
Boh miluje chudobných. Miluje i tých, ktorí majú k chudobným lásku. Keď totiž 

milujeme niekoho skutočne, prechovávame náklonnosť aj k jeho priateľom a jeho 

služobníkom.        Sv. Vincent de Paul 
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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. 

Kristova tvár žiari v chudobných 
S chudobnými zaobchádzajme s úctou a pokorou.  
Nezabúdajme totiž, že ak zaobchádzame s nimi hrubo 
a s pohŕdaním, alebo im chceme pomôcť a sme plní 
úcty, - to všetko sa zásadne vzťahuje na Pána Ježiša.   

Puto jednoty 
Jeden z najpodstatnejších aktov lásky je znášať blíž-
neho. Viac sa oplatí slabosti iných znášať, než sa sta-
vať proti nim. 

Milujúci čin trvá večne 
Kto chce nasledovať Ježiša Krista, stane terčom po-
kušení. Zástava sa nezmieta silnejšie v prúdoch vetra, než človek vystavený vonkaj-
ším znepokojeniam, ktoré ním striedavo zmietajú. To všetko Boh dopúšťa, aby dob-
rých vyskúšal a učinil ich odolnými proti duchovnej nepohode. Blažení tí, ktorí sa 
poddajú Božiemu riadeniu, dôverujú v jeho dobrotu a ostanú pokojní napriek nepoho-

Provinciál Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul   P. Jozef 

Noga, CM  vymenoval s platnosťou od 1. októbra 2012 nového  

Duchovného administrátora Spolku sv. Vincenta de Paul na Slo-

vensku P. Mariána Chovanca, CM.     Túto službu prevezme po 

pátrovi Petrovi Bortelovi. Veríme, že jeho duchovné pôsobenie v 

Spolku sv. Vincenta bude prínosom a obnovou pre Spolok. Pátro-

vi Mariánovi   v pokračovaní rozvoja vincentskej rodiny v zmys-

le  špirituality sv. Vincenta  de Paul ktorej hlavným poslaním je 

rôznorodá pomoc núdznym, želáme  hojnosť Božieho požehna-

nia, veľa trpezlivosti a vytrvalosti. Členovia Spolku Vám vypro-

sujú vo svojich modlitbách aj dobré zdravie, pokoj a pohodu a 

tešia sa na vzájomnú spoluprácu. 

Už niekoľko rokov je dobrým zvykom, že oby-

vatelia Sociálneho centra Kopec prežívajú 

sviatočné dni  s našimi kňazmi z Misijnej spo-

ločnosti sv. Vincenta. Tohoročné Vianoce pre-

žili s pátrom Jozefom Nogom, provinciálom 

Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul 

a bohoslovcom Jankom, ktorý ho sprevádzal. 

Obaja duchovne viedli prítomných  a zároveň 

zastúpili pracovníkov  zariadenia, ktorí trávili 

Vianoce vo svojich rodinách.  

Spoločne vytvorili  krásnu veľkú rodinu 

s vianočnou atmosférou, plnou očakávania narodenia Ježiška. Nechýbali ani darčeky 

pod stromčekom a tradičná štedrá večera,  pripravená obetavými rukami sestričky Blan-

ky, DKL.  Otec provinciál s bohoslovcom Jankom sa postarali o svätú omšu 

a  duchovný program, čím do zariadenia vniesli radosť a pokoj. Bez nich  by Vianoce 

na Kopci neboli také úžasné. 

Touto cestou vyslovujeme srdečné poďakovanie 

otcovi provinciálovi Jozefovi Nogovi za to, že si 

našiel čas a strávil 3 dni v tomto zariadení a vžil sa 

do situácie a problémov jeho obyvateľov. Poďako-

vanie patrí aj bohoslovcovi Jankovi, ktorý obetoval 

svoj čas pre Spolok. Sestričke Blanke  ďakujeme 

za jej obetavosť v kuchyni a pripravené dobroty, 

na ktorých si všetci pochutili. Vedenie SC v mene 

Spolku vyslovuje srdečné Pán Boh odplať! 

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

prajem Vám radosť a pokoj, 

ktorý prináša svojím narodením 

Boží Syn, Ježiš. Vnáša do sŕdc 

svetlo a lásku  a túto  lásku       

a dobrotu môžu pociťovať 

všetci okolo nás. Celý svet sa 

naplní láskou, ktorá vyviera 

z duše človeka, ktorý prijal 

Jeho narodenie.  Vianoce sú 

sviatky všetkých ľudí. Myslíme 

na všetkých, najmä  na 

najchudobnejších aj  na tých 

ktorým sme pomohli, ale aj na 

tých ktorí sú ďaleko od nás. 

Jeden darček však môžeme dať 

každému. To  najkrajšie             

a najcennejšie, čo môžeme 

ľuďom dať, je v nás 

samotných. Vedomie, že ich 

máme radi, že nám  na nich 

záleží, nevyváži ani hora 

darčekov, ani stoly plné 

koláčov.  Čo sa skutočne počíta 

a hreje pri srdci je láska. 

 

    Prajem Vám, 

aby láska na 

Vianoce 

vyvierajúca 

z Ježišovho 

narodenia nikdy 

nevyhasla a bola 

vždy svetlom aj počas ďalšieho 

nastávajúceho roka. 

Vaša sestra Libuša 
 
      
 

Vianoce v Sociálnom centre Šurany - Kopec 

Máme nového Duchovného administrátora 
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Pokojom a radosťou naplnený 

Vianočný čas a celý nový rok 

2013, prameniaci z istoty  Božej 

lásky k vám, prajem všetkým 

členom Spolku sv. Vincenta 

a celej vincentskej rodine z poza 

Veľkej mláky, z Chicaga. 

Zopár vetami        o svojej skúse-

nosti vás chcem povzbudiť a zá-

roveň poinformovať       o sebe. 

Prišiel som do USA v polovičke 

augusta. Bývam asi v 15 člennej 

komunite spolubratov. Naši americkí spolubratia sú veľmi ústretoví. Umožňujú tu vincentskym 

kňazom z iných provincií študovať na DePaul Univerzite.  Ja študujem prvý rok angličtinu. Spo-

lubratov študentov tu mám z Indonézie, Vietnamu, Syrakuz, Eqvadoru, Konga, ale nikoho z Eu-

rópy. Do školy cestujem asi 6 zastávok trainom (nadzemným metrom) do downtownu. To je cen-

trum mesta posiate stovkou mrakodrapov. Veľkolepá manifestácia technických zručnosti člove-

ka. Najvyšší z nich, Willis Tower má vyhliadkové balkóny na 103 poschodí. Vyučovací program 

je veľmi kvalitný, ale aj náročný zároveň. Škola trvá od pondelku do piatku. Domov sa vraciam  

o 16 hodine. V triede sa so mnou učia sami Arabi a Číňania. Teraz  si už konečne užívam prázd-

niny. V Chicagu som poverený pastoráciou Slovákov. Som tu jediný slovenský kňaz, a Slovákov 

je tu neúrekom. Za ten krátky čas som vysluhoval sedem krstov a dve svadby. Deti pripravujem 

na prvé sv. prijímanie a učím náboženstvo. Sv. omše slúžim na dvoch miestach vzdialených (ak 

nie je ranná alebo odpoludňajšia zápcha) polhodinu a hodinu od domu kde bývam.  

A teraz k mojej skúsenosti z prvých mesiacov. Keď som prišiel do tohto pre mňa cudzieho sveta, 

cítil som ako ma jeho nároky na mňa presahujú. Na každom kroku boj s americkou byrokraciou 

pri mojej neznalosti jazyka bol veľmi náročný. V komunite ani v škole som sa nevedel s nikým 

porozprávať, a keď som sa aj niečo opýtal, nikdy som nerozumel odpovediam. Cítil som, že ne-

dosahujem úroveň znalosti jazyka, ktorá sa na univerzite požadovala. To robilo moje štúdium 

veľmi namáhavým. Domáce úlohy som písaval každý deň do polnoci. Pri tom všetkom pastorácia 

Slovákov na mňa kládla veľké nároky, ktoré prirodzene od kňaza očakávali. Opierať sa v tejto 

situácii o vlastnú šikovnosť alebo o svoje schopnosti bolo nemysliteľné. Celé týždne jediná oso-

ba, s ktorou som sa mohol rozprávať vo svojom rodnom jazyku, tak aby som jej rozumel, bol 

Boh. Mohol som tu žiť len s presvedčením, že Boh tu má so mnou svoj plán. A vďaka modlitbo-

vej podpore aj mnohých  z vás. Božia prozreteľnosť ma previedla cez túto horu problémov, krok 

za krokom. Aj keď som si každý nasledujúci krok ani nevedel predstaviť, ako by som ho mohol 

zvládnuť, Boh zakaždým poslal svojho anjela. 

Prichádzal v podobe rôznych ochotných ľudí a riešenia situácii. Veci, z ktorých som mal veľkú 

obavu sa zrazu s ľahkosťou vyriešili. Zdá sa mi, že som všetko chytal za chvost, na poslednú 

chvíľu. Ale to Boh v pravý čas a jemu vlastným spôsobom riešil každú situáciu. Nech je Boh za 

to oslávený. Teraz môžem konštatovať, že na sv. Mikuláša prišlo 110 slovenských detí a na slo-

venskú tradičnú Štedrú večeru nás 

bolo 330. To aj napriek vzdiale-

nostiam, ktoré takéto skoro desať-

miliónové mesto predstavuje.  

Určite som vám nepodal vyčerpá-

vajúce informácie o mne, ale vám 

prajem a modlím sa za to, aby aj 

táto moja skúsenosť pomohla vám 

v dôvere v Božiu starostlivú lásku. 

Verte, že tam kde ste, v situáciách 

a s ľuďmi ktorí sú okolo vás, má 

Boh s vami svoj plán. Je to plán 

Lásky. Práve toto a žiadne iné, je 

vaše miesto pod nebom, aj keby 

bolo ťažké alebo ubíjajúco vyčerpávajúce.  Nech vaša dôvera a láska, ktorá dozrieva 

v ťažkostiach, otvára priestor pre Božie pôsobenie. Nech vás Boh jemu vlastným spôsobom pre-

vedie cez každú ťažkosť počas celého roku 2013.                 Kristián Libant 

  Pozdrav z Ameriky 
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Zostať v srdci verný  

ako more pláži,  

zdobí rúcho zmiermi,  

život láskou váži. 

Plní prázdno mušlí 

školou prosieb Syna, 

rozväzuje uzly, 

vášne pozhasína. 

Zachytí šum peny 

jej voňavú vôľu, 

porozdáva zmeny 

prisľúbené mólu. 

Nedráždi viac príboj, 

nestrháva kvety, 

s ktorými dych mora 

v hlbinách je spätý. 

Ale rukám brehu 

obetuje túžby, 

ktoré živia nehu 

priateľstva a služby. 

                       Martin Šurjak 

 

Bez názvu  

Život a ťarcha. 

List pri liste. 

Dýcha, žije, 

vstáva. 

Hľadím na ňu. 

Obyčajná tráva. 

Tu končí sen. 

Prichádza slon. 

Oňuchá ju. Pohladí 

chobotom. Líha. 

To sa stáva. 

Padne rosa. Zem 

sa dvíha. 

Hm, obyčajná 

tráva. 

                       Martin Šurjak 
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AKO SV. VINCENT 

CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE CURIA GENERALIZIA  

ADVENT 2012                                                                                                                                         

Cesta ku Kristovi i k našej charizme 

„Toto je spôsob evanjelizácie… pravda sa 

vo mne stane láskou a láska, ako oheň, 

zažne druhého. Iba v tomto zapálení dru-

hého plameňom našej lásky naozaj vzras-

tá evanjelizácia, prítomnosť Evanjelia, 

ktoré už viac nie je iba slovom, ale žitou 

realitou.“ Pápež Benedikt XVI., Z vystú-

penia pri otvorení Synody o novej evanje-

lizácii, 8. októbra 2012. 

Všetkým členom Vincentskej rodiny 

Drahí bratia a sestry! 

Pokoj a láska Ježiša Krista nech naplní 

vaše srdcia teraz a navždy ! 

Nedávno som sa ako delegát zúčastnil na 

Synode o novej evanjelizácii, počas ktorej 

bol zahájený „Rok viery“, pri príležitosti 

50. výročia II. Vatikánskeho koncilu. Ako 

povedal Svätý Otec v hore uvedenom 

citáte - „prítomnosť Evanjelia“ je darom 

a výzvou pre všetkých, ktorí nasledujú 

Krista podľa vzoru sv. Vincenta de Paul. 

Tento dar nám dal Ježiš, Slovo, ktoré sa 

stalo telom. Má  v nás byť „žitou realitou“ 

v službe našim pánom a učiteľom, Božím 

chudobným. Adventný čas nám ponúka 

príležitosť rozjímať o kráse, tajomstve 

a obrovskej zodpovednosti vyplývajúcej 

z nášho povolania kresťanských učení-

kov, ktorí žijú podľa vincentskej chariz-

my. Naša adventná cesta bude mať štyri 

rôzne fázy, ktoré charakterizujú toto litur-

gické obdobie i celý náš život učeníkov 

nasledujúcich Ježiša Krista. 

Obdobie strachu a neistoty  
Súčasný svet je plný strachu a neistoty každého druhu: ekonomické-

ho, geopolitického, etnického, sociálneho i osobného. Vojny, ozbroje-

né konflikty a prírodné katastrofy majú za následok chudobu, hlad, 

problém ľudí bez domova a rôzne ľudské strasti, ktoré ani nemožno 

všetky vymenovať. Nech je už situácia dnešného sveta akokoľvek 

znepokojujúca a zmätená, liturgické texty prvej adventnej nedele nám 

pripomínajú, že podobné situácie existovali aj kedysi: „Budú zname-

nia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné 

úzkosti a zmätku... Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, 

čo príde na svet.“ (Lk 21, 25-26) 

Naši Zakladatelia, svätý Vincent  a svätá Lujza, museli počas svojho 

života čeliť žalostným výzvam, akými boli vojny, hlad, choroby, 

opovrhovanie chudobnými, nevedomosť a ľahostajnosť kléru a laikov 

v otázkach praktizovania katolíckej viery. Aká bola ich odpoveď na 

tieto skúšky a útrapy?    

Myslím, že aj túto odpoveď môžeme nájsť v Lukášovom evanjeliu 

prvej adventnej nedele: „Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvih-

nite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie… Dajte si pozor, aby vaše 

srdcia neoťaželi […] preto bdejte celý čas a modlite sa.“ (Lk 21, 28, 

34-36) 

Svätý Vincent a svätá Lujza stále viac spoznávali Ježiša rozjímaním 

nad Božím slovom a prijímaním ho v Eucharistii. Kristus sa stal cen-

trom ich srdca i života. Ježiš utíšil ich nepokoje a nabádal ich 

k dynamickému a prorockému evanjeliovému spôsobu života.  

V tejto ich duchovnej ceste pokračujeme, keď uživotňujeme charizmu 

kresťanskej lásky, ktorú nám zanechali pred viac ako 350-timi rokmi. 

Nech je tohoročná adventná doba pre nás časom opätovného hľadania 

osoby Ježiša Krista v Božom slove a vo sviatostiach, s vierou v Boha, 

ktorý „bude v krajine prisluhovať právo a spravodlivosť.“ (Jer 23, 5) 

Emanuel, ktorého meno značí Boh s nami, bude tým hlavným zákla-

dom, ktorý „zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým; 

… nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred 

Bohom.“ (1 Sol 3, 12-13) 

Obdobie poznávania a očakávania   
Uprostred životných neistôt nám Advent ponúka čas na stále inten-

zívnejšie poznávanie a očakávanie príchodu Boha medzi nás. Advent 

je obdobím začiatkov i koncov: začína nový liturgický rok a končí 

kalendárny rok. Ako kresťania si však uvedomujeme, že oproti tomu-

to časomeru, obdobiu koncov a začiatkov, nám Advent predstavuje tú 

pravú chvíľu kairosu, teda zvláštneho času, ktorý začal Vtelením 

a znamená, že Boh je vždy s nami. Prorok Baruch nám pripomína, že 

máme byť ľuďmi, ktorí „sa tešia, že Boh si na nich spomenul.“ (Bar 

5, 5) Nech bol pre nás tento rok akýkoľvek, Boh nás skrze Ježiša 

pozýva k väčšej láske.  

Prorocký hlas Jána Krstiteľa prebúdza svedomie a nabáda ľud k oča-

kávaniu príchodu Boha do Izraela. Ján ohlasoval „krst pokánia na 

odpustenie hriechov … hlas volajúceho na púšti: « Pripravte cestu 

Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. »“ (Lk 3, 2-3) Ján, prorok Božieho 

kráľovstva, hovoril o príchode Mesiáša svojím asketickým životom, 

úplne zameraným na Ježiša. Cez krásne texty Svätého písma, čítaní 

a hymnusov, ktoré nás otvárajú na Božie milosrdenstvo, nám Advent 

pomáha upriamiť zrak na jednorodeného Syna, zrodeného z Otca.  

 Ovocím adventnej askézy je pohľad neustále namierený na 

Ježiša, ktorý je „Boh s nami“, tak ako tomu bolo v živote svätého 

Vincenta a svätej Lujzy. Ježiš bol pre nich „všetkým“. Vincent prí-

zvukoval svojim nasledovníkom, aké dôležité je, aby „sme sa zvnú-

tornili a dovolili Ježišovi Kristovi, aby v nás kraľoval … Hľadajme 

Božiu slávu, hľadajme kráľovstvo Ježiša Krista.” (Coste XII, ss. 131-

32) Vincent a Lujza uskutočňovali Božie kráľovstvo na zemi službou 

Kristovi v chudobných. Advent nás pripravuje a uschopňuje konať 

podobne. 

Výzva obrátiť sa, vrátiť sa ku Kristovi i k našej charizme  

Keďže Advent nám pomáha prekonať úzkosť a prejsť do fá-

zy očakávania, náš život i naše srdce sa pozvoľna otvára na príchod 

Ježiša. Zároveň znovu objavíme tajomstvo obrátenia, keď nám Ježiš 

bude zľahka a postupne odkrývať nové spôsoby praktizovania evanje-

liových právd. Povzbudivé slová sv. Pavla potom nadobudnú pre nás 

nový význam: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte 

sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.“ (Flp 

4, 4-5) Táto blízkosť nám dá okúsiť, čo znamená obrátiť sa ku Kristo-

vi. Vyzýva nás k rozhodnutiu: na koho a na čo upriamim svoje srdce?  

Evanjelium „radostnej“ nedele opisuje prvotný zápal tých, ktorí boli 

oslovení Jánom Krstiteľom tak silno, že sa obrátili. Lukáš pozname-

náva, že aj keď zástupy tvorili rozliční ľudia, tak prostí ako aj vybera-

či daní či vojaci, všetci kládli tú istú otázku: „Čo teda máme ro-

biť?“ (Lk 3, 10) Jánova odpoveď bola jednoduchá a priama: rozdeľte 

sa so všetkým, čo máte, s tými, ktorí to potrebujú; nevyberajte vyššie 

poplatky než je určené; nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte 

spokojní so svojím žoldom (podľa Lk 3, 11-15). Jánova výzva 

k obráteniu sa neobmedzila len na ponorenie sa do rieky Jordán a na 

krátky dobrý pocit z pomoci druhému, ale viedla k Ježišovi a 

k novému, dynamickému vzťahu s Bohom a s blížnymi.    

Naši svätí Zakladatelia mali tiež svoj „moment obrátenia“. Pre svätú 

Lujzu to bola skúsenosť turíčnej nedele a pre svätého Vincenta stret-

nutia v Châtillone a vo Folleville. Obaja spoznali, že nasledovanie      
Krista nespočíva v tajuplných, vznešených duchovných cvičeniach, 

ani v abstraktných náboženských doktrínach, ale v službe iným ako 

samému Ježišovi Kristovi. Lujza napísala:  

„Moje rozjímanie bolo skôr nazeraním než rozumovým uvažovaním. 

Cítila som veľkú lásku k svätému človečenstvu Pána Ježiša. Túžila 

som mu prejaviť úctu a čo možno najviac ho nasledovať službou chu-

dobným a všetkým blížnym.“ (Sv. Lujza, Duchovné spisy, A. 26, s. 

809) Vincentská charizma, ktorá dnes podnecuje a vedie náš život, 

vzišla z obrátenia našich Zakladateľov a z ich túžby stavať svoj kaž-

dodenný život na tejto viere.  
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NAŠE  PROJEKTY 

Advent nám dáva možnosť prehĺbiť sa v charizme prežívajúc ju ako 

„Kristovi vyslanci” (2 Kor 5, 20). Vincent pripomínal svojim prvým 

nasledovníkom: „Pamätajte na to, že ak chcete dobre začať a dobre 

aj skončiť, musíte konať v duchu nášho Pána, spájať svoje skutky 

s jeho skutkami a všetko robiť pre vznešený a božský cieľ, ktorým je 

jeho väčšia česť a sláva.“  (Sv. Vincent, Coste V, ss. 456-457) 

Obdobie vykupiteľskej činnosti 

Len čo dovolíme, aby nás adventný čas obnovil v láske Pána Ježiša 

a v jeho milosrdenstve, budeme schopní celkom sa oddať vincentskej 

charizme. V predchádzajúcom liste adresovanom vincentskej rodine 

som navrhol tému lepšej spolupráce: „Spoločne pracujme na ohlaso-

vaní radostnej zvesti a na prinášaní života chudobným“ (jún 2012). 

Tak ako naša charizma, aj vincentská spiritualita je konkrétna 

a realizovateľná. Podstatou ducha Vincenta a Lujzy bolo: vidieť Kris-

ta v chudobných a chudobných v Kristovi. Musíme spoločne praco-

vať na šírení tejto charizmy kresťanskej lásky v našom súčasnom 

kontexte. 

Avšak tak vincentská spiritualita ako aj adventná doba nám pripomí-

najú, že to, čo sa usilujeme dosiahnuť pre seba a pre tých, ktorým 

slúžime, nie je len časná ľudská pomoc, ale spásonosná činnosť. Tex-

ty adventných čítaní vyzdvihujú prostých ľudí, ktorých Boh 

v dejinách spásy povolal k výnimočnému poslaniu: Jána Krstiteľa, 

Máriu, Alžbetu či Jozefa. Panna Mária svojou pripravenosťou na 

plnenie Božej vôle prijala úlohu Pánovej matky vo vykupiteľskom 

Božom diele, čím nám ukázala istú cestu k viere a k vernosti. Nepre-

kvapuje nás teda to, čo Alžbeta povedala Márii pri jej návšteve: 

„Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho!... 

blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ (Lk 

1, 42-45) Máriine svedectvo i ostatné adventné rozprávania nám po-

môžu uvedomiť si veľkosť Božej milosti v nás, ak tieto príbehy spásy 

prijmeme za vlastné.  

Vincentskú rodinu tvoria hlboko veriaci členovia, ktorých poslaním 

je evanjelizovať chudobných. Všetci sú povolaní byť misionármi, 

ktorí žijú radostnú zvesť. V lete som navštívil Filipíny, kde som sa 

zúčastnil na oslavách 150. výročia od príchodu Misijnej spoločnosti 

a Dcér kresťanskej lásky do tejto krajiny. Obrázok, ktorý zdobí prvú 

stranu tohto listu, je z divadelného predstavenia „Svätý Vincent:        

A Zarswel “, ktoré pre túto jedinečnú udalosť zrežírovali na Adamso-

novej univerzite. S potešením som sledoval úžasné stvárnenie našej 

histórie a misie na Filipínach a bol som plný vďačnosti za mnohé 

obety prvých misionárov lazaristov a dcér kresťanskej lásky, ktorí 

prišli do tejto krajiny zo Španielska. Bolo mi jasné, že táto niekdajšia 

„misijná zem“ sa zveľadila, aby sa dnes stala spoločenstvom živej 

viery so svojimi vlastnými misiami.  

Advent nám pripomína, že Božie dielo sa zakaždým uskutočňuje 

novým spôsobom v každom jednom z nás, bez ohľadu na vek 

a životný stav. Nová evanjelizácia začína od každého z nás! Oddajme 

sa teda naplno tomuto času milosti, s otvoreným a disponovaným 

duchom i srdcom, a osloboďme sa od starostí a úzkostí života, aby 

sme žili v hlbšom spoločenstve s Kristom a nanovo sa angažovali vo 

vincentskej charizme kresťanskej lásky. V duchu Ježiša a našich svä-

tých Zakladateľov vás opäť žiadam: „Spoločne pracujme na ohlaso-

vaní radostnej zvesti a na prinášaní života chudobným.“ 

Prosím Pána Ježiša, aby vám dal hojné požehnanie počas celého ad-

ventného i vianočného obdobia !   

 

Váš brat vo sv. Vincentovi, 

 Gregory Gay, CM 

Generálny predstavený 

Via dei Capasso, 30 00164 Roma – Italia  

AKO SV. VINCENT 
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Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu  

Nadácie Orange 

 Darujte Vianoce 2012 
 

    Naša  čerstvá absolventka 

vysokej školy -  Mgr. Lucia 

Miháliková  z Levíc,  napísala 

pre Sociálne centrum –  Šurany 

projekt pod názvom „...A pre-

žijeme spolu spokojné 

a krásne sviatky“. 

 

Lucia pomáha každý rok ako 

dobrovoľníčka pri celosloven-

skom stretnutí SVdP a  dobre 

pozná problematiku  Spolku. 

Niekoľkokrát navštívila aj So-

ciálne  centrum Útulok 

v Šuranoch – na Kopci kde 

aj pomáhala. 

 

Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu vy-

hlásila  tento rok 11. ročník charitatívneho programu 

„Darujte Vianoce“.  Lucia na  túto výzvu reagovala a  napísa-

la projekt pre chlapcov v  Sociálnom centre v Šuranoch. Cie-

ľom bolo, aby nikto nepociťoval  bolesť zo straty domova pri 

štedrovečernom stole a Vianoce  prežili ako jedna  rodina. 

 

Projekt obsahoval štedrú večeru, kde nechýbali živé ryby      

a rybie filé,  med, oplátky, arašidy, ovocie...... a to všetko  pre 

21 obyvateľov zariadenia. Nechýbali ani vianočné darčeky. 

Do projektu zahrnula aj údené, ktoré obohatí silvestrovskú 

večeru. 

 

    V mene Spolku sv. Vincenta de Paul,  pracovníkov 

a obyvateľov zariadenia SC- Útulku Kopec ďakujeme Mgr. 

Lucii Mihálikovej za projekt, ktorý bol úspešný. Lucia  tým 

prispela k radosti a obohateniu vianočných sviatkov 

v zariadení. Darčeky  priniesli prekvapenie a radosť, že Ježiš-

ko prišiel aj na Kopec SC a nezabudol  na nikoho. 

 

     Predovšetkým ďakujeme Nadácii Orange, že medzi tých 

mnohých obdarených patrili aj obyvatelia zariadenia  Spolku 

sv. Vincenta v Sociálnom centre  

Kopec, Šurany.          MB. 

 



SV. ALŽBETA 

ANNA BAYLEY 

SETONOVÁ 
(1774 - 1821) 

V nedeľu 

14. septembra 1975 sa konala 
v Ríme jedna z veľkých sláv-

ností vtedajšieho Svätého ro-
ku. Bol pekný slnečný deň a 

námestie sv. Petra sa zaplnilo 
návštevníkmi z celého sveta. 

Bolo medzi nimi vyše 20 000 
pútnikov a turistov zo Spoje-

ných štátov amerických, ktorí 

chceli byť prítomní na svätore-
čení prvej Američanky - Alžbe-

ty Anny Setonovej. Na sláv-
nostnej svätej omši, ktorú na 

svätopeterskom námestí slúžil 
pápež Pavol VI., sa zúčastnila i 

delegácia americkej episkopál-
nej cirkvi, ktorú tvorili dvaja 

biskupi a farár kostola, v kto-

rom bola nová svätica pred 
dvesto rokmi pokrstená; po-

chádzala totiž z nekatolíckej - 
episkopálnej rodiny. Celú sláv-

nosť zachytávala a ešte ten 
istý deň reprodukovala na se-

veroamerickom kontinente 
americká televízna spoločnosť 

NBC. Prečo toľká pozornosť a 

sláva? 
Mohli k nej viesť viace-

ré dôvody, ale medzi nimi nie 
na poslednom mieste bol ten, 

že išlo o obdivuhodnú ženu, 
ktorá si celoživotným ľudským 

a kresťanským hrdinstvom za-
slúžila túto najvyššiu poctu. 

Svätá Alžbeta Anna 

Bayley-Setonová sa narodila 
29. augusta 1774, teda dva 

roky pred vyhlásením americ-
kej nezávislosti, ako druhá 

dcéra známeho chirurga Ri-
charda Bayleyho. O tri roky sa 

narodila Bayleyovcom tretia 
dcéra, ale matka troch dievčat 

prežila iba o niekoľko dní tento 

pôrod. Dievčatá osireli. Otec sa 
síce o rok znovu oženil, ale je-

ho nová, iba 19-ročná manžel-
ka im nikdy nevedela nahradiť 

ich vlastnú matku. Mladšia Al-
žbetina sestra bola od narode-

nia slabá a čoskoro zomrela. 
Alžbeta so staršou sestrou, 

ktorá sa volala Mária, bývala 
najprv v penzionáte a neskôr 

dlhší čas u dobrého strýka Vi-
liama, ktorý bol farmárom ne-

ďaleko New Yorku. 
Roku 1790 sa vydala 

Alžbetina sestra Mária a o štyri 
roky neskôr uzavrela manžel-

stvo aj 20-ročná Alžbeta. Jej 

manželom sa stal 25-ročný 
newyorský obchodník Viliam 

Seton. Rok po svadbe sa mohli 
mladomanželia tešiť svojmu 

prvému dieťaťu; bola to dcéra 
Anna Mária. V ďalších rokoch 

sa im narodili ešte štyri deti: 
dvaja chlapci - Viliam a Ri-

chard a dve dievčatá - Katarí-

na a Rebeka. No otec Viliam sa 
dlho netešil zo svojich detí. 

Postihla ho ťažká tuberkulóza. 
Jeho celkový stav zhoršili aj 

finančné ťažkostí. Krátko po 
narodení poslednej dcéry odi-

šiel na radu lekárov s celou 
rodinou do Talianska, kde však 

o pol druha mesiaca zomrel 

27. decembra 1803. 
29-ročná Alžbeta osta-

la s deťmi niekoľko mesiacov v 
Taliansku. Tu sa prostredníc-

tvom svojich známych, ktorí 
boli dobrými katolíkmi, bližšie 

oboznámila s katolíckou Cir-
kvou. Zaujali ju najmä tri veci: 

viera v Kristovu prítomnosť v 

Eucharistii, úcta Panny Márie a 
apoštolský pôvod katolíckej 

Cirkvi. V júni 1804 sa Alžbeta i 
s deťmi vrátila do Spojených 

štátov. 0 necelý rok neskôr, 
14. marca 1805, sa stala kato-

líčkou. Všetci príbuzní odsu-
dzovali tento jej krok, ba nie-

ktorí z nich sa k nej začali 

správať celkom nepriateľsky. 
Opustená Alžbeta odišla s deť-

mi do mesta Baltimore, ktoré 
bolo vtedy strediskom severo-

amerických katolíkov. Tu sa 
usadila v malom dome pri no-

vom kostole Panny Márie, kde 
založila rodinnú školu pre 

dievčatá. Prvými žiačkami boli 

jej tri dcéry a štyri iné dievča-

tá. 
Alžbeta bola nadpriemer-

ne inteligentná a mimoriadne 
citlivá pre potreby druhých. Preto 

čoskoro vybadala veľké úlohy, 
ktoré bolo treba zvládnuť na poli 

výchovnej a charitatívnej činnosti 
v rozvíjajúcej sa krajine. Zároveň 

si uvedomila, že na takéto úlohy 
nemôže ani zďaleka stačiť sama, 

ba ani s menšou skupinou obeta-

vých spolupracovníčok. Bolo po-
trebné veľké a dobre organizova-

né spoločenstvo veľkodušných 
osôb celkom zasvätených Bohu a 

kresťanskej dobročinnosti. A tak 
podľa ideálov sv. Vincenta de 

Paul vznikla rehoľná spoločnosť 
Milosrdných sestier sv. Jozefa, 

ktorá bola prvou rehoľnou spo-

ločnosťou, čo vznikla na severoa-
merickej pôde. 2. júna 1809 zlo-

žilo päť dievčat sľuby nového re-
hoľného združenia. O nejaký čas 

sa Matka Alžbeta Anna Setonová, 
ktorá bola matkou v dvojitom 

zmysle slova, presťahovala so 
svojimi deťmi i s novou rehoľnou 

rodinou do Emitsburgu. Tam za-

ložila prvú katolícku farskú školu 
Spojených štátov amerických. Jej 

žiakmi boli deti chudobných ro-
dín, ktoré vyžadovali zvýšenú 

starostlivosť. V prvých rokoch 
mala Matka Setonová pri sebe s 

dovolením arcibiskupa aj svoje 
dorastajúce deti. Dve z jej dcér 

sa chceli pripojiť k matke v novej 

reholi, ale zomreli prv, ako mohli 
uskutočniť tento úmysel. 

Životom ťažko skúšanú 
hrdinskú matku nezlomila ani 

strata dcér, ba ani zármutok, 
ktorý jej spôsoboval jeden jej 

nevďačný svojhlavý syn. Vytrvalo 
viedla po dvanásť rokov rozvíja-

júce sa rehoľné spoločenstvo a 

obetavo vypomáhala všade, kde 
bolo treba. Jej veľkou posilou bo-

la neochvejná odovzdanosť do 
Božej vôle vo všetkom, čo ju v 

živote stihlo. Námahou a ťažkou 
chorobou (pravdepodobne tuber-

kulózou) vyčerpaná zomrela 4. 
januára 1821 vo veku necelých 

47 rokov. Zdroj: Blízki Bohu i 

ľuďom.               Skrátené A.K. 
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Plenárne stretnutie SVdP v Leviciach 

V Levi-

ciach sa už 

t r a d i č n e 

konalo ce-

loslovenské 

p l e n á r n e 

s t r e tnu t i e  

č l e n o v  

Spolku v dňoch 13. – 14. októbra 2012. 

Plenárky sa zúčastnilo 56 členov SVdP, 

ktorí ak-

tívne pri-

speli k 

programu 

aj po kul-

t ú r n e j 

stránke. 

 

Adventné vence 
Členky Konferencie sv. Cyrila a Metoda 

v Bratislave 

podporili pred-

vianočnú farskú 

akciu pre mla-

dých — vitie 

adventných ven-

cov. Vydarenú 

akciu viedli MUDr. L. Scheidová a Doc. 

Erika Otrubová. Výborná atmosféra       

a erudovanosť oboch 

vedúcich  podnietila 

účastníčky k vytvore-

niu    krásnych ad-

ventných vencov, 

ktorými si skrášlili 

svoje domovy a  vy-

tvorili v nich  advent-

nú atmosféru.   

 

Adventná kapustnica 

Prezidentka  Spolku sv. Vincenta de 

Paul na Slovensku pozvala všetkých 

členov a dobrovoľníkov konferencií 

SVdP 

na vianočnú kapustnicu v Dome nádeje 
dňa 18.12.2012 o 16.30 hod. za účas-

ti  duchovného animátora  Spolku, pátra 
Mariána Chovanca, CM. 
 

DIVADIEĽŇA        

Konferencia Jána Pavla II. spolu-

pracuje s Komunitnou nadáciou 

v Bratislave v rámci projektu Smiling 

hospitel. V Detskej fakultnej nemocnici 

na Kramároch hrávame približne raz do 

mesiaca interaktívne predstavenie najmä 

pre deti prvého a druhého stupňa ZŠ. V 

prvej časti hráme a vysvetľujeme ukážky 

rôznych divadelných druhov (opera, balet, 

muzikál, bábkové divadlo, pantomíma 

a činohra) . V druhej časti spolu s deťmi 

vytvárame predstavenie, ktoré vznikne 

priamo na javisku a deti si tak môžu vy-

skúšať úlohu scénografa , autora, kosty-

méra, režiséra, hudobníkov, tanečníkov 

a tým zážitkovou formou pochopia, ako 

vzniká každé divadelné predstavenie. 

Richard Bednár 

POĎAKOVANIE 

Ďakujeme  všetkým našim dobrodincom, 

darcom, priateľom, známym a tým, ktorí 

podporili naše sociálne diela,  Sociálne 

centrum Kopec v Šuranoch, kde  v tomto 

čase žije až 21 ľudí bez domova, Dom 

nádeje v Bratislave a stacionár sv. Vin-

centa v Bratislave, konferencie, najmä pre 

chudobných v Leviciach. Mohli by sme 

toho ešte veľa vymenovať. Vďaka patrí aj 

našim členom, ktorí dostali a dávali ďalej 

tým, ktorí to najviac potrebovali, aby sa 

naplnilo aj to známe: radosť rastie rozdá-

vaním. Mnohí si odtrhli od úst, zriekli sa 

jedla, vecí aj peňazí ale hlavne času, ktorý 

mohli venovať svojej rodine či inej práci. 

     Vďaka patrí všetkým za poskytnuté 

dary na Vianoce vo forme hmotnej, pe-

ňažnej ale i nepeňažnej, stravné lístky pre 

chudobných, potraviny pre sociálne cen-

trum, šatstvo, obuv, nábytok, kuchynské 

potreby  atď. 

    Za to patrí všetkým našim darcom veľ-

ká vďaka a úcta. Nech Pán Boh odmení 

každý skutok lásky tu i vo večnosti.  

S vďakou a láskou prezidentka SVdP 

Ružena ŇAŇOVÁ, 

*04.09.1927* 85 

Kf. Ondreja apoštola, Bratislava 

Zuzana HERIBANOVÁ Mgr. 

*05.09.1952* 60 

Kf. Kráľovnej rodiny, Bratislava 

Ľudovít RUŽIČKA. 

*29.09.1967* 45 

Kf. Jána Krstiteľa, Dubová pri Modre 

Vendelín MARTIŠ 

*14.10.1942 * 70 

Kf. Lurdskej Panny Márie, Mojtín 

Viera VARGOVÁ 

*10.10.1952* 60 

Kf. Sv. Urbana Nitra 

Monika VALENTOVIČOVÁ 

 *28.10.19572* 40 

Kf. Jána Krstiteľa, Dubová pri Modre 

Júlia ZÚBKOVÁ, Prof. 

 *18.11.1922*90 

Kf. Kráľovnej  rodiny, Bratislava   

Barbora ŽILINČÁROVÁ 

*28.11.1932*80 

Kf. Sv. Alžbety Uhorskej, B. Bystrica 

Oľga DANIHELOVÁ 

*29.11.1937*75 

Kf. Ondreja apoštola,  Bratislava 

Miroslav ŠTEFANKA,  

*28.11.1947*65 

Kf. Sv. Michala Archaniela B. Bystrica 

Helena TUDJAOVÁ 

*30.11.1952*60 

Kf. Sv. Antona, Svatuše - Vojka 

Anna KOVÁČOVÁ 

*30.11.1977*35 

Kf. Božieho milosrdenstva Z. Moravce 

Michal JANOČKO 

*07.11.1992*20 

Kf. Jána Pavla II. Bratislava 

Mária HORVÁTHOVÁ 

*10.12.1957*55 

Kf. Navštívenia Panny Márie,  Malá Ida 

 
VŠETKO NAJLEPŠIE, 

Božie požehnanie, pokoj dobro a lásku 

zo srdca všetkým oslávencom želá  v mene 

NR SVdP prezidentka Libuša Miháliková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     SPRÁVY  V  SKRATKE                                                                           NAŠI JUBILANTI 
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FOTOGALÉRIA 

Foto na obálke: Posviacka adventných vencov a Betlehem v kostole sv. Michala v Leviciach, Vianoce v SC  Šurany, Adventná kapust-

nica v Bratislave. 

Foto strana 8: 1 Celoslovenské  stretnutie SVdP v Leviciach, 2. Adventná kapustnica BA, 3 -  4 Adventné vence , 5 Projekt Orange  

Vianoce 2012 nákup potravín pre Šurany 

Milá sestra,  brat, 

končí sa rok 2012 a tak ďakujme za obetavosť, lásku, za utrpenie a za  všetko, čo sme  urobili pre  núdznych. Treba nám 

zhodnotiť rok a napísať výročnú správou. 

Výročnú správu za rok 2012 prosím poslať za každú konferenciu do 30. januára 2013 na adresu:  

Magdaléna Boledovičová, Zd. Nejedlého 31,  934 05 Levice  

alebo elektronickou poštou na mboledovicova@centrum.sk 

Správa má obsahovať:  
         a/ činnosť konferencie za rok 2012 

         b/ v zozname členov  doplniť zmeny, ktoré nastali počas roka 

         c/ počet núdznych, ktorým ste pomohli 

Účtovníctvo :  

Každá konferencia pošle spracované účtovníctvo do 25. januára 2013   

Adresa : Spolok  sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Dom nádeje,  

    Tomášikova  8A,  821 03  Bratislava, prípadne po dohode osobne doniesť. 

Príspevky:  
a/ Členské pre NR Spolku: ročné členské na jedného člena: 4 €. Príspevok uhradiť do konca roka 2012.  

b/ Poplatok za spracovanie účtovníctva: za účtovný program a kancelárske potreby min. 5.- Eur.  

c/ Príspevok pre GR Paríž. Spolok na Slovensku posiela  374 EUR. Táto suma sa   rozpočítala a pre každú konferenciu 

to je 20 EUR. Príspevok treba uhradiť do konca roka 2012.  

Príspevky poukážte na účet NR SVdP, číslo 84932162/0200. Do kolónky pre prijímateľa napíšte, o aký príspevok ide 

(napr.: účtovníctvo 2012, členské  2012, pre GR za rok 2012).   

Inventarizačný súpis drobného majetku  a hmotného majetku k 31.12.2012. Každej konferencii bude zaslaný inventari-

začný súpis majetku, prosím doplniť všetky zmeny, ktoré nastali v tomto roku. Ak zmena nenastala, podpísané tlači-

vo  vrátiť na adresu Domu nádeje.  

Časopis OZANAM  

Prosím Vás príspevky a fotografie do časopisu OZANAM  zasielajte na adresu:  

koprivova.tea@gmail.com      casopis.ozanam@gmail.com  

2% z daní daňovníkov –  je možné uplatniť aj v roku 2013. Tlačivá pošlem, aktuálne budú aj na našej webovej stránke.  

  Dostali ste mail, v ktorom som informovala o svätorečení Frederika Ozanama. Ide o 200 výročie jeho narodenia a tak pro-

síme o prepáčenie, bol to zlý preklad. 

 Milá sestra, brat,  

 prajem Vám požehnané Vianočné sviatky. Aj v nastávajúcom roku 2013 prosme o požehnanie        a pokračujme 

v modlitbách deviatnika vždy prvého v mesiaci.  

V láske sv. Vincenta a bl. Frederika Ozanama pozdravuje a na Vás v modlitbách myslí Vaša sestra Libuša Miháliková, prezi-

mailto:koprivova.tea@gmail.com

