria-
denia. Magdaléna im pripravila malé pohostenie 
a príjemnú atmosféru pri spoločnom posedení.  



VYDÁVA  NR  SPOLKU  SV. VINCENTA  DE  PAUL 

 

KONFERENCIA SV. JOZEFA LEVICE 

Strana 16 

 

SLUŽBA odídencom z Ukrajiny 

     Takto vyzerajú „štvrtky“ v našom VINCEN-
TÍKU. 
   Členky Konferencie sv. Jozefa a dobrovoľ-
níčky sa starajú o 56 evidovaných rodín a ich 
rodinných príslušníkov a o spokojnosť všet-
kých návštevníkov—chudobných a núdznych 
aj vďaka dobrodincom a sponzorom.  Konfe-
rencia sv. Jozefa dostala  finančnú pomoc      
z GR SVdP v Paríži vo výške 1000,-€, na ná-
kup potravín a hygienických potrieb pre odí-
dencov z UA.  
    Snažíme sa, aby netrpeli núdzou, no usku-
točniť túžbu  po domove a spoločný život so 
svojimi  najbližšími vo svojej vlasti im nevieme 
poskytnúť. Modlíme sa za nich a prosíme       
o mier a ukončenie vojny na Ukrajine, aby sa 
mohli vrátiť domov. 

OZANAM 2022 ROČNÍK  XVI Č.2 
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Karmel 26.06.2022 
Obopíname svet láskou - 30 ročné pôsobenie 
Konferencie sv. Jozefa Spolku sv. Vincenta de 
Paul v Leviciach - Čelková Andrea 

Zdielať:  Facebook 
https://www.lumen.sk/archiv-play/151505 

  

 
 
 
 
 

 
 

20. júna  2022 sa konala mimoriadna schôdz-
ka Konferencie sv. Jozefa. Konferenciu navští-
vila redaktorka Rádia Lumen, Andrea Čelko-
vá, za účelom reportáže o pôsobení konferen-
cii a Spolku sv. Vincenta de Paul na Sloven-
sku. Nahrávka je v archíve rozhlasu a na na-
šej webovej stránke www.ozanam-sk.com 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lumen.sk/archiv-play/151505
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BOJ PROTI HLADU 

Predaj srdiečok  
Pomoc chudobným 

23.09.2022 mons. Ján Bednár, dekan farnosti Levi-
ce mesto, v kostole sv. Michala. posvätil plody to-
horočnej úrody. Ovocie, zelenina a domáce výrob-
ky z nich boli presunuté do Vincentíka a odovzdané  
našim chudobným a núdznym. Pán Boh zaplať      
v mene núdznych patrí všetkým dobrodincom.   AK 

   Členky Konferencie sv. Jozefa 8. a 9. októbra  
predávali srdiečka v rámci celonárodnej verejnej 
zbierky „Boj proti hladu“ pre chudobných na Hai-
ti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine a Slo-
vensku. Vyzbierané finančné prostriedky budú 
zaslané na osobitný účet zbierky.  
16. ročník zbierky trvá do 30. apríla 
2023. Prispieť môžete zaslaním 
ľubovoľnej sumy na účet zbierky, 
alebo aj cez QR kód, ktorý je nasta-
vený na 10,-€.                           AK 
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SVIATOK SV. VINCENTA DE PAUL 

Slávnostná svätá omša  

27. septembra 2022 – na sviatok sv. Vin-

centa - bola slávnostná sv. omša v kostole 

DUCHA SVATÉHO v Leviciach. Pri tejto 

príležitosti levické sestričky DKL-ky zorga-

nizovali program. Pred sv. omšou sa členky 

Konferencie sv. Jozefa spolu so sestrička-

mi modlili rozjímavý slávnostný ruženec     

s myšlienkami sv. Vincenta so zapálením 

sviečok pred obrazom sv. Vincenta de 

Paul. Výstižná homília dp. Martina Felixa, 

správcu farnosti Levice – Rybníky  bola     

o sv. Vincentovi v nadväznosti na homíliu  

Sv. Otca. Po sv. omši bolo pred kostolom 

malé agapé.                                          AK
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   DUCHOVNÁ OBNOVA 
 

    Dňa 10.9.2022 sa konala v Dome náde-
je duchová obnova pre členov Spolku sv. 
Vincenta de Paul s pátrom Milanom Gros-
smannom. Účasť doplnila aj sestra Monika 
Farkašová z  DKL. 
   Téma duchovnej obnovy sa niesla v zna-
mení: Každý z nás je výnimočný, vybraný 
a milovaný Bohom. Neprispôsobovať sa 
svetu, byť lámaný Bohom pre Neho samé-
ho, prijať utrpenie a ponúknuť ho, aby sa 
stalo našim požehnaním." Po prednáške 
pokračovala adorácia so svätou omšou. 
   Poobedňajšia prednáška bola spojená        
s modlitbou sv. ruženca a krátkym rozo-
bratím duchovnej témy sestrou Monikou 
Farkašovou DKL.  
   Všetci členovia  duchovne pookriali a zá-
roveň sa rozlúčili s pátrom Milanom Gros-
smannom, ktorý opúšťa  naše spoločen-
stvo z dôvodu inej povinnosti.                                                      
        LM 
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OZNÁMENIE  

   
 
  

    Prezidentka Spolku sv. Vincenta de Paul oznamuje členom spolku, že dňom 
01.10.2022  bol vizitátorom p. Tomášom Brezánim vymenovaný nový duchovný 
poradca pre náš spolok p. Mykola Dobra, CM, ktorý v tejto funkcii nahradí p. Mila-
na Grossmanna CM, nášho doterajšieho duchového poradcu. Pátrovi Milanovi 
Grossmannovi za jeho 4-ročné pôsobenie v spolku srdečne ďakujeme a želáme 
Božie požehnanie v jeho poslaní a ďalšom  pôsobení.    LM 
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Z LISTOV NAŠICH CHUDOBNÝCH 

 

    

Autentické texty: 
   Ahojte teta …… , chcem Vás poprosiť či 
by ste mi nevedeli zohnať pračku, moja sa 
pokazila a prať v rukách pre všetkých nás, 
to sa nedá. Tiež poprosín na deti letné veci, 
kraťase, tričká, šiltačky, spodné prádlo, pre 
dievčatá sukničky, letné šaty a ešte letné 
sandále. Keď nachystáte, dajte mi vedieť, 
niekoho pošlem pre veci. Teta ďakujem.  
 
   Ďakujem Vám za finančnú pomoc. Teraz 
po všetkých výdavkoch, najmä lieky, (bola 
som v nemocnici) potraviny,  ale eurá som 
použila na školské potreby, je to pre nás ob-
rovská pomoc. Teraz by som potrebovala 
deťom do školy botasky. Verím a modlím sa, 
aby som Vám všetku Vašu doterajšiu po-
moc, Vám a vášmu dielu  mohla raz vrátiť 
dvojnásobne. Aby aj našu rodinku Pán Boh 
použil na pomoc iným. Zostávame 
v modlitbách. Ešte raz ďakujeme a vyprosu-
jeme mnoho požehnania a radosti. Pozdra-
vuje celá rodinka. 
 
   Dobrý deň, chcem Vás poprosiť, potrebu-
jem pre deti do školy cvičky, botasky a oble-
čenie. Najstaršiemu školskú tašku, školské 
potreby, tepláky a tričká. Teta, ak by ste mali 
pre najmenšieho mlieko Bebu,  pampersky a 
body č. 68.  Neviem, ak by sa dalo poprosím 
o menší nákup, aby som mala deťom čo na-
variť. Vďačná S.                                                      
 
   Dobrý deň pani …….veľmi pekne Vám 
ďakujem za balík. Poslali ste nádherné veci. 
Všetko bolo dobré, aj topánky, všetko sa 
nám hodí. My si nevieme kupovať, nemáme 
na to. Mamička mala radost z nočného prád-
la. Ak bude treba, zíde   sa do nemocnice.   
Ponúkate nám nábytok, hodil by sa, máme 
veľmi starý, ale nemám, kto by mi 
s nábytkom pomohol. Žiaľ neviem nikoho 
zohnať, tak skúste niekomu ponúknuť, kto 
nábytok potrebuje.  Za  všetko ďakujeme, 
ako sa len odvďačíme. Anna 
 
   Teta píšem narýchlo, som v nemocnici. 
Malá dostala záchvat, zobrala nás záchran-
ka a nestihla som jej zobrať veci do nemoc-
nice.   Ak niečo máte vo Vincentíku, dajte 
vedieť, prídem to zobrať. Ďakuje D.                                                                                                     

   Dobrý deň pani vedúca, dostala som 
na Vás telefón. Potrebujem pomoc. 
S manželom sme si postavili dom, nestihli 
sme ho celkom dokončiť, manžel dostal 
porážku. Leží na posteli. Keď bol veľký 
vietor, zobralo nám kus strechy      a te-
raz, keď prší, tak nám do domu tečie. Ja 
Vás veľmi prosím pomôžte nám. Teraz 
veľmi pršalo, bolo všetko mokré. Bola som 
za starostom, ale  nemôže nám pomôcť, 
lebo nás tu býva veľa Rómov a každý nie-
čo potrebuje.  Pani vedúca, prosím po-
môžte nám. Starám sa ešte o 2 vnukov, 
syn nám zomrel a to sú jeho chlapci. Keď 
bude treba,  dám nejaké  eurá na tú stre-
chu. Už sa nám pokazila aj elektrina,   na-
tiekla nám tam voda. Ďakujem za balíky, 
bolo všetko dobré. Poprosím pošlite mi 
ešte paplóny, vankúše, deky, návlečky     
a chlapcom oblečenie. Prosím pomôžte   
a ďakujem za pomoc. Pani S.R.                                                                                      
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    BLAHOŽELÁME                

 

 

    

Drahá Magduška! 
 

Je to už 22 rokov, nedá sa spočítať     
koľko si ku nám urobila krokov.  

Toto dielo začal otec Rudko budovať 
a ty si sa rozhodla mu pomáhať.  

Zakrátko Ťa národná rada Spolku sv. 
Vincenta zvolila za prezidentku a Ty si to 

zvládla na jednotku.  
Pre chudobných si vedela veľa svojho 
času dať, za čo Ti chceme poďakovať.  
Takmer na každú zabíjačku si chodila 

pomáhať, pre naše zariadenie sponzorov 
zháňať a mnoho iného kontrolovať.  

Teraz, keď si sa dožila 70-ky, my všetci 
sme ako Tvoje dietky. 

Trápiš sa keď sa nám menej darí,        
tešíš sa keď sa niečo podarí.  

Tak to chodí aj v rodinách, vieme,        
že rada chodíš medzi nás.  

 
Čo krásneho Ti popriať? 

 
Z dobrého to najlepšie, 

z krásneho to najkrajšie, 
hlavne Božie požehnanie,  

zdravie, pokoj, šťastie a prijmi od nás 
poďakovanie. 

 
Nech Ťa Boh žehná!  

 
Vďační zamestnanci  
SC Šurany - Kopec 

 

    
K  b lahož e l an iu        
k 70-tym narodeni-
nám sa  s úctou, 
vďakou a láskou pri-
pájajú aj všetci čle-
novia NR a Spolku 
sv. Vincenta de Paul 
na Slovensku so žela-
ním hojného Božieho 
požehnania pod 
ochranou Panny Má-

rie a orodovaním sv. Vincenta, Svetlom Ducha Svä-
tého na doteraz 30-ročnej ceste lásky   k chudob-
ným a núdznym, v zveľaďovaní nášho spolku. 
Nech Ťa za to všetko hojne odmení Pán Boh tu, i vo 
večnosti. 
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 SPOMÍNAME 

 
 
 

doc. Ing. Felix Virsík, CSc (1927- 2011) 

ktorý obnovil Spolok sv. Vincenta de Paul na 

Slovensku. Svoj čas  venoval okrem iného aj 

výstavbe kostola sv. Vincenta a seminára 

Misijnej spoločnosti. Neochvejne kráčal po 

stopách svojho otca, ktorý bol posledným 

predsedom Spolku pred totalitou a jeho násil-

ným ukončením. Nezabudnime, že Felix zom-

rel práve v deň sviatku sv. Vincenta de Paul, ktorého verne nasle-

doval a uskutočňoval jeho dielo. Odišiel vzácny, pracovitý               

a skromný brat, člen  spolku— Konferencie sv. Cyrila a Metoda      

v Bratislave od roku 1996.   

JUDr. Milan Baluch (1923-2013) 
Doktor práv Milan Baluch sa zaslúžil o to, že 
na Tomášikovej ulici dnes stoja budovy cir-
kevného centra. „Ako právnik od začiatku      
s nami spolupracoval pri výstavbe Kostola sv. 
Vincenta de Paul, Misijného domu, Domu 
nádeje, pastoračného centra a Divadla pod 
kostolom. Pomáhal nám s výberom pozem-
kov, ich vysporiadaním, s predstavebnou 

prípravou až po výstavbu celého Cirkevného centra v Ružinove,“  

Zomrel v novembri 2013. 

Otec Rudolf Priedhorský (2.9.1934-

2.5.2004) Naše sociálne centrum v Šuranoch 

začal budovať kňaz Rudolf Priedhorský v 

roku 2001. Centrum v súčasnej dobe slúži 

pre sociálne slabé vrstvy obyvateľstva, ako 

sú odchovanci z detských domovov a ľudia 

nachádzajúci sa v tiesni. Nakoľko ale vzrastá 

počet ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc, pri-

stúpili sme k celkovej rekonštrukcii a rozšíreniu centra, ktoré vďaka 

správnym a obetavým ľuďom funguje do dnešného dňa. 

Katarína Medňanská (1959 - 2013) 

dlhoročná a obetavá členka Spolku sv. 

Vincenta de Paul, Konferencia sv. Joze-

fa v Leviciach. Zomrela po ťažkej choro-

be, ktorá jej nedala šancu prežiť. Bolesť 

a utrpenie znášala bez jedinej výčitky, 

ticho, s pokorou a odovzdanosťou do 

Božej vôle. Bola láskavá a dobrá ku všetkým bez rozdielu. 

Nikdy nezabudneme na teba, na tvoju láskavú a usmiatu 

tvár, spájať nás bude navždy modlitba a tvoje orodovanie     

v nebi za nás. 

Mária Poláková (1960-2022) Bolestne 
sa nás dotkla  smutná a nečakaná sprá-
va o náhlom odchode našej členky  
Spolku sv. Vincenta de Paul, Márie Po-
lákovej. Ďakujeme za jej prácu a obetu, 
ktorú vykonávala v našom spoločenstve, 
v Národnej rade Spolku, ale aj vo svojej 

konferencii Kráľovnej rodiny na Teplickej.  Bola nám veľkou 
oporou,  vždy obetavá, zodpovedná v práci i mimo svojho 
zamestnania. Vykonávala veľa dobra pre chudobných, po-
máhala vo farnosti.  Jej prítomnosť pre nás v Spolku zname-
nala vzácnu podporu. 

Alfonza Mária Záňová (1951-2020) dcéra 
kresťanskej lásky.  
Zomrela 18. januára 2020 v Košiciach,      
v 69. roku života a 50. roku služby Bohu    
a blížnym vo svätom povolaní. Pôsobila    
v našom spolku ako sestrička za Spoloč-
nosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta 
de Paul, vždy usmiata, ochotná pomôcť, 

poradiť, či prispieť myšlienkou v otázkach viery i služby 
núdznym slovom i príspevkom do nášho časopisu Ozanam. 


