
„Vlastnosťou kresťanskej lásky je,  že je schopná vždy predvídať potreby iných. 
Počet dobrých skutkov nikdy nebude dostatočný vzhľadom na neustálu biedu vo 
svete.“         bl. Frederik Ozanam 

V tomto čísle nájdete: 
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          MYŠLIENKY sv. Vincenta de Paul  - do dnešných dní 

Ak chcete pomôc ť a rozdáva ť rados ť, zapojte sa do našej spolo čnej aktivity  

„ RADOSŤ RASTIE ROZDÁVANÍM“  
 v rámci  ktorej môžete poslať malý príspevok  pre  naše sociálne zariadenia:  
Sociálne centrum  Kopec 14, 942 01 Šurany  
číslo účtu  1446255459/0200 SC Šurany,   
Dom nádeje, Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava 
číslo účtu   DON 1158750551/0200,   
Ďakujeme vám v mene klientov zariadení SVdP .  
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Drahí bratia a sestry! 
 

     Spojiť život viery s každodenným 
životom je otázkou lásky, ktorá má    
v sebe aj túžbu pomáhať svojim  
blížnym. Túto hodnotu - lásku 
k blížnemu - musíme mať v  srdci      
k človeku, ktorý to najviac potrebuje. 
Trpiaceho človeka by sme nemali 
obísť  bez porozumenia a pomoci, 
bez  povzbudenia a  blízkeho zážitku 
viery.  Boh nás miloval skôr ako my 
jeho, láska človeka je odpoveďou  na 
jeho dar lásky. 
     Naša cesta vychádza z  charizmy 
sv. Vincenta de   Paul, spolok je  
pokračovateľom  jeho charizmy.  
V súčasnej dobe prebieha v celej 
Vincentskej rodine   zbierka  „Boj 
p r o t i  h l a d u “   p r e d a j o m 
medovníkových srdiečok. Výťažok 
z b i e r k y  j e  u rč e n ý  p r e  
najchudobnejšie krajiny sveta Haity   
a Honduras. Povzbudzujem Vás 
k aktívnej účasti na nej.  
     „Nemôžeme byť nečinnými uprostred 
trpiaceho sveta.  ...Vo všetkých 
chudobných trpí Kristus. Mali by sme sa  
im  vrhnúť k  nohám a povedať im spolu 
s apoštolom: »Ty si Pán môj a Boh 
môj.« Úbohí ľudia, vy ste našimi pánmi a 
my vašimi služobníkmi! Vy ste svätým 
obrazom Boha, ktorého nevidíme,          
a preto, že ho nemôžeme inak milovať, 
chceme ho milovať vo vás... To je odkaz 
sv. Vincenta.“ 
     Často sa stretávame aj s chudobou  
v duchovnej oblasti, ktorá spôsobuje 
absenciu  duchovných dobier. 
Chudoba sa prejavuje aj nedostatkom  
lásky  v našom  srdci, bez ktorej iné 
srdce lásku nemôže  pocítiť. Ak svoje 
srdce  naplníme  láskou k Bohu, tak 
svojho blížneho budeme milovať 
Jeho láskou, ktorá miluje bez výhrad           
a myslí na dobro toho  druhého. 
Práve tak to robil aj sv. Vincent.  
Prajem nám všetkým, aby sme mu 
zostali verní.             Vaša sestra Libuša 
 

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. 
Dobrotivá úcta získava 
Úcta pobáda vôľu k láske. Vzbudzuje náklonnosť, 
ktorou sme podĺžni spolublížnemu, a prejavuje sa vo 
všetkom, čo hovoríme a robíme.   

Vnútorne silní 
Nekonaj niečo len kvôli ľudskej mienke, a pokiaľ   je 
to možné, chráň sa aby si sa niekým len zdal. 
 

Rozprestri Božie siete 
Aby sme pomohli blížnemu v núdzi, musíme bežať 
tak, ako keď treba uhasiť požiar.  

 
 

Modlitba za svätorečenie 
Frederika Ozanama 

 
Pane, ty si z  Frederika 

Ozanama  urobil muža svojej 
lásky. On nasledoval príklad 
tvojej lásky, ktorá je dodnes 
živá medzi bratmi a sestrami 

jeho celosvetového 
spoločenstva.  

Prosíme ťa o jeho povýšenie 
na oltár, aby sa pre ľudí 

dnešných dní stala jeho osoba 
vzorom presvedčivého 
kresťanského života. 

Prosíme ťa vyslyš nás! 
AMEN 

(Vincentská modlitba) 

EDITORÁL 

Modlitba za vincentské   
spoločenstvo  

 
Ďakujeme ti Pane, že Duch 
Svätý viedol Frederika Oza-
nama k založeniu nášho spo-
ločenstva. Daj, aby nám žiad-

na núdza a žiadna  pomoc 
nebola cudzia. Daj Spolku sv. 
Vincenta a našej konferencii 
stály rozvoj, stálu vnútornú i 
vonkajšiu obnovu. Prosíme 
ťa, daj, aby sme jednotu so 

všetkými kresťanmi prejavo-
vali cez našu spoluprácu s 
nimi     v službe blížnym. 
Prosíme ťa, vyslyš nás! 

AMEN 
(Vincentská modlitba) 
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NÁVŠTEVA  
Generálneho superiora Misij-
nej spoločnosti sv. Vincenta,  

P. Gregoryho GAYA  
na Slovensku 

 
V dňoch 20. až 28. septembra 2012 
navštívil Slovensko Generálny supe-
rior P. Gregory  Gay, CM, z Ríma. 
Návšteva sa uskutočnila z príležitos-
ti 100. výročia narodenia P. Jána 
Hutyru, CM,  prvého vicevizitátora Slovenskej viceprovincie na Slovensku a 90. 
výročia založenia samostatnej provincie Dcér kresťanskej lásky na Slovensku. 
   V nedeľu, 23. septembra  sa konala hodová slávnosť  v Bratislave -Ružinove z 
príležitosti sviatku patróna farského kostola sv. Vincenta de Paul. Pri slávnostnej 
svätej omši o jedenástej  hodine bol hlavným celebrantom generálny asistent P. 
Stanislav Zonták a kazateľom  generálny otec Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de 
Paul, P. Gregory Gay. 
   Generálny superior navštívil komunity kňazov, sestier DKL, Vincentskú rodinu.   
Návšteva Generálneho  superiora v Dome nádeje v nedeľu bola pre Konferenciu sv. 
Gorazda veľkou slávnosťou.  
P. Gregory Gay nás povzbudil v našej činnosti. Vzývanie Ducha Svätého na začiat-
ku našich stretnutí je skutočne účinné a má vždy  odozvu. Skúmajme, čo nám Duch 
Svätý chce povedať prostredníctvom nášho spoločenstva  a naša služba chudobným 
sa bude neustále obnovovať. 

Erika Otrubová, Kf. sv. Gorazda Bratislava 



Rozdávať môžeme aj vtedy, keď nie sme bohatí 
Vidieť v ľuďoch našich blížnych nie je vždy ľahké, najmä ak ide  
o cudzích ľudí. Vždy však dobre padne, ak si všimneme tých, ktorí sú 
opustení. Konferencia sv. Jozefa v Leviciach sa snaží potešiť svojimi 
návštevami ľudí v domove dôchodcov. Najmenej raz v mesiaci sa zú-
častňujeme kresťanskej nedele v tomto zariadení.  Kňazi slúžia svätú 
omšu a vysluhujú sviatosti aj priamo na izbách u ležiacich klientov. 
Naše sestry navštevujú starkých, prihovárajú sa im, rozdávajú úsmev, 
porozumenie, lásku ... Vopred zisťujeme, či majú záujem o návštevu 
kňaza,  spoveď a eucharistiu. Naše stretnutia majú často veľmi kladnú 
odozvu a navzájom zanechávajú hlbokú stopu v našich srdciach. Keď 

niektorú babičku alebo deduška nevieme nájsť, dozvedáme sa od personálu, že  naše najbližšie stretnutie s 
nimi bude už len vo večnosti.   

Veľmi oceňujeme aj spoluprácu so zamestnancami  domova. Vychádzame si vzájomne v ústrety pri organi-
zovaní návštev sestier i kňazov. Zdravotnícky personál nám odovzdáva odkazy a žiadosti príbuzných, ak 
klient nie je schopný povedať nám sám svoju požiadavku. Táto služba je fyzicky náročná najmä pre naše 
staršie sestry. Stúpanie do kopca robí často problém našim kolenám i pľúcam. Niektoré  sestry obetavo 
prichádzajú aj z okolitých dedín. Pred svätou omšou, ktorá sa pre mobilných klientov koná v spoločenskej 
miestnosti, sa sestry spoločne  modlia večeradlo a svätý ruženec. Ďalšie z nás zdolávajú tri poschodia do-
mova a v izbách navštevujú starkých. Takto pomáhame kňazom, aby prišli priamo ku klientom, ktorí majú 
záujem o stretnutie s nimi. S úctou sa skláňame nad našimi starkými a obdivujeme ich trpezlivosť a  pokoru 
s akou znášajú starobu a chorobu. Sú nám živým  príkladom a motiváciou zamyslieť sa nad tým, ako by 
sme my reagovali a správali sa v ich situácii. 

Napriek  fyzickej náročnosti, stretnutie s našimi starkými nás obohacuje a pozitívne nabíja. Nielen nás, ale 
aj našich starkých, čomu nasvedčuje úsmev na ich tvárach pri vstupe do ich izieb. Už vopred sa tešíme na 
tretiu nedeľu v mesiaci, na  NAŠU SPOLOČNÚ NEDEĽU.       Danica Miháliková, Kf. sv. Jozefa Levice 

Otvorenie denného stacionára  sv. Vincenta v Bratislave  
Náš cieľ? 
Prinášať lásku ľuďom spôsobom, ktorý potrebujú vo všetkých oblastiach. Lásku, ktorú môžeme pomenovať 
milosrdenstvom, ktoré sa zameriava na duchovné a duševné i telesné potreby človeka. 
Čo je a komu je určený?  
  Denný stacionár je zariadenie, ktoré poskytuje službu dospelej fyzickej osobe  odkázanej  na pomoc inej 
fyzickej osoby (podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách) a je odkázaná  na sociálnu službu v zaria-
dení len na určitý čas počas dňa od  8.00 – 16.30 hod.  
Aké má výhody? 
  Zabezpečenie starostlivosti  v spoločnosti, v ktorej môže dospelá osoba niečo pekné zažiť. 
Čo všetko stacionár ponúka? 
 Odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti. 
   Odborné činnosti:  
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby  
- sociálne poradenstvo, aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v do-
mácom prostredí,  
- sociálna rehabilitácia.  
Obslužné činnosti:  
-  stravovanie, upratovanie (§ 2 písm. a) zákona č.601/2003 Z. z. o životnom minime ...  
 Ďalšie činnosti:  
- pracovná terapia,  záujmová činnosť.  
Práca v dennom stacionári sv. Vincent  
-  aplikácia medikamentov, porciovanie stravy, obsluha, sprievod pri prechádzke, pomoc pri vstávaní a 
líhaní na lôžko, úprava lôžka 
- sledovanie televízie, počúvanie rozhlasu, čítanie dennej tlače, cvičenie, písanie, maľovanie a iné  aktivity 
podľa schopností a potrieb prijímateľa, záujmová činnosť (podpora účasti na spoločenskom živote a dianí i 
mimo  zariadenia) 
-  zabezpečenie duchovnej starostlivosti, spovede, účasť na sv. omši priamo v zariadení,     
   biblioterapia - čítanie vybraného textu s následným rozborom 
-  ergoterapia  -  spoločná skupinová práca  s klientmi, používanie rozličných  metód práce 
-  muzikoterapia - pasívna: počúvanie a vnímanie hudby aktívna: produkcia hudby 
-  arteterapia - maľovanie, modelovanie, práca s hlinou a iným materiálom, skrášľovanie  okolia, výroba 
darčekov  
- rehabilitačná starostlivosť prostredníctvom sestier, opatrovateliek a fyzioterapeutky,  
- ďalšia starostlivosť - sociálno-právne poradenstvo, na požiadanie vybavovanie osobných záležitostí,  
-relaxácia, meditácia, cvičenie s využívaním aromaterapie, relaxácia svalstva  pohybovej sústavy a uvoľ-
ňovanie psychického napätia. (pokračovanie) 

Konferencia sv. Jozefa v Leviciach  
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Modlitba   
k Sedembolestnej 

 
Sedembolestná Matka, 
plná milosti, všetkým  

ochotne otváraš 
materinskú náruč, čo sa k 
tebe utiekajú.  Prosíme ťa, 

pre rany a krv Ježiša 
Krista, tvojho najmilšieho 
syna a nášho Vykupiteľa a 

pre bolesti tvojho 
materinského srdca, aby si 
nám biednym hriešnikom 

vyprosila skutočnú 
kajúcnosť a odpustenie 

našich hriechov. Ukáž, že 
si dobrou matkou a ujmi 

sa celého ľudstva. 
Vyhľaď neveru a bludy, 

vypros nám milosť 
vytrvalosti a pravej lásky 

k Bohu a blížnym. 
Zjednoť kresťanských 
predstaviteľov krajín a 
vypros nám skutočný 
pokoj. Zachovaj pod 
svojou materinskou 

ochranou nášho Svätého 
otca, biskupov a kňazov. 
Odvráť od našej vlasti 

všetky nepokoje, nenávisti 
a každé zlo. Dovoľ, aby 
sme spočívali v živote i  

smrti v tvojom 
materinskom srdci, kým 

nedosiahneme večnú 
radosť a slávu v nebi.  

Amen. 
 

 

NA AKTUÁLNU TÉMU 
ROČNÍK VI ČÍSLO 3 



    Stretnutie konfe-
rencií v Košiciach – 

Šaci  
 
         Na sviatok narode-
nia Panny Márie, dňa 
8.9.2012 sa stretli za prí-
tomnosti prezidentky 

Libuši Mihálikovej členovia všetkých konferencií na 
Farskom úrade v Košiciach - Šaci,  aby sa navzájom 
spoločne povzbudili.   Stretnutia sa zúčastnil aj nový 
diecézny pán farár Michal Tkáč, tu pôsobiaci po odchode 
Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.  
     Program sa niesol v duchu zakladateľa Spolku sv. 
Vincenta de Paul, blahoslaveného Frederika Ozanama, 
ktorého výročie smrti pripadá na 9. septembra, ako aj 
pripomenutí poslania SVdP. Všetci členovia boli pozvaní 
na stretnutie s generálnym otcom Gregorym Gayom, 
CM,  ktorý príde na  vizitáciu vincentského diela na Slo-
vensku do Bratislavy v dňoch 22. a 23.9.2012. Pri tejto 
príležitosti si pripomenieme aj  nášho nezabudnuteľného 
východniara“, pátra Hutyru, ktorý sa zapísal do sŕdc 
mnohých ľudí na Slovensku              i v Čechách.  Jeho 
dielo a život budú predstavené na tomto stretnutí. 
   Konferencie boli povzbudené k zbierke Boj proti hladu 
– pre Haiti a Honduras. Prebrali sa vnútorné záležitosti 
spolku ako  členské, spracovanie účtovníctva, revízia 
pokladní a účtov, písanie článkov do novín 
a rekonštrukcia domčeka. Krátke ale pritom hutné stret-
nutie sa ukončilo modlitbou.                                      ML  

AKO SV. VINCENT 

Oslava sviatku Sedembolestnej    
Panny Márie a vzdávanie chvály a vďaky 

jej synovi, Ježišovi Kristovi v kaplnke 
v Sociálnom Centre v Šuranoch je niekoľko-

ročnou tradíciou, sa konala  15. septembra 2012. 
 Na túto slávnosť sme sa veľmi a tešili zodpo-
vedne pripravovali. „Naši chlapci“ ako nazýva-
me klientov nášho zariadenia, pomáhali pri prí-

prave a prácach, spojených s oslavou. Všade bolo cítiť radosť a ochotu po-
môcť, každý  podľa svojich schopností.  

Pred slávnosťou  sme sa radostne zvítali s nitrianskym biskupom otcom 
Viliamom Judákom, s pozvanými kňazmi z okolia a s rehoľnými sestrami sv. 
Vincenta. Svojou návštevou nás poctil aj primátor Šurian, pán Imrich Várady 
a vedúca sociálneho oddelenia PSVaR.  

Svätú omšu celebroval veľadôstojný otec biskup Viliam Judák spolu so 
šiestimi kňazmi. Začala sa privítaním všetkých prítomných riaditeľom sociál-
neho centra. Slávnostnú atmosféru doplnili rehoľné sestry spevom a hrou na 
varhany .  

V homílii otec biskup zdôraznil význam a dôležitosť príhovoru Panny Má-
rie k Nebeskému Otcovi za nás, aby sme sa k Nej s dôverou utiekali vo svojich 
bolestiach a krížoch. Spolu s obetnými darmi sme niesli na oltár i svoje ťažkos-
ti a kríže, zlyhania, neúspechy i nádej do budúcich dní. Živým príkladom bola 
naša 86 ročná pani Jolanka Argalášová, ktorá pri nesení daru eucharistie niesla 
Pánovi na oltár aj svoje bolesti, utrpenia a obety prinášajúc ich na invalidnom 
vozíku. Po skončení sv. omše sme poďakovali otcovi biskupovi za  drahocenný 
čas, ktorý nám obetoval a slávil spolu s nami eucharistickú slávnosť.Po svätej 
omši všetci prítomní boli pozvaní na slávnostné pohostenie, ktoré s láskou 
pripravila naše ženy, sr. Blanka, pani Helenka a pani Magda. 

Nebeský otče, Ty si dal silu Sedembolestnej P. Márii, keď stála pri ukrižo-
vaní tvojho Syna. Daj, aby sme i my niesli svoje každodenné kríže a nachádzali 
v nich zmysel a silu do života.                  Helena Pastrnáková a Ján Ňukovič   

NAŠE JUBILANTKY 

V letnom mesiaci august oslávili svoje jubilejné na-
rodeniny dve osoby  zasluhujúce si zvláštnu pozor-
nosť za svoju prácu v Spolku sv. Vincenta de Paul 
na Slovensku.  
MUDr. Leopoldína Scheidová – Konferencia sv. Gorazda 

a 
Magdaléna Boledovičová – tajomníčka Spolku a dlhoročná 
prezidentka Spolku sv. Vincenta de Paul 
 

MUDr. Leopoldína Scheidová   }}}}80808080{{{{ 

   Poznáme ju všetci  ako  lekárku, obetavú osobu, člen-
ku, ale predovšetkým aj ako 
hybnú silu Konferencie sv. 
Gorazda. Najmä čo sa týka 
výstavby Domu nádeje, kde 
neúnavne od začiatku pomá-
hala s písaním grantov           
a zbieraním financií na jeho 
výstavbu. Aj jej zásluhou   
ako aj všetkých členov kon-
ferencie sv. Gorazda je tento 
objekt dokončený.  Venova-
la sa  podpore hospicového 

hnutia na Slovensku a je spoluzakladateľkou Asociácie 
hospicovej starostlivosti Slovenska, a  občianskeho zdru-
ženia Slnečnica orientovaného na hospicovú mobilnú 
starostlivosť.  Známa je  aj jej odborná publikačná čin-
nosť nielen  v medicíne ale aj pre Spolok sv. Vincenta de 

Paul. Spolu s manželom Norbertom, tiež lekárom, vydala 
knihu V službách evanjeliovej lásky  a pre pútnikov na-
vštevujúcich Izrael,  knihu Spoznávajme Svätú zem.  Se-
ba a svoju múdrosť rozdala všetkým. Taká je naša Polda.  
 

Magdaléna Boledovičová }}}}60606060{{{{ 
     Magdalénku poznáme ako dlhoročnú prezidentku 
Spolku sv. Vincenta de Paul, predsedníčku Konferencie 

sv. Jozefa v Leviciach a neú-
navnú šíriteľku Spolku, ktorá 
15 rokov držala svoju ruku nad 
založenými dielami. V súčasnej 
dobe vykonáva funkciu tajom-
níčky Spolku. Vykonáva však 
toho oveľa viac,   stará sa         
o sociálne centrum Šurany a vo 
veľkej miere vypomáha konfe-
renciám a Domu nádeje. Jej 
obetavosť v službe Spolku        
a núdznym nepozná hranice.   
Národná rada  v mene všet-

kých členov SVdP želá našim jubilantkám 
Božie požehnanie a pevné zdravie do ďal-
ších rokov života v rodinnom i duchovnom 
poslaní.  
Obom jubilantkám srdečne blahoželáme. 
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AKTIVITY NAŠICH KONFERENCIÍ:  



     Ukončenie projektu VÚB  

„Chcem ísť po  vlastných 
nohách“ 

   Celkom 108 hodín  absolvovali naši 
klienti Domu nádeje a Sociálneho centra 
Šurany  v rámci kurzov usporiadaných  
z grantu Nadácie VÚB.  O absolvovaní 
kurzov boli vydané  osvedčenia, ktoré mali 
za cieľ vyhodnotiť účasť klientov a ich 
aktivitu na kurze. Projekt „Chcem ísť po 
svojich vlastných nohách“ v podporenej 
sume 4000.- €  začal dňom 1.1.2012 
a úspešne bol ukončený 30.9.2012. 
     Kurzov sa zúčastnilo v priemere 18 
klientov,  spoločne z Domu nádeje 
v Bratislave a Sociálneho centra Šurany. 
     Cieľom kurzov bolo pracovať na sebe 

samom,  čo spočívalo,  učiť sa novým 
metódam pri práci,  empatii i asertivite vo 
vzájomných vzťahoch, zlepšenia vyjadro-
vacích a argumentačných schopností, 
posilnenie  integrácie do života pri hľada-
ní zamestnania, novej chuti do práce 
a tým udržiavania pracovných návykov   
a hygieny.  Okrem toho kurzy priniesli aj  
obohacujúcu priateľskú atmosféru,  stret-
nutie s odborníkmi  v danej oblasti, pora-
denstvo  a záujem o život klienta. 
Uskutočnené  kurzy z prostriedkov 
projektu VÚB:   
Kurz komunikačných zručnosti  4x  - cel-
kom 16 hodín. 
Kurz varenia  4 x   - celkom 32 hod 
Kurz finančného vzdelávania  4x - cel-
kom 16 hodín. 
Kurz nácvik praktických zručnosti pri 
hľadaní zamestnania  4x - celkom 16 h. 
Kurz nácvik praktických zručnosti – sta-
rostlivosti od domácnosť  4x -  celkom 16 
hodín. 
Kurz praktické zručnosti pri pestovateľ-
ských prácach 2x - celkom 12 hodín. 
 Zakúpený materiál  z projektu VÚB  
v hodnote 2000.-€:  hrnce, sklokeramické 
sporáky, mikrovlnky,   vysávač,  elektric-
ký robot, varná kanvica, domáce potreby, 

 

„ Chcem ísť  po vlastných nohách“ vyhodnotenie projektu Nadácie VÚB  

 

NAŠE PROJEKTY 

Dôkazom úspešnosti  projektu Nadácie VÚB  v  SC Šurany   a Dome 
nádeje v  Bratislave sú aj tieto fotografie 
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semená do záhrady a skleníka, čistiace 
prostriedky, kancelárske potreby, 
knihy, cestovné...  
 
Nadácií VÚB patrí srdečná 
vďa k a  z a  p o s k y t n u t é 
prostriedky  na činnosť 
v oblasti vzdelávania klientov. 
 
V súčasnej dobe  pripravujeme  ďalšie 
školenia klientov z grantovej podpory 
Spoločnosti  sv. Vincenta de Paul 
z Paríža, ktoré by nadväzovali na ich 
získané skúsenosti aj vďaka  projektu 
Nadácie Všeobecnej úverovej banky. 

Týmto projektom reagujeme na aktuálne potreby skupín ľudí ohrozených vylúčením zo spoločnosti ako aj na novú stratégiu v poskytovaní so-
ciálnych služieb v EÚ. Chceme im pomôcť riešiť nepriaznivú  sociálnu situáciu, zmierniť či odstrániť sociálne vylúčenie, zvýšiť kvalitu ich 
života, mieru integrácie do spoločnosti vrátane vytvorenia predpokladov pre ich zamestnanosť.  
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Svätá Gianna Beretta-Molla 
(1922 – 1962) 

Proces bla-
horečenia a 
svätore če-

nia 
Svedkovia   a 
posudzovate-
lia jej života 
usúdili, že 
bola skutočne 
mimoriadnou 
a všeobecne 

uznávanou osobnosťou vydávajúcou 
hodnoverné svedectvo v službe evanje-
liovej lásky. Nemala síce zvláštne 
mystické zjavenia, ale bola svedomitou 
lekárkou, obetavou manželkou 
a matkou, ktorá uvádzala do praxe 
kresťanské čnosti tak, ako sa to vyža-
duje pri procesoch blahorečenia. Man-
žel ju charakterizoval takto: „Bola to 
jedinečná a normálna žena: krásna, 
inteligentná, dobrotivá ... Boh, pôvod-
ca každej radosti a lásky, bol stredobo-
dom jej bytia ...“ Podľa iných Gianna 
žila láskou k Bohu a blížnemu, verila, 
že patria nerozlučne k sebe. Podobne 
ako sv. Vincent de Paul tvrdila: 
„Nemožno milovať Boha, ak nemiluje-
me sestry a bratov – chudobných.“ 
Gianna Beretta-Molla svojím životom 
dosvedčila:„Život človeka pochádza od 
Boha, je jeho darom, jeho obrazom 
a účasťou na oživujúcom dychu jeho 
života. Preto je Boh jediným Pánom 
života, človek o ňom nemôže a nesmie 
rozhodovať ...“ (Cit: Evangelium vitae, 
39) 
Iba desať rokov po smrti Gianny Be-
retty-Molla začali proces blahorečenia 
na diecéznej úrovni, čo je nezvyčajne 
rýchlo. Kongregácia káuz svätých 
v Ríme dostala potrebné dokumenty už 
roku 1978.  
Ján Pavol II. potvrdil jej heroické čnos-
ti a dňa 24. apríla 1994 na Námestí sv. 
Petra v Ríme ju vyhlásil za blahoslave-
nú. Hneď sa ozývali hlasy na začatie 
svätorečenia hrdinskej matky. Bol však 
potrebný zázrak, ktorý by sa udial na 
orodovanie blahoslavenej.  
Zázrak uzdravenia sa stal v Brazílii. Na 
príhovor blahoslavenej Gianny Beretty
-Molla Pán zachránil život matky a jej 
dieťaťa. Tridsaťtriročná Elisabete Ar-
colino Camporini na začiatku svojho 
štvrtého tehotenstva začala krvácať. 
Vyšetrenie v novembri 1999 potvrdilo 

prítomnosť päť až šesť týždňového 
plodu a veľkú krvnú zrazeninu. O me-
siac lekári zistili veľkoplošné odlupo-
vanie placenty s ohrozením života em-
brya. V ďalšom mesiaci, keď nastala 
strata krvi a značnej časti plodovej 
vody, lekári navrhli ukončenie teho-
tenstva, lebo pravdepodobnosť prežitia 
dieťaťa bola minimálna a matke hrozi-
la infekcia. Vtedy sa Elizabeta rozhod-
la, že neprijme lekársky návrh a jej 
manžel Karol ju v tom podporil. Začali 
úpenlivo prosiť blahoslavenú Giannu 
o orodovanie u Pána. 
V polovici tehotenstva prepustili Eliza-
beta do domáceho liečenia, kde ju sta-
rostlivo ošetrovala zdravotná sestra 
a spolu s lekárom sledovali celý prie-
beh. Po troch mesiacoch ju znova pri-
jali do nemocnice na liečbu kortizó-
nom, aby podporili dozrievanie pľúc-
neho tkaniva osemmesačného dieťat-
ka. 30. mája 2000 sa rozhodli pre ci-
sársky rez. Matka i dieťa operáciu pre-
žili. Dievčatko, ktoré pri krste dostalo 
meno Gianna-Mária, vážilo 1820 gra-
mov, nemalo problémy s dýchaním 
a okrem deformácie ľavej nožičky 
bolo v poriadku. Tento zázrak bol na 
príhovor blahoslavenej Gianny oficiál-
ne uznaný, a tým urýchlil proces svä-
torečenia. Okrem neho sa udiali aj iné 
uzdravenia, ktoré lekárska komisia 
uznala za nevysvetliteľné.  
Blahoslavená Gianna Francesca Beret-
ta-Molla bola kanonizovaná v Ríme 
dňa 16. mája 2004. Liturgický sviatok 
sv. Gianny je stanovený na  28. apríla.  
Svätorečenie bolo veľkým sviatkom 
pre celú Cirkev a najmä pre tých, ktorí 
sa zasadzujú za ochranu života. Na 
slávnosti Svätý Otec Ján Pavol II. po-
vedal: „Dnes predstavujeme túto ženu 
ako vzor kresťanského života 
a dokonalosti. Nik nemá väčšiu lásku 
ako ten, kto položí svoj život za iných 
(porov. Jn 15, 13). To sa potvrdilo 
jedinečným spôsobom, keď táto matka 
obetovala život za svoje dieťa ... Preto 
chceme vzdať úctu všetkým matkám, 
ktoré sa obetavo venujú svojim rodi-
nám, chceme si uctiť všetky odvážne 
matky, ktoré trpia pre svoje deti a sú 
pripravené na každú obetu, aby ich 
priviedli na svet a zachránili pred ne-
bezpečenstvom ... Ďakujeme vám, hr-
dinské matky, za vašu lásku! Ďakujeme 
vám za odvážnu vieru a dôveru 
v Boha! Ďakujeme vám za obetu živo-
ta ...“ 

Obrad svätorečenia sa slávil za prítom-
nosti mnohých príbuzných a davu veria-
cich z celého sveta. Mimoriadne dojemná 
bola účasť 92-ročného Piera Molla 
a Gianniných dospelých detí, teda aj naj-
mladšej Gianny-Emanuely, povolaním 
lekárky, za ktorú matka obetovala život. 
Slávnosti sa zúčastnili aj šťastní rodičia 
Elisabete a Carlo Camporiniovci 
z Brazílie so svojou 4-ročnou dcérkou 
Giannou-Máriou, zachránenou na orodo-
vanie novej svätice.   

Patrónka matiek 
Svätá Gianna Beretta-Molla sa ukázala 
ako pomocníčka matiek, a to najmä pri 
ohrozenom tehotenstve, ťažkom pôro-
de, manželských a rodinných problémoch. 
Stala sa jednoducho „patrónkou matiek.“ 
Už po jej blahorečení sa začali zakladať 
modlitebné združenia a rôzne spoločen-
stvá, ktoré sa snažia plniť jej odkaz. 

Pamiatky 
Organizujú sa aj púte na miesta, kde sa 
Gianna narodila, žila a kde je pochovaná. 
Na trase Miláno-Turín sa nachádzajú 
mestečká Magenta, Ponte-Nuovo, Mese-
ro, kde možno navštíviť pamiatky pripo-
mínajúce život modernej matky – svätice.  
Na Slovensku, v Rajeckých Tepliciach od 
roku 1999 existuje Domov Gianny Beret-
tovej-Mollovej, ktorý poskytuje ubytova-
nie a služby osamelým matkám s deťmi. 
Môžu v ňom pod dohľadom pracovať 
v dielňach, kde tkajú, šijú, pečú, žehlia, 
perú a pod. Obyvatelia domova s veľkou 
radosťou oslávili svätorečenie svojej pat-
rónky v máji 2004. 
Domov vznikol z iniciatívy neziskovej 
organizácie Áno pre život, ktorej posla-
ním je chrániť ľudský život od počatia po 
prirodzenú smrť, pomáhať zneužívaným 
ženám a ich deťom, posilňovať úctu 
k materstvu i rodine a zasadzovať sa proti 
každej diskriminácii. Sociálne pracovníč-
ky v domove zároveň ponúkajú odborné 
psychologické aj právne poradenstvo že-
nám v núdzi prostredníctvom bezplatnej 
telefónnej linky.  

 
Modlitby Gianny  

 
Mária, moja najdrahšia Matka,  

úplne sa odovzdávam  
do tvojich materinských rúk.  

Verím, že mi vyprosíš od Boha  
všetky potrebné milosti.  

Dôverujem ti  
a úplne sa zverujem pod tvoju ochranu,  

lebo si Matka môjho Pána.  
S láskou v srdci ťa pozdravujem  

a celkom sa ti zasväcujem.  
Chcem ti patriť celá,  

veď ma stále bližšie k Ježišovi. Amen. 
Prevzaté z knihy L. Scheidovej: V službách evanjeliovej lásky 
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Dňom 1.5.2012 bola do funkcie účtov-
níčka Spolku sv. Vincenta de Paul me-
novaná dobrovoľníčka pani  Mária 
Čengelová, ktorá bude spracovávať úč-
tovníctvo za rok 2012. 
   Všetky ostatné náležitosti vrátane plat-
ných interných smerníc o účtovníctve    
a pokladní  a zasielania dokladov na 
spracovanie účtovníctva ostávajú ne-
zmenené na adresu:  Dom nádeje, To-
mášikova 8A, Bratislava, 82103.♥ 

 
Mgr. Ing. Ján Ňu-
kovič je riaditeľom 
Sociálneho centra 
Šurany—Kopec od  
1. júna 2012, v mod-
litbách mu vyprosu-

jeme Božie požehnanie, trpezlivosť a 
vytrvalosť v tejto zodpovednej službe.� 

 
Od 1. augusta 2012 
máme  v Sociálnom 
centre Šurany  ses-
tri čku Blanku - 
DKL, ktorá sa obeta-
vo stará o našich 

klientov. Obracia sa v kuchyni, varí, 
pečie, upratuje a jej šikovné ruky vidieť 
aj v kaplnke. Je požehnaním a duchov-
nou oporou pre všetkých. V modlitbách 
jej vyprosujeme silu a vytrvalosť v tejto 
službe a Pánu Bohu vďaku za to, že nám 
ju poslal.♥ 

DIVADIE Ľ-
ŇA Konfe-
rencia Jána 
Pavla II. spo-
l u p r a c u j e 

s Komunitnou nadáciou v Bratislave 
v rámci projektu Smiling hospitel. 
V Detskej fakultnej nemocnici na Kra-
mároch hrávame približne raz do mesia-
ca interaktívne predstavenie najmä pre 
deti prvého a druhého stupňa ZŠ. V pr-
vej časti hráme a vysvetľujeme ukážky 
rôznych divadelných druhov (opera, 
balet, muzikál, bábkové divadlo, panto-
míma a činohra) . V druhej časti spolu 
s deťmi vytvárame predstavenie, ktoré 
vznikne priamo na javisku a deti si tak 
môžu vyskúšať úlohu scénografa , auto-
ra, kostyméra, režiséra, hudobníkov, 
tanečníkov a tým zážitkovou formou 
pochopia, ako vzniká každé divadelné 
predstavenie.♥ Richard Bednár 

27.9.2012     v deň 
prvého výročia 
smrti  si spomína-
me na nášho neza-
b u d n u t eľ n é h o 
doc. Ing. Felixa  
Virsíka,  CSc.,  
ktorý obnovil 
Spolok sv. Vin-
centa de Paul na 
Slovensku. Ne-
ochvejne kráčal 
po stopách  svoj-

ho otca, ktorý bol  posledným predsedom 
Spolku pred totalitou a jeho násilným 
ukončením.  Nezabudnime, že  Felix  zo-
mrel práve v deň sviatku sv. Vincenta de 
Paul, ktorého verne nasledoval a uskutoč-
ňoval jeho dielo.  Spomienka na neho 
zostane navždy v našich srdciach i  mod-
litbách. Veríme, že svoju odmenu už do-
stal v nebi. � 
Členovia Spolku sv. Vincenta de Paul 

†††† 
Ing. Ján Kval – dobrovoľník  Spolku sv. 
Vincenta, zomrel  3.9.2012 vo veku 71  
rokov. 
Človek - dobrovoľník s veľkým srdcom 

horiacim pre 
Dom nádeje 
a Konferenciu 
sv. Gorazda     
v Bratislave. 
Od samého 
zač iatku sa 
angažoval  pri 
stavbe Domu 
nádeje a aj 

v chorobe obetavo pomáhal pri jej koneč-
nej kolaudácii. Patrí mu za to  veľká vďa-
ka a úcta. Nech jeho skutky obetavej lás-
ky Pán Boh odmení vo večnosti, čo mu aj 
my vyprosujeme vo svojich modlitbách.

� 
†††† 

Štefan BARDUN, Kf. Kráľovnej rodiny 
Bratislava, odišiel do večnosti  zaopatrený 
9. septembra 2012 vo veku 87 rokov, 
manžel našej Aničky Bardunovej, ktorá sa 
s láskou  starala o svojho manžela počas  
jeho choroby.  Odpočinutie večné, daj mu 
Pane.� 
 
  

 

Adela  BELÁKOVÁ , Doc, RNDr. CSc. 
*23.07.1932* 80  
Kf. Ondreja apoštola, Bratislava 

Mária SZABÓOVÁ 
*01.07.1937* 75 
Kf. Nanebovzatia P.M., Košice- Šaca 

Anna SIVOŠOVÁ Ing. 
*26.07.1942* 70 
Kf. Sv. Kláry, Kremnica 
Anna KOLLÁROVÁ 
*21.07.1947 * 65 
Kf. Nanebovzatie P.M., Košice—Šaca 

Mária PINTÉROVÁ 
*04.07.1952* 60 
Kf. Sv. Jozefa, Levice 
Dušan MARTIŠ 
 *09.07.1952* 60 
Kf. Lurdská P.M., Mojtín 
Mária FLÍMELOVÁ 
 *16.07.1952*60 
Kf. Kráľovnej  rodiny, Bratislava   

Rudolf TOMA 
*06.07.1957*55 
Kf. Sv. Kláry, Kremnica 
Lucia HÍVEŠOVÁ 
*10.07.1992*20 
Kf. bl. Jána Pavla II, Bratislava 

Leopoldína SCHEIDOVÁ, MUDr. CSc. 
*16.08.1932*80 
Kf. Sv. Gorazda, Bratislava 

Antónia SIGETOVÁ , Mgr. 
*10.08.1947*65 
Kf. Kráľovnej pokoja, Radošina 

Štefan ORLOVSKÝ 
*27.08.1952*60 
Kf. Sv. Štefana, Kráľovská Chlmec 
Magdaléna BOLEDOVIČOVÁ 
*30.08.1952*60 
Kf. Sv. Jozefa, Levice 
Danica MIHALIKOVÁ  
*24.08.1957*55 
Kf. Sv. Jozefa, Levice 
František ŠURGA, Ing. 
*27.08.1957*55 
Kf. Kráľovnej pokoja, Radošina 
Petra BAJLOVÁ , Mgr. 
*22.08.1972*40 
Kf. Zázračnej medaily P.M, Nitra 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     SPRÁVY V  SKRATKE                      SPOMÍNAME                                 NAŠI JUBILANTI 
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Drahí priatelia Vincentskej rodiny na Slovensku! 
Vrele ďakujeme za pomoc, ktorú prijímame od vás už viacero rokov a ktorá nám umožňuje odpovedať na základné potreby ľudí našej krajiny. 
Situácia ľudí na Haiti zostáva aj  naďalej ťažká. Je veľa toho, čo treba urobiť. 
Na vidieku sú miesta, ako aj tu, kde práve otvárame  misiu, ľudia musia prejsť veľké vzdialenosti za vodou,  majú málo možností 
na zdravotnícku pomoc a vzdelávanie,  stav ciest stále spôsobuje ťažkosti v preprave komodít. 
Mnoho ľudí  býva v stanoch,  ktorých vláda  premiestnila z niektorých zón hlavného mesta. Niektoré rodiny dostali peňažnú pomoc, aby si 
mohli prenajať miesto na bývanie, iní sa usadili na periférii hlavného mesta, ďalší sa začínajú zoskupovať a vytvárať predmestia. Na niekto-
rých miestach začíname stavať drevené domčeky pre rodiny. Ale toto veľké úsilie sa stáva malým voči veľkému počtu rodín, ktoré nemajú kde 
bývať. 
Od minulého roku začal vzdelávací program pre všetkých. Jedným z cieľov nového prezidenta a vlády je poskytnúť deťom bezplatné vzdeláva-
nie. Toto začalo v niektorých štátnych školách, zvlášť pre žiakov 1 AF. Vláda dáva 90 US dolárov na žiaka. Ale tento program sa rozbieha 
pomaly. 
Pokiaľ ide o zdravotníctvo,  po zemetrasení sme tu mali pekný počet osôb a organizácií, ktoré sa zaangažovali do urgentnej práce. Toto sa zo-
pakovalo aj vtedy, keď na Haiti zúrila cholera. 
V hlavnom  meste je  jedna nemocnica, ktorá prijíma chorých a pomáha im  zdarma alebo len za veľmi nízky poplatok. 
Sú tu i rehoľné komunity, ktoré prijímajú najchudobnejších a vážne chorých. Existujú zdravotnícke strediská a ďalšie centrá a nemocnice, kde 
však chudobní nemajú prístup kvôli vysokému poplatku za vyšetrenie a lieky. Hlavná nemocnica nemôže prijať všetkých chorých, ktorí prichá-
dzajú, a tí, ktorí sú už hospitalizovaní, musia si sami zaobstarávať všetko čo potrebujú, dokonca aj materiál na preväzy. 
Možnosť mať pitnú vodu zostáva naďalej problémom  pre rodiny. V hlavnom meste je bežné stretnúť ľudí, ktorí čerpajú vodu vo verejných 
studniach, ale tie nie sú vždy v najlepšom stave. 
Napriek veľkému úsiliu vlády,  elektrická sieť je veľmi slabá, služby a elektrina sú veľmi drahé. 
Napriek tomu si ľudia uchovávajú radosť a nádej na lepšiu budúcnosť. Majú veľkú odvahu znovu začínať každý deň. Pretrváva duch radosti 
a sviatku, ako i účasť na liturgických slávnostiach, či už katolíckych alebo evanjelických. Slávnostiam pripisujú veľkú dôležitosť. 
V tejto problematike sme my, dcéry kresťanskej lásky,  kvapkou v mori. Ale chceme zostať s ľuďmi a podľa našich možností poskytovať im 
zdravotnícku pomoc, vzdelávanie a služby zamerané výchovu  a rast osobnosti. 
Darcovia, ako napríklad i vy, nám pomáhajú podporovať našu službu, ako i podporovať úsilie, aby ľudia boli zodpovednými za svoj rozvoj 
napr. : formou vytvárania drobného predaja a  stávali sa samostatnými. 
My, dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul,  poskytujeme službu osobám, ktoré navštevujú naše misie, v zdravotníckych centrách, ško-
lách a všade, kde je to potrebné... 
Každý deň prijímame mnoho ľudí. V niektorom centre sa koná viac ako 300 vyšetrení, väčšinou detí a žien, pritom sem nepočítame preväzy 
a príjem podvyživených detí. 
Po zemetrasení v roku 2010 sme otvorili novú misiu na vidieku, aby sme tam zriadili ambulantnú kliniku. Sestry bývajú na dedine 
a dochádzajú do rôznych odľahlých miest konať vyšetrenia, formáciu a evanjelizáciu. Na viaceré miesta musia prevážať lieky za pomoci oslov 
a prejsť veľké vzdialenosti, aby sa dostali do zón, kde bývajú osadníci. 
Čo sa týka výchovy a vzdelávania, do našich škôl chodí veľký počet detí; tu im podávame raňajky, i obed podľa možností. Niekedy je potrebné 
pomôcť im s nákupom látky na školskú uniformu, kníh a školských pomôcok. Keďže ide o školy kongregácií, musíme si poradiť pri hľadaní 
prostriedkov na zaplatenie miezd učiteľov a na iné mnohé potreby. 
Niektorí žiaci z našich dvoch škôl dostali výhodu  účasti na výchovnom programe pre všetkých. Ide o pomoc 90 US dolárov na žiaka.  Táto 
suma však nestačí na ich potreby, ale keď k nej pričítame iné dary, naša škola môže fungovať. V rámci  možností pomáhame aj iným deťom 
a mládeži zaplatiť časť z výdavkov na školské vzdelanie. 
Ďalšou našou službou je pomoc starcom a chorým , zabezpečením suchej stravy a nákup  liekov. Máme tiež viacero prípadov osôb 
s mentálnym ochorením,  ktorým pomáhame v liečení. Sú tu tiež hendikepované deti... podľa počtu chorých a podľa možností im tiež poslúži-
me.  
Čo sa týka ťažkostí s nedostatkom bývania, pomohli sme  viacerým rodinám, aby mali aspoň domček. Ide nám pomaly kvôli ťažkostiam 
s legálnou dokumentáciou, ktorá oprávňuje žiadateľov vlastniť dom.  

Vo viacerých prípadoch sme pomohli ľuďom s nákupom pozemku, vystavať alebo opraviť dom. Títo ľudia 
sa vždy podieľajú na stavbe buď prinášaním vody alebo zodpovednosťou za správu materiálu počas stavby 
a malým prínosom pri nákupe vnútorných dverí domu. 
Aby sme mohli toto všetko robiť, podstatne nám pomohla prijatá pomoc od vás zo Slovenska. 
Veľká vďaka za všetku vašu štedrosť. Môžete sa spoľahnúť na modlitby sestier z Haiti ako i ľudí, ktorí 
mali osoh z  vašej pomoci. V sesterskej láske zostáva  

  Sestra Gladys Orjuela, dcéra kresťanskej lásky, Haiti                                                                        
Upravené A.K. 


