
 

„Niet ničoho o čo by nám mohlo ísť viac ako o Božiu česť a Božiu vôľu, 

nič nežnejšieho než myšlienka na jeho dobrotu a záľubu, nič silnejšieho 

než slovo: Pre Boha, ktorý ma miluje, chcem sa pokorovať a milovať svoje 

poníženie.“  Sv. Vincent de Paul 

S

LÁ

VA 

  O Z A N A M   
   JÚN  2013  NEPREDAJNÉ ROČNÍK VII       ČÍSLO 2 

V tomto 
čísle 
nájdete: 

Príhovor prezidentky SpolkuMyšlienky sv. VincentaPozvánka na duchovnú obnovuZo života našich 
konferenciíMyšlienky Sv. Otca FrantiškaMedzinárodné stretnutie SVdP v Paríži Celoslovenské 
plenárne  zasadnutia SVdPNávšteva konferencií z ViedneSv.Jana Antida ThuoretováSprávy v 
skratkePane, nie som hodenStretnutie seniorov 

bl. Frederik 

Ozanam 

1813-1853 



Ten, kto podľa nich ticho rozjíma, je i sám pohnutý 
milosrdenstvom ako veľký a dobrý priateľ ľudí 
a priateľ Boží. 
Výber z knižočky citátov sv. Vincent      de Paul  Pobádaní 
milosrdenstvom. 
 

V DUCHU PÁNA JEŽIŠA 
Ani filozofia, ani teológia, ani krásne reči nepôsobia 
na duše. Ježiš Kristus sa musí o nás starať a my o 
neho. 
 BLAHOSLAVENÍ  MILOSRDNÍ 
Kto má lásku, činí každému dobre, tak ako si praje 
aby sa činilo jemu. V tom spočíva podstata lásky.  

 
NIČ BEZ POKORY 
Z hriešnika sa stáva človek Bohu milý, akonáhle sa 

pokorí. Keď sa pokoríme, i keby sme boli zločincami, 

pokora nás zmení na spravodlivých. 

27. apríla sa uskutočnilo  17. plenárne stretnutie Spolku—západ 

v Dome nádeje v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnil aj p. Jozef 

Noga, p. Marián Chovanec a ss.  Štefánia Nováková. Stretnutie 

sa  nieslo v duchu vincenskej charizmy zásluhou p. J. Nogu a s. 

Štefánie, ktorí sa prihovorili spoločenstvu. Program bol zamera-

ný na informácie o činnosti konferencií, výročnú správu 2012, 

riešenie aktuálnych problémov, finančné a ekonomické informá-

cie, projekty, významné akcie spolku, pomoc núdznym a chu-

dobným, prispievanie do časopisu Ozanam ... pričom sa aktívne 

využívala audiovizuálna technika získaná z parížskeho projektu. 

Nechýbali ani modlitby vincentskej rodiny a svätá omša, kt. ce-

lebroval p. Noga. Prezidentka SVdP poďakovala všetkým čle-

nom spolku za doterajšiu činnosť, ako aj dobrodincom a sponzo-

rom a rodinám členov spolku za ich trpezlivosť a prosila o modlitby a požehnanie pre 

ďalšiu nezištnú  pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.                                             -ak- 

4. mája 2013 sa v Šaci stretli členovia konferencií  Spolku sv. Vincenta de Paul 

z východného Slovenska na 17. plenárnom stretnutí.  Z vedenia Spolku sa zúčastnili 

prezidentka Libuša Miháliková, Magdaléna Boledovičová  a členovia z konferencií 

Nanebovzatia panny Márie zo Šace a z konferencie sv. Štefana z Kráľovského Chlmca. 

Napriek tomu, že sa stretnutie konalo bez účasti duchovného, prezidentka ho zahájila 

modlitbou k sv. Vincentovi  a prosbou o pôsobenie ducha Svätého počas celého stretnu-

tia. 

Dopoludnia sa riešili finančné záležitosti Spolku, prezidentka informovala 

o účtovníctve a o realizovaných grantoch v r. 2012.  Boledovičová nám v krátkej pre-

zentácii predstavila činnosť  Sociálneho centra Šurany a tiež program a  činnosť  klien-

tov Domu nádeje v Bratislave.  

Popoludní nás o činnosti a aktivitách Konferencie v Kráľovskom Chlmci oboznámil 

Štefan Orlovský.  Hoci má jeho Konferencia  iba zopár členov, patrí im uznanie 

a chvála za to, s akou láskou a vervou  odovzdávajú seba a svojou prácou 

a vytrvalosťou pomáhajú  núdznym v ich problémoch nielen materiálne, ale aj duchov-

ne.  Keďže Kráľovský Chlmec  je mesto na východe Slovenska,  v blízkosti Maďarska 

aj Ukrajiny, tak činnosť ich konferencie prekračuje aj naše hranice.  Pomáhajú núdznym 

nielen vo svojom okolí na Slovensku, ale aj na Ukrajine a v Maďarsku. V diskusii sa 

hovorilo aj o odstúpení  Charitného domu v Šaci v prospech Nadácie „Úsmev ako dar“. 

Záver rokovania nám spríjemnila prezidentka svojimi fotografiami a sprievodným 

slovom – zážitkami  z účasti na Medzi-

národnom stretnutí v Paríži pri príleži-

tosti osláv 200. výročia narodenia bl. 

Frederika Ozanama. Po záverečnej mod-

litbe s poďakovaní sme naše rokovanie 

ukončili.                                      -ml- 

          MYŠLIENKY sv. Vincenta de Paul  - do dnešných dní 
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Drahí bratia a sestry! 

 
      Nastávajú letné dni, plné pohody 
a dovolenky, ktoré môžeme stráviť 
doma,  v zahraničí, alebo na 
duchovnej obnove či domácich 
prácach. Každý z nás si však musí  
urobiť „minimálny plán“ aj cez 
dovolenku. že deň postaví  na 
modlitbe a na čase vyhradenom pre 
Boha.   
   Kapucín Raniero Cantalamessa, 
kazateľ,  sa raz prihovoril slovami: 
„Boh nás sám učí, že je potrebné 
odpočinúť si . Pokoj je dar, ktorý je 
človeku daný, aby mohol niečo 
objavovať. Načerpajme cez voľné dni 
a chvíle silu, ale nezabudnime na 
modlitbu, starajme sa neustále o 
svoju dušu. Každá minúta, ktorú 
investujeme do nášho vzťahu k 
Bohu, je ako čas dovolenky,         z 
ktorej sa vraciame posilnení.“ 
     Aj počas týchto voľných dní 
môžeme slúžiť  z lásky k druhým, 
mať citlivosť na potreby iných.  Ak 
nie inač tak  radovať sa a svedčiť 
o tom, že Boh miluje každého z nás. 
Táto láska nám bola darovaná a my 
sme povinní dávať ju ďalej.  Láska 
k Bohu a láska k blížnemu sa 
prelínajú: v najmenšom bratovi 
nachádzame samého Ježiša 
a v Ježišovi Boha.  Je to naša 
skúsenosť zvlášť s chudobnými, 
ktorých môžeme stretávať aj na 
dovolenke. Prajem všetkým pekné a 
požehnané leto. 

 

 Vaša 

sestra 

Libuša 

 

     
 

      
 

Celoslovenské plenárky SVdP  27.4. a 4.5.2013  
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„ Profesionálne a duchovné formovanie sociálne znevýhodnených 

skupín a ich integrácia do spoločnosti“ 

        V dnešnej dobe je najvážnejším problémom 

získať zamestnanie,  ktoré je aktuálne  na trhu 

práce. Potreby skupín ohrozených vylúčením zo 

spoločnosti,  ktoré sa nevedia bez pomoci zaradiť 

do bežného života  je aktuálnou situáciou 

v Sociálnom centre Šurany a v Dome nádeje 

v Bratislave. Týmto školením reagujeme tak na 

súčasnú možnosť   ochrany spoločnosti,  že táto 

systémová zmena rieši  formou výučby  integráciu 

občanov  znevýhodnených  skupín s ich začlenením 

do spoločnosti. 

     V Sociálnom centre Šurany, chlapci, ktorí absolvovali v roku 2012 prvú časť kurzov  zruč-

nosti vo varení, odišli v roku 2013 zo Sociálneho centra. Vzhľadom k prieskumu zamestnania pre 

chlapov, ktorí sú v súčasnej dobe v zariadení bol kurz kuchár čašník zmenený,  na odbor,  mu-

rár  - obkladač.  Doplnkové vzdelanie, ktoré ich zaškolí na samostatnú prácu pri začleňovaní sa 

do bežného života, aby si vedeli zarobiť potrebné finančné prostriedky na živobytie prevádzajú  

lektori so stavebným zameraním. 

Odbornú časť pre klientov prevádza lektor  murárskej čaty, vyučený murár. Základnou jednotkou 

pre výučbu je práca na obkladaní, murovaní  a rekonštrukcií objektu kaplnky  v Sociálnom centre 

Šurany. 

    Veľká vďaka za poskytnuté prostriedky k rekonštrukcií kaplnky patrí Biskupskému úradu 

v Nitre a primátorovi mesta Šurany.   

      V Dome nádeje v Bratislave pokračujú  dievčatá zo sociálnej 

služby Domov na pol ceste vo výučbe  v profesii  kuchár - čašník za 

prítomnosti školiacej trénerky pani Mgr. Pavlíkovej Valérie, stredo-

školskej učiteľky  hotelovej akadémie,  v oblasti gastronómie.  Záve-

rečný certifikát o vyučení v profesii  kuchár- čašník bude obsahovať 

počet odučených hodín a počet hodín praxe v danom obore. 

     Ozajstnou  skúškou pre dievčatá  bude uvarenie jedného jedla spo-

lu s obsluhou našich seniorov,  v septembri 2013. 

Vzdelávanie sa uskutočňuje v profesii  čašník pre stredisko kaviareň, 

pre stredisko cukráreň, kuchár  – základy technológie, hodiny stolo-

vania ako súčasť dnešnej gastronómie, základy spoločenského sprá-

vania.  Cieľom je viesť klientky k uplatneniu  sa na trhu práce. 

Za poskytnuté prostriedky z grantu ďakujeme Generálnej rade Spolku 

sv. Vincenta v Paríži. 

Náš grant z Mestskej časti Ružinov 
     Naši seniori zo sociálnej služby  „Denný stacionár sv. Vincent“  získali 

grant z Mestskej časti Ružinov, pod názvom „Spájanie komunít“  v hodnote 

1720.-€ . Grant nám bol udelený s cieľom spojiť seniorov v oblasti Ružinov:  

osamelých ľudí,  starších občanov žijúcich v domácom prostredí,  seniorov 

z domovov  dôchodcov, klientov zo stacionára a pripraviť im  posedenie 

a potešenie,  spolu s podaním  netradičného jedla.  Hádanku o aké jedlo pôjde, Dom nádeje ne-

cháva ako prekvapenie pre seniorov. 

    Spolu s prepojením služieb Domu nádeje bude aj sociálna služba Domova na pol ceste, kde 

naše dievčatá budú variť 

a obsluhovať.  Tento veľký deň 

sa uskutoční 21. septembra 

2013 a všetkých seniorov  tam 

srdečne očakávame. Nebude chý-

bať  ani muzika, piesne, či spo-

mienky z mladosti.           -lm- 

Naše školenia  

Dom nádeje Bratislava  a Sociálne centrum Šurany     
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Z myšlienok  
Sv. otca Františka  

 

 

Sv. Otec k mladým 

 

„Viera, ktorú vám Boh dal 

v deň krstu, je ten 

najcennejší poklad, aký 

môžete mať!“ 

 

„A potom by som sa chcel 

obrátiť predovšetkým na 

vás, chlapci a dievčatá, 

drahí mladí: snažte sa 

plniť si svoje každodenné 

povinnosti, študijné či 

pracovné, ale aj 

povinnosti vyplývajúce zo 

vzťahu priateľstva: 

neváhajte pomáhať 

druhým! Vaša budúcnosť 

závisí aj od toho, ako 

dokážete prežiť tieto 

vzácne roky života. 

Nebojte sa povinností ani 

obety, a nepozerajte na 

budúcnosť so strachom; 

držte sa nádeje: na 

horizonte je vždy nejaké 

svetlo.“ 

 

„Drahí mladí priatelia, 

učte sa od sv. Jozefa. 

Prežíval aj ťažké chvíle, 

ale nikdy nestratil 

dôveru, a tak prekonal 

prekážky,“ 

 

„Cesta viery nie je 

bláznovstvo, ale príprava 

srdca na vnímanie krásnej 

tváre Boha.“ 

NA AKTUÁLNU TÉMU 
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AKO SV. VINCENT 

STRETNUTIE Spolku sv. Vincenta de Paul v PARÍŽI 

V dňoch 19.-21. apríla 

2013 sa uskutočnilo sláv-

nostné stretnutie Spolku 

sv. Vincenta de Paul 

v Paríži pri príležitosti 200. 

výročia narodenia nášho 

zakladateľa bl. Frederika 

Ozanama. Prítomných z 26 

krajín z rôznych kontinen-

tov privítal prezident Ná-

rodnej rady SVdP vo Francúzsku B. Ousset.  

Po krátkom privítaní nasledoval príhovor Generálneho prezi-

denta pána Micheala Thio, ktorý v krátkosti naznačil históriu 

založenia Spolku ako aj prítomných povzbudil k snívaniu s 

Ježišom podľa príkladu bl. Frederika Ozanama. 

V piatok doobeda sme si vypočuli odborné prednášky prof. 

Cholvyho o F. Ozanamovi ako predstaviteľovi sociálneho ka-

tolicizmu a Dr. Fagana o charizme a duchovnosti zakladateľa 

SVdP.  

Prvý deň spestrili príhovory národných predstaviteľov 

z rôznych krajín. Členovia Spolku z Anglicka, Brazílie 

a Kanady sa so všetkými podelili o svoje skúsenosti 

s mobilizáciou mládeže na univerzitách, školách či hudobných 

festivaloch.  

Po krátkom exkurze do problematiky listov blahoslaveného 

Frederika, si prítomní vypočuli svedectvá práce Národných 

rád a konferencií, vrátane Slovenska.  

Prvý deň sme zakončili návštevou koncertu španielskej pia-

nistky Any Vega Toscano, ktorá zahrala niektoré z diela skla-

dateľa Masarnaua, ktorý bol priateľom Ozanama 

a zakladateľom Spolku v Španielsku. 

Druhý deň sa niesol v znamení prednášok v podaní Ch. Mer-

ciera o Ozanamovi a chudobe, pomocného biskupa Dinechina 

o dare priateľstva, ktorý bol dôležitý pre nášho zakladateľa 

a dekana teologickej fakulty L. Dubrulla o pôsobení Ozanama 

v kontexte dobovej spoločnosti a politickej situácie.  

Poobede bolo venované návštevám vincentínskych pamätných 

miest ako Múzeum Frederika Ozanama, Rue de Bac (zjavenie 

Panny Márie sv. Kataríne Labouré), prípadne kaplnky sv. Vin-

centa. 

V deň Pána sme všetci spoločne slávili svätú omšu v katedrále 

Notre Dame, ktorú celebroval parížsky arcibiskup kardinál 

André Vingt-Trois, ktorý v príhovore viackrát pripomenul bl. 

Frederika Ozanama. Po krátkom stretnutí v priľahlej záhrade 

sme sa rozlúčili povzbudení mnohými stretnutiami, spoločným 

zdieľaním sa, odhodlaní pokračovať v diele bl. Frederika Oza-

nama – slúžiť Kristovi v núdznych.  

Stretnutie SVdP v Paríži – apríl 2013  (v bodoch) 

1.deň: 

Jean Paul Delevoye – prezident CESE, ktorý privítal všetkých 

prítomných. 

Bertrand Ousset – prezident Národnej rady vo Francúzsku. 

Michael Thio – Generálny prezident SVdP.  

Krátka história založenia SVdP 

Snívajme sny s Ježišom v nás ako Frederik, služba Kristo-

vi a ľuďom, nech naše skutky svietia pred ľuďmi, ak 

láska nie je zdrojom spravodlivosti, spravodlivosť je 

nespravodlivá. 

Profesor Gerard Cholvy 

Sr. Rondu – návštevy chudobných, hľadali aj príčiny chu-

doby 

Ozanam navrhol progresívne zdanenie, ktoré sa zaviedlo 

až v roku 1914 

Demokratický prúd sociálneho katolicizmu 

Dr. Austin Fagan – duchovnosť a charizma bl. Frederika Oza-

nama. 

Čo robíš ty pre Cirkev teraz? 

Evanjelium = dobrá novina – obaja Frederik aj Vincent 

nachádzali nové spôsoby služby 

Najväčšia potreba nie je materiálna ale duchovná 

Imitoval ducha charity sv. Vincenta 

Ako mobilizovať mladých ľudí – Anglicko, Brazília, Kanada 

Programy pre mládež na univerzitách a školách 

(kresťanských) 

Koordinátor mládeže 

Festivaly, konferencie detí (BRA) 

Tuesday Harvest (CAN) – zelenina pre chudobných 

Listy Frederika Ozanama 

Hľadanie listov historicky, 50 rokov výskumu 

Prezentácia národných iniciatív 

Ana Vega Toscano hrala dielo Santiaga Masarnau, priateľa 

Frederika Ozanama a zakladateľa SVdP v Španielsku. 

2.deň: 

Charles Mercier – Ozanam a chudoba 

Chudoba (relatívna) vs. Bieda 

Pomoc núdnym je pocta (Boh nás môže cez nich zachrá-

niť), má byť robená s rešpektom 

Núdzni nám pomáhajú objaviť tajomstvo Boha (zdroj 

duchovnej skúsenosti – vidíme na nich Kristove rany, 

stopy po tŕňovej korune) 

Pomôcť zmeniť ich správanie 

Žiadal kňazov, aby nabádali bohatých deliť sa 

Dnes iné druhy chudoby 

Pomocný biskup Renauld de Dinechin 

Dar priateľstva (F. Lallier), pochybnosti v mladosti, vedel 

iných pochopiť 

Nový pojem – sloboda, ktorý klérus nepoužíval 

Svätosť sa nemeria ľudskými úspechmi 

Boh zhromažďuje mraky, aby vytvoril blesky, taktiež 

zhromažďuje duše, aby vytvoril lásku 

dekan teologickej fakulty Luc Dubrulle – Evanjelium ako 

sociálna doktrína 

Jedinú absolútnu moc má Boh, kráľa treba poslúchať len, 

keď je dobrý 

Evanjelium je tiež sociálna doktrína (Les origines du so-

cialisme – článok Frederika) 

Viera a láska sú dva prúdy, ktoré majú spoločný oheň 

Politici majú napodobňovať biskupov 

Poobede – tour po vincentínskych pamiatkach 

Spoločná večera. 

3.deň: 

Slávnostná omša 

s kardinálom André 

Vingt-Trois, arcibisku-

pom Paríža 

a posedenie 

v záhrade. 

Marek Piváček 
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Návšteva konferencií z Viedne  

KKP v Radošine sa podieľa na väčšine podujatí vo farnosti. 

Nie každá aktivita je vlastná, ale aktívna účasť na nábožen-

skom živote v obci je veľmi častá.  

 

Konferencia Kráľovnej rodiny sa z piatka 24. mája na sobotu 

25. mája 2013 sa vo farnosti Radošina po druhýkrát zapojila 

do akcie Noc kostolov. Tento rok bola sprievodným podujatím 

výstavka devocionálií, do ktorej prispeli viaceré členky KKP. 

 Samotné podujatie začalo desaťminútovým zvonením 

a svätou omšou. Prvý sa prezentoval spevácky zbor (6-členný) 

najmenších speváčok, po nich nasledovalo živé a veľmi veselé 

stretko detí s animátorkami Dankou Neumannovou 

a Helenkou Jankovičovou, ktoré na stretnutia využívajú prie-

story spoločné aj pre KKP. Po súťažiach skupiniek sa deti roz-

tancovali v ukazovačkách a vložili do nich celé svoje malé 

bytosti, radosť bolo na ne pozrieť. Ako hostia na pozvanie 

našej členky tento rok navštívili našu Noc kostolov sestry 

Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa z Topoľčian – ses-

try Kristiána a Timea. Zoznámili nás s rehoľou, jej vznikom 

a úlohou a so svojou zakladateľkou formou krásnej prezentá-

cie s vyzdvihnutím svätosti svojej zakladateľky Márie Alfon-

zy, navrhnutej na blahorečenie. Sestra Kristiána svojím nád-

herným hlasom zaspievala niekoľko piesní. Najviac, až 

k slzám prítomných doviedla piesňou Ave Maria Jasnogurska 

z kantáty Piotra Rubika Santo Subito na počesť bl. Jána Pavla 

II. Zaspievala ju v pôvodnom, teda poľskom jazyku a sama sa 

sprevádzala hrou na keyborde. Na záver odpovedala na otázky 

veriacich a zakončila vtipom. Poďakovanie p. dekana sestrám 

za ich vstup bolo minimálne tak pekné a tiež doplnené vý-

chodniarskym vtipom, keďže sestry pochádzajú z východu. 

V malom – veľkom agapé, do ktorého prispeli svojimi sladký-

mi a slanými dobrotami mnohé ženy z farnosti, môžeme sa 

pochváliť, že i viaceré členky našej konferencie tak, že by sa 

mohlo pohostiť ešte raz toľko hostí, sa rozpútala pod stanom 

postavenom pred kostolom veselá vrava. V druhej polovici 

akcie oboznámil p. dekan Havran veriacich s históriou kostola. 

Dobrú náladu nenechal vyprchať ani tu, takže aj historický 

opis kostola zábavne poučil. Po ňom sa kostol znova rozozvu-

čal spevom – spevácky zbor Radošania pod vedením G. Cvi-

kovej sa prezentoval spevom mariánskych piesní a hovoreným 

slovom – úvahami o láske. Potom sa veriaci v sprievode so 

zažatými sviečkami vybrali von, aby sa v okolí kostola pri 

nainštalovaných zastaveniach krížovej cesty pomodlili krížovú 

cestu. 

Noc uzavrela modlitba vešpier a kompletória a adorácia pred 

vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Krátko po polnoci dostali 

veriaci požehnanie so Sviatosťou. 

 V poďakovaní za vydarenú akciu v nedeľu po sv. 

omši pán dekan vyjadril svoju radosť z bohatej návštevy podu-

jatia. Farská koordinátorka H. Gorylová na otázku, či je spo-

kojná, znova zdôraznila jeho slová: Každé podujatie je vtedy 

vydarené, keď priláka všetky vekové kategórie a zúčastnení 

vytvoria „živé“ spoločenstvo. Na záver možno už len dodať, 

že podujatie malo vysokú úroveň, bola na ňom preduchovnelá 

atmosféra, spoločenstvo veriacich sa stretlo na krásnom, kva-

litnom, veselom podujatí. Bolo dôkazom toho, že čas možno 

tráviť naozaj zmysluplne v Božom náručí, ktoré nás o radosť 

neoberá, naopak – rozmnožuje ju. 

                                              Antónia Sigetová, KKP Radošina 

Noc kostolov 24. máj 2013 RADOŠINA 

ZO ŽIVOTA NAŠICH KONFERENCIÍ 
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Dňa 1.6.2013 prišli na družobnú návštevu členovia Spolku 

sv. Vincenta de Paul z Rakúska, spolu 31 členov z 12 kon-

ferencií z Viedne. Delegáciu  viedol ich prezident  pán Diet-

ter Moniter spolu s ich zodpovedným kňazom  za vincent-

ske konferencie. 

   Program začal svätou omšou v kostole sv. Vincenta de 

Paul, kde ich privítal páter Augustin Slaninka, farár vo far-

nosti Bratislava Prievoz a za Spolok sv. Vincenta de Paul na 

Slovensku,  Libuša  Miháliková, prezidentka . Po obozná-

mení  s históriou kostola a  jeho prehliadky sa hostia presíd-

lili do Domu nádeje, kde  sa navzájom predstavovali. Oboz-

námili sa s činnosťou konferencií s Bratislave, s činnosťou 

Domu nádeje a Spolku celkom. Predstavil sa aj páter Ma-

rián Chovanec, zodpovedný kňaz za  Spolok na Slovensku.  

Navštívil nás  aj o. provinciál Misijnej spoločnosti,  páter 

Jozef Noga. 

Na stretnutí za zúčastnili aj predsedníčky Konferencie sv. 

Cecílie, Konferencie Kráľovnej rodiny, Konferencií  sv. 

Ondreja, Konferencie sv. Gorazda. 

    Po spoločnom predstavení diel konferencií sa podával 

obed v neďalekej pizzerii sv. Vincenta. Hostia chceli vidieť 

aj  mesto,  jeho historickú časť, hrad, Dom sv. Martina, his-

tóriu Bratislavy, históriu kráľov. Spolu so sprievodkyňou 

ktorá bola zároveň aj tlmočníčkou sme  s nimi absolvovali 

túto krátku púť. 

     Sme vďační družobným konferenciám v Rakúsku za ich 

návštevu  a aspoň týmto milým privítaním chceme im spla-

tiť ich obetavosť pri zásielkach humanitárnej výpomoci 

našim konferenciám.                        Národná rada SVdP                              

 



SV. JANA ANTIDA 
THOURETOVÁ 

zakladateľka rehole 

(1765 - 1826) 
 
 

Táto svätica po-

chádzala z roľníckej rodi-

ny. Narodila sa 27. nov. 

1765 v mestečku Sancey

-le-Long (čít. sanse l´lõ) 

vo východnom Francúz-

sku. Už v detskom veku prejavila veľkú morálnu 

silu. Najprv opatrovala ťažko chorú matku a po 
jej predčasnej smrti viedla domácnosť s počtom 
desiatich osôb. 

Cítila v sebe povolanie k rehoľnému životu. Pod 
jeho vplyvom už ako 16-ročná urobila pred sochou 
Panny Márie sľub panenstva. Ale pred dosiahnutím 
cieľa musela prekonať vážne prekážky. Napokon r. 
1787 vo veku 22 rokov mohla vstúpiť do rehole Dcér 
kresťanskej lásky, ktorú založil sv. Vincent de 

Paul spolu so sv. Lujzou de Marillac. V tejto reholi 

ostala až do jej násilného zrušenia vo Francúzsku po-
čas revolúcie začiatkom októbra 1793. 

Viaceré sestry doplatili na vernosť Cirkvi živo-
tom. Jana Antida pociťovala osobitnú ochranu Božej 
prozreteľnosti. V občianskom obleku robila cenné 
služby vo veľmi nebezpečných okolnostiach. Na-

vštevovala kňazov a horlivých veriacich, ktorí 
boli uväznení v meste Besançone, starala sa o 
chorých, mnohých odsúdených sprevádzala až 
na popravisko. 

V jednej obci zastupovala - nakoľko sa dalo - 
farára, ktorý musel ujsť do vyhnanstva. Otvorila bez-

platnú školu, kde vyučovala deti v katolíckom du-

chu, ošetrovala postihnutých nákazlivými chorobami, 
s odvahou a rozumnosťou udržovala živú vieru medzi 
svojimi rodákmi. Miestny revolučný výbor si ju 
viackrát predvolal, vyšetroval ju, karhal a vyhrá-
žal sa. 

V r. 1795 sa utiahla do strediska "kresťanskej 
obnovy", ktoré založil pri švajčiarskych hraniciach pá-

ter Anton Silvester Receveuz. S ním potom podnikla 
dobrodružnú cestu po Švajčiarsku, Rakúsku a Nemec-
ku. Na spiatočnej ceste vo švajčiarskom pútnickom 
mieste Einsiedelne istý svätý pustovník ju utvrdil v 
jej dobročinnom povolaní. V Landerone (vo Švaj-
čiarsku) sa stretla s besançonským generálnym viká-

rom de Chaffoy. Ten ako jej cirkevný predstavený 
(patrila do besançonského biskupstva) jej nariadil, 
aby sa vrátila do Francúzska a aby tam založila rehoľ-
nú spoločnosť na kresťanskú výchovu opustenej mlá-
deže a na opatrovanie chorých. 

Jana Antida ešte pred koncom revolúcie 

založila 11. apríla 1799 v Besançone Kongre-

gáciu milosrdných sestier pod ochranou sv. 

Vincenta de Paul. Cieľom tejto rehole bolo 

naprávať ohromné škody, ktoré zapríčinila 

Francúzska revolúcia: mala zabezpečiť ná-

boženskú i občiansku výchovu mládeže, 

mala sa starať o chudobných a cho-

ých. Napriek nemalým ťažkostiam sa kongregácia 

úspešne rozvíjala v departemente Doubs a priľah-

lých krajoch. Priamo v Besançone jej predstaven-

stvo mesta zverilo hlavné útulky a nemocnice. 

Na pozvanie neapolského kráľa 

(Napoleonovho švagra) Joachima Murata Jana An-

tida prišla so skupinou sestier v r. 1810 do Nea-

pola a usadila sa v kláštore "Regina Cae-

li" (Kráľovná nebies). Jej kongregácia sa dobre 

ujala a v krátkom čase sa rozšírila do viacerých 

talianskych krajov. Stanovy rehoľnej spoloč-

nosti, ktoré starostlivo zostavila a ktoré 

schválil besançonský arcibiskup, schválil na-

pokon aj pápež Pius VII.V Ríme urobili iba ma-

lé úpravy niektorých druhoradých bodov. 

To sa však veľmi dotklo besançonského ar-

cibiskupa, ktorý podobne ako iní predstavitelia 

francúzskeho kléru nerád videl zasahovanie Ríma 

do francúzskych vecí. Tento postoj voči ústrediu 

katolíckej cirkvi trval už viac storočí a v dejinách 

je známy pod menom "galikanizmus". 

V tejto situácii písala zakladateľka svojim 

sestrám vo Francúzsku: "Ja som dcéra Cirkvi, 

buďte aj vy so mnou!" Ale jej výzvy boli da-

romné. V r. 1823 sa osobne vybrala do Besanço-

nu. Arcibiskup de Pressigny sa s ňou ani ne-

chcel stretnúť a sestrám jej materského do-

mu ju zakázal prijať. Darmo búchala na známu 

bránu, nik jej neotvoril. Roztržka v reholi bola 

dovŕšená. Avšak ani tento tvrdý úder nezlomil 

lásku Jany Antidy. Dlhým bozkom sa rozlúčila s 

bránou, ktorou sa vchádzalo do ňou založeného 

materského domu a ktorú pred ňou zatvorila ľud-

ská malichernosť a zloba. 

S krvácajúcim srdcom, ale celkom odovzda-

ná do Božej vôle sa Jana Antida vrátila do Neapo-

la, kde zomrela v povesti svätosti 24. augusta 

1826. Svojim rehoľným dcéram zanechala ako 

dedičstvo hrdinskú vernosť Apoštolskej stolici 

a Kristovmu zástupcovi, ktorý ju zaslúžene na-

zval "Petrovou dcérou" (Filia Petri). 

Janu Antidu Thouretovú vyhlásil za blaho-

slavenú pápež Pius XI. v máji 1926 a ten istý pá-

pež ju vyhlásil za svätú v januári 1934. Jej ostat-

ky sú uložené v kostole Regina Caeli v Neapole. 

Časť je v kostole ústredného domu v Ríme. 

Svätú Janu Antidu si napokon uctili aj jej 

rodáci. V rodnom mestečku Sancey-le-Long vybu-

dovali na jej počesť veľkú baziliku. A po 150-tich 

rokoch sa spojila odtrhnutá francúzska vetva s 

ostatnou rehoľou, ktorá má ústredie v Ríme. 
Literatúra:  

ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 5. Dobrá kniha Trnava 1995  
-ak- 
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STASCIO-

NÁR 

Náš denný 

stacionár fun-

guje. Najlep-

šie urobíte, keď prídete  medzi nás. 

Prihlásiť sa môžete osobne v DO-

ME NÁDEJE, Tomášikova 8A, 

Bratislava, bližšie informácie, pod-

mienky a prihlášku  nájdete na 

www.vincent.sk 

Kontakt : Denný stacionár sv. Vincenta de 

Paul www.dennystacionar-vincent.sk   

Bc. Eva Bunčáková, vedúca sestra a odborný 
garant               telfón:   0911432922    

0907472221  e-mail:   eva.buncakova@gmail.com 

ZABÍJAČKA NA KOPCI 
V Sociálnom centre na Kopci 13. mája 

hneď zavčas rána bolo trochu rušnejšie 

ako po iné dni. 

Už o piatej hodine ráno obyvatelia zaria-

denia Radko, hlavný mäsiar, pomocníci  

Paťo, Milan a Jožko sa pasovali 

s prasaťom, ktoré vážilo okolo 170 kilo-

gramov. Prasiatko očistili, rozobrali 

a urobili  kašu, hurky, lalok, tlačenku, 

slaninu,   všetko čo sa robí na zabíjačke. 

Slaninu na vytápanie masti si zobral na 

starosť Janko spolu s vedúcou Helen-

kou. Sestrička Blanka všetko zabezpeči-

la v kuchyni, pripravila mrazničku 

a navarila dobrý obed a večeru.  Každé-

mu chutili pravé zabíjačkové pochúťky. 

Na toto všetko dozeral, radil a pomáhal 

riaditeľ zariadenia Ján Ňukovič. 

Poďakovanie patrí aj chlapom, ktorí  sa 

o prasiatko dobre starali.  Chliev nezíva 

prázdnotou, pretože nemenovaný spon-

zor daroval  do  zariadenia tri malé pra-

siatka. 

Pane, Ty sa naozaj staráš. Žehnaj zaria-

deniu a našim dobrodincom. Za všetko 

vďaka a chvála ......                     -mb- 

NÁVŠTEVA  V  RADOŠINEJ 
13. júla 2013 A. Kopřivová a M. Bole-

dovičová sa stretli o 14.00 hodine  

v Radošinej s členmi konferencie  Krá-

ľovnej pokoja. 

Po privítaní  nasledovala  spoločná mod-

litba, ktorú sme ukončili litániami 

k nášmu zakladateľovi bl. Frederikovi 

Ozanamovi. 

Potom nasledovala informácia 

o odporúčanom programe na schôdzu 

členov konferencie a potrebu stretnutí, 

ktorá v ich konferencii je pravidelná, raz 

v mesiaci. 

Brat S. Vlasák sa zaujímal o možnosti 

získania financií na činnosť. Predsedníč-

ka konferencie  G. Krajčírová spolu so 

sestrou A. Sigetovou informovali o  čin-

nosti konferencie. Zároveň vyzdvihli 

dobrú spoluprácu s miestnym duchov-

ným kňazom. 

A. Kopřivová  hovorila o potrebe propa-

gačného materiálu, na ktorom sme sa 

dohodli na výbore  NR Spolku. Zároveň 

požiadala o tento materiál, ktorý by mal 

obsahovať činnosť spolu s fotodoku-

mentáciou. 

Sestra M. Vlasáková nás previedla ešte 

zariadením Kráľovnej pokoja 

v Radošinej. 

Stretnutie bolo vzájomne obohacujúce, 

ktoré sme ukončili modlitbou.     -mb- 

POZVÁNKA 

Spolok sv. Vincenta de Paul pozýva všetkých 
členov a dobrovoľníkov 

na duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať dňa 
27.7.2013 od 9.00 hod   v Dome nádeje, na ul. 

Tomášikova 8A, v Bratislave. 
Duchovnú obnovu  bude 
viesť  vdp. Mons. Anton 

Adamkovič a vdp. Marián  
Chovanec 

    
Národná rada 

Spolku sv. Vin-

centa de Paul  

       

Marta BIZNÁROVÁ 
*07.04.1953* 60 

Kf. Kráľovnej rodiny 
 

Katarína MAZUROVÁ 

*22.04.1978* 35 

Kf. Sv. Kláry 
 

Florián HAVIAR, RNDr. 
*15.05.1933* 80 

Kf. Michala Archaniela 
 

Anna PASTIEROVIČOVÁ 

*15.05.1938 * 75 

Kf. sv. Jozefa Levice 
 

Darina TOKOLIOVÁ 

*22.05.1963* 50 

Kf. sv. Kláry 
 

Jana RÁCZOVÁ, MUDr. 
*27.05.1938* 75 

Kf. Sv. Gorazda Bratislava 
 

Magdaléna MATTOVÁ 

*30.05.1963* 50 

Kf. Z. CH. Mallu Košice 
 

Alena MAJERNÍKOVÁ. 
*05.06.1968* 45 

Kf. Michala Archaniela 
 

Gabriela KRAJČÍROVÁ Ing. 

*15.05.1938 * 75 

Kf. Kráľovnej pokoja 
 

Božena RENTKOVÁ 

*14.06.1963* 50 

Kf. Kráľovnej rodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetkým jubilantom srdečne bla-

hoželáme a vyprosujeme im hojné 

Božie požehnanie. 
 

 
Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel dňa 

23. júla 2013 

vo veku nedožitých 86 rokov 

 manžel našej členky  

MUDr. Norbert SCHEIDA 

Odpočinutie večné, daj mu, Pane! 

S úctou a láskou si na neho spomíname. 

 

 

 

                     SPRÁVY  V  SKRATKE                                          NAŠI JUBILANTI 
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Návšteva najnavštevovanejšieho pútnického mesta na svete – 

Guadalupe v Mexiku je pre veľkú vzdialenosť pre väčšinu 

z nás nedostupná. Našej členke Marike Vlasákovej sa to poda-

rilo. Poznať históriu vzniku pútnického miesta je možné 

z literatúry i internetu, ale niet nad vlastný zážitok.   

 

Vedela som, že Guadalupe je pútnické miesto v Mexiku, kde sa 

zjavila Panna Mária. Pred niekoľkými rokmi som sa stretla 

s ľuďmi, ktorí toto miesto navštívili a dozvedela som sa o tomto 

pútnickom mieste viac. Odvtedy bolo mojím snom toto miesto 

navštíviť. Môj sen sa splnil v apríli tohto roku.  

 Guadalupe je predmestie hlavného mesta Mexiko-City, 

od centra vzdialené 17 km. Strávili sme tam s našou skupinkou dva dni. História 

vzniku najnavštevovanejšieho mariánskeho pútnického miesta na svete je veľmi zau-

jímavá. 

 Indián Juan Diego Cuahtlatoatzin /Hovoriaci orol/ sa narodil v r. 1474 

v kmeni Texococo. Keď mal 50 rokov, bol aj so svojou manželkou pokrstený a stal 

sa horlivým katolíkom. Na úsvite 9. decembra 1531 šiel Juan Diego do kostola 

v Tlatetolco. Na vrchu Tepeyac začul nádherný spev vtákov a na vrchole pahorka 

zazrel krásnu dievčinu, ktorá ho volala k sebe. Ohromila ho neobyčajná krása a láska 

tejto tajomnej ženy. Kľakol si pred ňu a počúval jej slová. Predstavila sa mu ako 

„svätá Panna Mária, Matka pravého Boha“. Hovorila: „Azda nie som pri tebe ja tvoja 

Matka? Azda sa o teba nestarám?“ Potom ho požiadala, aby odovzdal biskupovi jej 

prosbu, aby na mieste zjavenia dal postaviť kostol. Biskup neveril a žiadal nejaké 

znamenie. 

 12. decembra sa Panna Mária opäť Juanovi Diegovi zjavila. Prikázala mu, 

aby vystúpil na vrchol pahorka a natrhal ruže. Doniesol kyticu, Panna Mária si ju 

vzala a potom kvety vložila Juanovi plášťa. Poprosila ho, aby ich ako dôkaz zaniesol 

biskupovi. Keď pred biskupom otvoril plášť, bola na ňom viditeľná podobizeň Panny 

Márie. Biskup aj prítomní ľudia v údive pokľakli. Tu biskup vzal plášť a zaniesol ho 

do kaplnky. Na mieste zjavenia postavili kostol a tam vystavili zázračný obraz. Plášť 

(tilma) bol zhotovený z plátna utkaného  z vlákien kaktusu agáve. Tento druh plátna 

sa zvyčajne po dvadsiatich rokoch rozpadne a je to materiál, na ktorý sa nič nedá 

namaľovať. Prešlo takmer päť storočí a podobizeň Panny Márie má stále živé, inten-

zívne a svieže farby. Počas krvavého prenasledovania katolíckej cirkvi slobodomu-

rármi v r. 1921 ateisti položili pred obraz výbušninu, aby ho zničili. Silný výbuch 

zničil oltár, vitráže na oknách, zohol sa kovový kríž, ktorý stál nad oltárom, ale zá-

zračného obrazu sa vôbec nedotkol. Kríž je ako dôkaz tejto udalosti uložený vo vitrí-

ne. 

 Novú baziliku postavili v r. 1976 a v roku 1990 blahoslavený Ján Pavol II. 

pri návšteve Mexika blahorečil Juana Diega. Na orodovanie Juana Diega sa udialo 

veľa uzdravení a v roku 1998 bol svätorečený. Obraz je umiestnený v novej bazilike 

a je nie bledší, ako by človek po toľkých rokoch očakával, lež stále žiarivejší. Panna 

Mária zanechala svoju podobizeň na najmenej trvácnom materiáli. Dovtedy španiel-

skymi misionármi malý počet obrátení Mexičanov na katolícku vieru, sa po zjavení 

v r. 1531 rozrástol tak, že ide azda o najväčší hromadný počet obrátení v dejinách 

ľudstva. Ďalším veľkým zázrakom bolo, že zmizla dovtedajšia nenávisť Španielov 

a Indiánov. 

 Symbolika obrazu pomohla Aztékom nájsť jediného pravého Boha namiesto 

predtým asi 200 uznávaných bohov. Najviac uctievaným bolo Slnko. Panna 

Mária ho na obraze zacláňa, aby naznačila, že nie 

to je boh. Skončili sa tiež obrovské množstvá ľud-

ských obiet. Kvety na plášti Panny Márie označu-

jú, že celý svet je stvorený ako jej rúcho a hviezdy 

na plášti majú také postavenie, aké mali 12. de-

cembra 1531 pri zjavení, takže zachytávajú dátum 

zjavenia. 

                     Text a foto Mária Vlasáková,  

KKP Radošina 

Z listov našich chudobných ... 

Prosím Vás teta .....kúpte nám maslo, aby mali deti na 

chlieb. 

 

Prosím o pračku, pokazila sa nám. Periem už mesiac 

v rukách, prosím pomôžte. 

Ďakujem.  Matka so 6 deťmi. 

 

Ďakujeme za balíky.  Veci sú pekné, deti sa tešili. 

Ďakujeme za eurá. Mali sme na to najnutnejšie 

a deťom na cestu do školy. 

 9 členná rodina. 

 

V nedeľu poobede sme navštívili 7 člennú rodinu. 

Priniesli sme potraviny. 

Matky sme sa pýtali čo varila. Deti spolu s matkou 

odpovedali, nič. 

Obedovali sme suchý chlieb. 

 

Veľmi pekne ďakujeme za balík so šatstvom. Prosím, 

ak nám môžete pomôcť, prosím o pomoc so stravou.  

Sú dni keď máme len chlebík. Prosíme ak sa dá 

o múku, cestoviny, zalievané polievky, olej, konzervy 

a chlebík. Nemáme ani na elektrinu. Za všetko 

ďakujeme. 

 

Ďakujem, naozaj z celého srdca ďakujem za finančnú 

pomoc. Eurá použijem  na cestovné k lekárovi. 

Z môjho invalidného dôchodku mi to nevychádza. 

Nemám ani na lieky. Ďakujem. 

Matka so synom. 

 

Odporučili ma na Spolok, že vy nám môžete pomôcť. 

Bývame v podnájme, v ktorom  nemáme 

žiadne zariadenie. Žiadnu posteľ, stoličku, paplón, 

skratka nič.  Spávame na zemi. Vopred ďakujeme za 

pomoc. 

 

Prosím synovi na cestovné do školy a najmenšiemu na 

mlieko. Bločky odložím. Ďakujem. 

 

Ďakujeme za pekný rozťahovací gauč. Dobre sa nám 

na ňom spí. Prosím ešte o prášok na pranie. Teta, teta 

naozaj ďakujeme. Veľmi nám pomáha Spolok. Matka 

s dcérou. 

Budeme kráčať v šľapajách Vin-

centa de Paul a Lujzy de Marillac 

s túžbou  stretnúť sa s Kristom, 

ktorého žiarivú prítomnosť spoz-

návame pri chudobných. Tvár 

Krista sa odráža rôzne a nečaka-

ne v každodennom živote. Aj 

mojím výkladom na prvý pohľad 

môže chýbať ucelenosť. Sú však úzko späté ako 

ohnivká jednej reťaze. Ctíme si Vincenta de 

Paul a zvlášť pohľad, ktorý mal na Krista. Vin-

cent vie, že je poslaný Kristom pre evanjelizáciu 

chudobných. Chudobný pre Vincenta je Božím 

zjavením, svätým znamením. Ježiš Kristus je v 

srdci chudobného "taký pravdivý ako to, že sme 

tu."                                     /s. Alfonza Richartz/  
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  Napísala nám sestrička Štefánia 



 

Modlitby v konferenciách 

Modlitba pred a po schôdzke  konferencie, čítanie 

z Písma a členská kolekta sú vonkajším vincentským 

znakom  Konferencie a jej charitatívneho konania. /

Stanovy čl. 3/ 

Modlitba je rozhovorom s Bohom. To predpokladá 

u modliacich sa ešte pred modlitbou zachovať ticho 

a sústrediť sa. Najprv sa musíme na neho zadívať 

a uvedomiť si jeho prítomnosť, aby sme sa mohli 

odvážiť vysloviť „Otče náš ...“ Nepreceňujme  váhu 

vlastných slov, vyhýbajme sa príliš rozvláčnemu 

vyjadrovaniu svojimi slovami. Dôležitejšie je, čo 

hovorí Boh nám. Počas modlitby si všimnime tak 

dôležité okamihy odmlky, počas ktorých nás  môže 

Boh osloviť a my ho môžeme aj vnímať. 

Netárajme, ako pohania. Buďme opatrní pri všetkých 

pevných modlitebných formulách. Rutina usmrcuje 

modlitbu. Čas venovaný modlitbe nepovažujme za 

„stratený čas“.                                                      -ak- 

 

... lebo vo 

sviatostiach 

nám udeľuješ 

mnoho darov. 

Sviatosti liečia 

choroby duše 

i tela. 

 

Chceme sa v tomto 

článku, drahí čitate-

lia časopisu Ozanam, 

podeliť o radosť 

z prijatia sviatosti 

krstu a eucharistie, ktorú prijal 9. 

júna 2013 obyvateľ nášho sociál-

neho centra Spolku sv. Vincenta 

v Šuranoch, Marek Rafael. Ma-

rek pricestoval prvý krát do Šu-

rian  z Domu Nádeje z Bratislavy 

s pani prezidentkou Mihálikovou. 

Keď sa dozvedel, že p. Jolanka je 

katechétkou, poprosil ju, aby ho 

pripravila na krst. Nebolo mu do 

toho času dožičené načrieť 

z plného prameňa, napiť sa a tak 

si pripraviť srdce pre Božiu lásku 

a milosti.  

Dovtedy miništroval a poznával 

Pána Boha skrze vychovávate-

ľov, miništrantov a kňazov. Mali 

sme radosť z toho, keď každé-

mu rozprával, že bol preskúšaný 

v príprave na krst a v skúške 

obstál.  Prišiel vytúžený deň 

prijatia sviatosti krstu, 9. jún 

2013. Na Marekovi bolo vidieť 

veľkú túžbu a radosť, a my sme 

túto radosť prežívali spoločne 

s ním. Na svätej omši sa zúčast-

nili zamestnanci sociálneho 

centra i spolubývajúci. Pani Jo-

lanka bola nielen katechétkou, 

ale aj krstnou matkou. Všetko 

starostlivo pripravila od svieč-

ky, oblečenia až po darček. Po-

čas sv. omše v nedeľu 9. júna 

Marek úprimne vyznal svoju 

vieru. Pán dekan Rudolf Daňo, 

ktorý Mareka krstil, sa mu pri-

hovoril príhovorom z evanjelia 

ako Ježiš zvolal na mŕtveho 

mladíka: „Mládenec, hovorím ti 

vstaň!“  Zároveň ho posmelil, aby 

svedčil o viere. Krstom si Marek 

obliekol biele rúcho a prijal prvý 

krát v živote telo a krv Pána Ježi-

ša. Po sv. omši gratulovali Mare-

kovi veriaci zo Šurian. Veľkú ra-

dosť mal Marek, keď sa medzi 

gratulantmi objavila pani Serenka 

z Levíc, jeho bývalá vychováva-

teľka z detského domova.  

Po omši sme spoločne s Marekom 

posedeli na malom občerstvení, 

kde sa Marek podelil o radosť, 

ktorá pramenila z Ducha svätého. 

Bolo cítiť, že jeho srdce je osvie-

tené božím svetlom a naplnené 

radosťou. Takto sa začala Mare-

kova cesta kresťana katolíka.  

Milý Marek, prajeme Ti, aby čas-

tým prijímaním Eucharistie rástla 

v Tebe vernosť a vytrvalosť 

v nasledovaní Ježiša Krista 

a plnení Jeho 

vôle.  
Helena Pastrnáko-

vá a kolektív SC 

Kopec, Šurany 

 

Pane, nie som hoden ... 
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    Frederik Ozanam hovorí: 

„Chudobní sú medzi nami ako  vy-

slanci Boha, aby vyskúšali našu 

Spravodlivosť a Lásku, a aby nás 

zachránili cez naše dobré diela.“ 

 

    Pane, ty si nás tu zhromaždil.  

Prehĺb naše  priateľstvo a bratstvo,  

ktoré sa stanú znamením nádeje pre 

všetkých, ktorí trpia  núdzou. Pomôž  nám 

nájsť všetkých zabudnutých a opustených. 

Daj, aby sme tvoju lásku priniesli trpiacim 

a tým, ktorých ľudia obchádzajú. Daj, aby  

sme boli veľkorysí so svojím časom, so svo-

jím majetkom a sami so sebou. 
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Litánie k bl. Frederikovi Ozanamovi 

  Pane, zmiluj sa nad nami 

  Kriste, zmiluj sa nad nami 

  Pane, zmiluj sa nad nami 

  Kriste, uslyš nás. 

  Kriste, vyslyš nás. 

  Otče z nebies Bože                                zmiluj sa nad nami 

  Synu, Vykupiteľ sveta, Bože 

  Duchu Svätý Bože 

  Svätá Trojica, jeden Bože 

  Svätá Božia Rodička    oroduj za nás 

Svätý Vincent de Paul 

bl. Frederik Oznam, obranca viery 

bl. Frederik Ozanam, vzbudzovateľ nádeje 

bl. Frederik Ozanam, apoštol milosrdenstva 

bl. Frederik Ozanam, príkladný manžel a otec 

bl. Frederik Ozanam, milovník biednych a úbohých 

bl. Frederik Ozanam, obranca ľudskej dôstojnosti 

bl. Frederik Ozanam,  priekopník spoločnej doktríny viery 

bl. Frederik Ozanam, sluha pravdy 

bl. Frederik Ozanam, misionár práva 

bl. Frederik Ozanam, verný syn cirkvi 

bl. Frederik Ozanam, iniciátor spoločnej služby 

bl. Frederik Ozanam,  vzor civilnej odvahy 

bl. Frederik Ozanam, veľká postava katolíckych laikov 

bl. Frederik Ozanam, príklad kresťanskej svätosti 

bl. Frederik Ozanam, obdivuhodne spájajúci vedu s vierou 

bl. Frederik Ozanam, vzor pre univerzitných profesorov 

bl. Frederik Ozanam, vzor  katolíckych právnikov 

bl. Frederik Ozanam, daný za vzor mládeže Sv. Otcom pri 

blahorečení 

bl. Frederik Ozanam, slúžiaci svojim bratom až do vyčerpania 

bl. Frederik Ozanam, príklad odovzdanosti do vôle Božej 

bl. Frederik Ozanam, trpezlivý v chorobe a protivenstvách 

bl. Frederik Ozanam, zakladateľ Spolku sv. Vincenta de Paul 

bl. Frederik Ozanam, žiak sv. Vincenta de Paul 

bl. Frederik Ozanam, náš orodovník pred Božím trónom 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám Pane 

Baránok Boží, ty snímač hriechy sveta, vyslyš nás Pane 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. 

Modlime sa: Bože, ty si povolal bl. Frederika Ozanama obda-

roval si ho svojimi milosťami, aby dodával odvahu všetkým  ľuďom 

pre službu núdznym. Udeľ nám všetky potrebné dary 

a milosti,  aby sme boli dobrým príkladom v našom okolí. O to ťa 

prosíme skrze  Krista, nášho Pána.  Amen. 

 

STRETNUTIE SENIOROV 

 
      Pondelok o 10.00 hodine 20. mája 2013 sa  
v našom Stacionári sv. Vincent, v Dome nádeje, 
Spolku sv. Vincenta de Paul, Tomášikova 8A, 821 
03 Bratislava,  uskutočnilo stretnutie     seniorov    
s  príjemným posedením  a kultúrnym programom. 
Stretnutie sa nieslo vo výbornej atmosfére doplnené  
duchovným slovom, hrami, 
malou spomienkou na cestu 
do Sv. zeme pátrom  Mariá-
nom Chovancom a odbornou 
prednáškou lekárničky 
o užívaní liekov. Spokojne 
sme všetci skonštatovali, že 
bolo fajn.  
  
          Stretnutia budeme vy-
konávať vždy pravidelne v pondelok v čase od 
10 do12 hodiny  na zblíženie ľudí a vzájomné 
spoznávanie sa, príjemné strávenie dňa, pode-
lenie sa o získané vedomosti v kultúrnej 
a záujmovej činnosti ako aj ďalšie aktivity, ktoré 
budú vždy pripravené. 
          Vedenie Spolku a stacionára             -lm- 


