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Bratia a sestry,   
leto slúži nám všetkým na oddych 

ducha a tela. Zaslúžené odpočívanie, 
ktoré býva obdobím veľkej radosti, 
trávime zväčša s našimi rodinami,  
ale  je to aj  čas duchovnej obnovy. 

Človek musí nájsť priestor pre dva 
druhy dovolenky. Duchovnú a teles-
nú. Mnohí to pociťujú a vedie ich 
to k tomu, aby strávili voľné dni 
skutočne inak ako všetky ostatné.  
Dovolenku chápu ako byť voľný pre 
Boha a pre modlitbu. Dovolenku je 
možné spojiť napríklad s návštevou 
známeho putovného miesta u nás 
alebo v zahraničí formou výle-
tu alebo vykonaním duchovného 
cvičenia spoločného pre manželské 
páry a aj osobitne. 

Takáto dovolenka nás môže du-
chovne obohatiť a máme možnosť 
načerpať z nej duchovný úžitok,  
duchovne povzbudiť,  potešiť 
a upevniť sa vo svojich vzťahoch 
a v rodine.

Ostanú nám spomienky, sila a po-
žehnanie do ďalšej práce, pocítenie 
Božej prítomnosti. Nielen práca, ale 
aj správny odpočinok totiž znamená 
naplno žiť pre druhých.  

Ale oddych a zmenu si zaslúžia 
aj tí, ktorí pracujú doma, ktorí sa 
starajú o svoje deti alebo o svojich 
nevládnych rodičov... Aj pre nich je 
nutné, aby zregenerovali svoje sily 
a snažili sa o dosiahnutie duchov-
ného bohatstva a energie. Myslíme 
aj na nich, aby aj oni mohli načerpať 
silu a tak ďalej s láskou slúžiť.    

Prajem nám všetkým, aby sme čo 
najviac telesne i duchovne načerpali 
a boli k dispozícii Božej milosti pre 
prácu v službe blížnemu.

    Vaša sestra Libuša
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Zjavné odlišnosti

Vincent de Paul, gas-
konský sedliak, bol 
vychovávaný v milu-
júcej rodine. 

Lujza de Marillac, pa-
rížska šľachtičná, bo-
la odmietnutá rodinou 
kvôli tomu, že sa naro-
dila mimo manželstva.

Vincent bol v mlados-
ti podnikavý a púšťal 
sa do rôznych inicia-
tív, pričom sa usiloval 
nachádzať dobré príj-
my.

Lujza bola v mladosti 
vychovávaná v útulkoch 
a chcela žiť ukrytá 
v kláštore rehoľníčok 
– kapucínok.

Vincent bol mužom 
so sedliackym cha-
rakterom, ktorý vedel 
čakať. «Nepredbehovať 
Božiu prozreteľnosť.»

Lujza bola ženou, 
ktorá sa náhlivo usilo-
vala dosiahnuť cieľ, 
nebojac sa vzbudiť 
námietky spoločnosti 
a Cirkvi: patrila do rodu 
Marillac. 

Ako mohli títo dvaja 
spolupracovať, keď ich 
výchova, vzdelanie a 
osobnosť mohli úplne 
rozdeliť a vzdialiť od 
seba? Ako sa im podari-
lo komunikovať?

Keď boli asi 30-
roční, obaja zápasili 
s pálčivými otázkami 
o Bohu a ich budúc-
nosti.

Vi n c e n t  z a k ú š a l 
okolo roku 1613 silné 
pochybnosti o Bohu. 
Uvedomoval si prázd-
no, neužitočnosť svoj-
ho kňazského života.

Lujza, asi v roku 
1623, upadla do tzv. 
«noci  duše»  a lebo 
depresívneho obdobia. 
Uvažovala o svojom 
ž ivo te ,  budúcnos t i 
a začínala pochybovať 

o Božej existencii. 
Tými to  skúškami 

si uvedomili Božiu 
d o b r o t u  v o č i  n i m 
a chceli obetovať svoj 
život pre chudobných. 
Zjednotila ich láska 
k Bohu a k chudob-
ným.  Ale toto nezotrelo 
ich rozdiely. Mnohé 
fakty nám umožňujú 
spoznať  rozhodnu-
t i a  Pána  Vincen t a 
a slečny Le Gras, nie-
kedy úplne opačné. 
Keď ich počúvame 
a uvažujeme o nich, 
tak máme možnosť 
pochopiť, ako sa mohli 
spoločne zaangažovať 
v poslaní charitatívnej 
lásky a realizovať také 
obrovské činnosti.

Spoznať sa

Spoznať a prijať osob-
nosť toho, s kým spo-
lupracujeme, je často 
ťažké. Je potrebné, aby 
sme videli toho druhého 
s jeho dobrými vlast-
nosťami i s chybami. 
Toto si vyžaduje v pr-
vom rade dobre poznať 
seba, s vlastným bohat-
stvom a nedostatkami. 

Vincent a Lujza sa 
spoznávali postupne. 
Hovorili si navzájom, 
čo nachádzali na sebe 
dobré alebo zlé.Vincent 
veľmi rýchlo začal obdi-
vovať veľkú kompeten-
ciu Lujzy v jej vzťahu 
s paniam kresťanskej 
lásky. Neváhal a pove-
dal jej to:

«Považujem za dobré 
všetko, čo ste mi pove-
dali o spolku a prosím 
Vás, aby ste navrhli ses-
trám všetko, čo pova-
žujete za vhodné a roz-
hodli o tom, čo ste mi 
napísali, ako i tom, čo 
Vám príde na myseľ pre 
ich dobro.»

Nebál sa jej ani pozna-

menať chybu, ktorá by 
mohla prekážať jej čin-
nosti. Lujza šla navští-
viť jeden spolok spolu 
s pani Goussault: 

« P r o s í m  n á š h o 
Spasiteľa, aby požehná-
val vašu cestu a prosím, 
buďte radostná, kiež by 
ste aspoň torochu mohli 
umenšiť prílišnú váž-
nosť, ktorou Vás obdari-
la príroda a ktorú môže 
zjemniť milosť...»

Vi n c e n t  p o v e d a l 
generálnej predstavenej 
Spoločnosti, že je prí-
liš náročná voči mla-
dým sestrám vo formá-
cii. Vincencia prišla do 
Richelieu a Lujza sa 
sťažovala na jej poma-
losť pri osvojovaní si 
toho, čo jej bolo pove-
dané. Vincent jej odpo-
rúča trpezlivosť:

«Je to veľmi dobrá 
deva, má dobrú povesť, 
tam, kde bývala, vytr-
valo slúžila svojej panej 
sedem či osem rokov. 
Táto úbohá žena veľmi 
trpí jej neprítomnosťou, 
nevie to ani vypovedať. 
Existujú osoby, ktoré 
sa nevedia tak chytro 
prispôsobiť zachováva-
niu pravidiel. Ale čas 
urobí svoje. Toto sku-
sujem každý deň medzi 
nami.»

Lujza bola silná osob-
nosť, ktorá sa prejavo-
vala húževnatosťou. 
Keď spoznala niečo 
ako Božiu vôľu, išla za 
tým. Používala veľmi 
silný výraz: «V mene 
Božom...». Keď bol 
Vincent chorý, núti ho 
odpočívať:

„V mene Božom, 
Pane, viete, že je nutné, 
aby ste si na čas odpo-
činuli a tak nadobudli 
zdravie a pokúsili sa 
uchovať pre Božiu služ-
bu.»  

Skrátené A. K.

U Vincenta de Paul a Lujzy de Marillac (1)
Vincent de Paul a Lujza de Marillac pracovali spoločne počas 35 rokov na 

zlepšení života všetkých tých, ktorí trpeli chudobou, ľudí odmietnutých spoloč-
nosťou a tiež aby im dali spoznať nesmiernu Božiu lásku ku všetkým ľuďom.
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Taká maličká krajina ako 
Slovensko dokázala dať - nielen 
peniaze, ale aj modlitby, obety 
a veľa veľa času obyčajných ľudí, 
ktorí sa spojili a piekli, balili, 
predávali...

A hoci ľudí na Haiti postihlo 
ničivé zemetrasenie v januári tohto 
roka, nevzdávajú sa a ani my sa 
nevzdávame pomáhať im aj naďalej. 
Stále potrebujú našu pomoc 
a teraz ešte intenzívnejšie, 
lebo väčšina z nich stratila 
absolútne všetko.

Preto sme sa rozhodli 
predĺžiť zbierku od 1. júla do 
31. októbra posielaním SMS 
v tvare DMS VINCENT na číslo 
877. Cena darcovskej SMS je 
1 euro. 

Minulý rok sme financie rozdelili 
nasledovným spôsobom:
 Generálny otec v Paríži nás 

prostredníctvom p. Pavla Nogu CM 
poprosil o základnú čiastku pre prip-
ravovaný projekt mikropôžičiek 
a mikrofinancovania v tom-
to regióne. Slovensko prispelo 
čiastkou 50 000 €, ostatné vetvy 
medzinárodného spoločenstva vin-
centínskej rodiny prispejú 5 000 € 
za každú vetvu. 
 Pápežský nuncius  Jeho 

Excelencia Mário Giordana nás 
poprosil o podporu 2 škôl, ktoré 
finančne podporoval, keď bol na 
Haiti. Jedna škola je vo výstavbe 

a druhá má 1300 žiakov základ-
nej školy a 400 žiakov v prípravke. 
Obidve školy boli spolu podporené 
sumou 20 000 €.
  Páter Augustín Vrecko, 

ktorý pôsobil 20 rokov na Haiti 

a pred časom sa tam vrátil, nás 
poprosil o pomoc pri zakladaní 
poľnohospodárskych pro-
jektov na Haiti, aby si dokázali 
vypestovať úrodu tak, aby boli 
sebestační. Tento projekt sme pod-
porili sumou 10 000 €.
 Ostatné peniaze išli tak ako 

každý rok, na účet sestier DKL na 
Haiti, na podporu ich projektov 

Radi by sme sa však poďakovali 
nie len vám všetkým, ktorí ste sa 
do zbierky zapojili, ale tiež nášmu 
Nebeskému Oteckovi, ktorý nám 
zbierku požehnal a požehnáva aj 
naďalej. 

Preto sme sa rozhodli, že 
9. SEPTEMBRA sa uskutoční 
Deň modlitieb za Haiti, 
ktorý bude pozostávať z modlitieb 
a adorácií za dobrý priebeh zbierky. 
Odporúča sa pripraviť si aj pros-
by na sv. omšu. Tiež poprosíme 
Boha, aby sme dokázali vyzbierať 
presne toľko peňazí, koľko budú 
potrebovať chudobní na Haiti.

Boli by sme radi, keby sa tento 
deň stal dôležitým v našich srdciach 
a veľmi intenzívne by sme v nich 
dokázali prežívať nielen to, že pro-
síme, ďakujeme za druhých, ale 
tiež aj sami za seba. Je požehnaním 
pre nás to, že môžeme dávať. Náš 
Nebeský Otecko nás tak obdaroval, 
že hoci sami nemáme po materiál-
nej stránke veľa, máme naše srdce, 
našu lásku, naše modlitby a obety, 
a to je oveľa viac, ako keď niekto 
má dostatok finančných prostried-
kov a nedokáže sa rozdeliť. Pokiaľ 
dávame, sme vždy bohatí.

Za všetky modlitby, obety, váš 
čas a finančné dary ďakuje 

Komisia Boj proti hladu. 

 ZBIERKA BOJ PROTI HLADU
Začína sa ďalší ročník zbierky pre Haiti. Krajina, o ktorej 

sme pred pár rokmi len tušili, že leží niekde na západnej 
pologuli, sa nám stala blízkou. Osudy ľudí v nej nám nie sú 
ľahostajné. Naše srdce sa zväčšilo tak, že do neho môžeme 
dať srdce krajiny Haiti, ako je to v logu pre túto zbierku. Za 
tie roky, čo sme si ju vzali akoby pod „patronát“, sa vykona-
lo v prospech ľudí tejto chudobnej krajiny veľa dobrých 
vecí a zázrakov lásky... 

POMÔŽEME HAITI

Zbierka vyvrcholí predajom medovníčkov v termíne 
od 15.9.-10.10.2010.

Dobrotivá úcta získava
Úcta, ktorú si navzájom preukazujeme, musí vychádzať zo srdca. V srdci musí byť jej prameň. 
Len úcta, ktorá vychádza zo srdca, plodí pravú úctu a z nej vyrastá pravá dobrota srdca. 

Kristova tvár žiari v chudobných
Boh miluje chudobných, miluje i tých, ktorí majú k chudobným lásku. Keď totiž milujeme nieko-
ho skutočne, prechovávame  náklonnosť aj k jeho priateľom a jeho služobníkom. 

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

A.K.

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

Myšlienky sv. Vincenta de Paul
do dnešných dní

U Vincenta de Paul a Lujzy de Marillac (1)
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Dňa 15.6.2010 sa v Zrkad-
lovej sieni Primaciálneho 
paláca v Bratislave us-
kutočnilo už pätnáste 
morálne nepeňažné ocene-
nie dobrovoľníkov z celého 
Slovenska. Slávnosť odovz-
dania diplomov nesmierne 
obohatil svojím spevom 
nevidiaci spevák Marián 
Bango, ktorý v krátkosti 
porozprával o živote nevi-
diacich a zrakovo postih-
nutých umelcov.

Medzi ocenenými boli 
navrhnutí aj  2 naši členovia,  
Magdaléna Boledovičová 
a Mgr. Ing. František 
Zajíček. Týmto ocenením 
Spolok sv. Vincenta chce 
vyjadriť poďakovanie za ich 
dlhoročnú dobrovoľnícku 
prácu v Spolku sv. Vincenta 
de Paul na Slovensku v mi-

nulosti ale aj v súčasnosti. 
Nie je možné napísať  

všetko, čo vykonali pre 
Spolok sv. Vincenta de Paul 
na Slovensku, neraz sú to 
aj skryté veci, o ktorých 
vedia len oni sami. Patria 
k tomu hodiny trpezlivosti, 
voľného času, dovolenky, 
práce, dobročinných skutkov  
a vedenia, ktoré venovali 
Spolku. Spolok sv. Vincenta 
de Paul na Slovensku im za 
všetko ďakuje. 

Poďakovanie však patrí 
predovšetkým  nášmu nebes-
kému Otcovi, ktorý v každej 
dobe povoláva do služby 
svojich ľudí. „Boh nemá 
iné ruky ako naše, nemá iné 
nohy ako naše, nemá iné ústa 
ako naše, nemá iné srdce ako 
naše.“  

Libuša Miháliková

Naši ocenení dobrovoľníci

Voľby predsedníčky Konferencie Kráľovnej rodiny

Slovenská humanitná rada aj toho roku rozhodla 
o morálnom ocenení viacerých občanov SR za ich 
dobročinné, dobrovoľné činy a aktivity podporujúce aj 
rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku.

Cena Dar roka 2009
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Na poslednom plenárnom stretnutí 
Spolku tohto roku sme uviedli ako 
jednu z úloh pre nastávajúce obdo-
bie obsadiť funkciu koordinátora 
mladých.  Ide o naplnenie požiadavky 
Generálnej rady Spolku sv. Vincenta 
v záujme skvalitnenia práce s mladými 
členmi konferencií. 

Zvažovali sme formu, akou túto 
dôležitú funkciu obsadiť. Do budúc-
nosti predpokladáme využiť na tento 
účel riadne voľby. Aby však voľby boli 
naozaj voľbami, aby boli zmysluplné, 
aby neboli len formálnym úkonom, je 
potrebné, aby sa naši mladí členovia 
(z celého Slovenska) navzájom pozna-
li a vedeli posúdiť osobnosť, charak-
terové vlastnosti i aktivity potenciál-
nych kandidátov. 

Dosiahnutie takého stavu si vyžiada 
určitý čas, preto sme sa rozhodli 
v prvom kroku na toto preklenova-
cie obdobie koordinátora mladých 
menovať.

Výbor NR SVdP oznamuje, že od 
1. októbra 2010 je do funkcie koordiná-
tora mladých menovaný 

Ing. Marek Piváček, 

predseda Konferencie sv. Anežky 
v Bratislave (vek: 30, ženatý, aktívna 
znalosť anglického jazyka, zamest-
nanie v oblasti výpočtovej techniky). 
Túto funkciu bude vykonávať po dobu 
jedného roka, teda do 30. septembra 
2011.

Výkon tejto funkcie nemá byť vecou 
chvíľkového nadšenia, ale má byť 
vnímaný ako zodpovedné poslanie. 
Ponúkame vám stručný popis obsa-
hovej náplne funkcie koordinátora 
mladých:

Vo vzťahu k Bohu a k Cirkvi
1. Žije príkladný život viery podľa 
svojho svedomia, je bezúhonný, 
snaží sa byť príkladom pre mládež.
2. Žije život modlitby špeciálne za 
povolania mladých do SVdP.
3. Angažuje sa v Cirkvi ako aktívny 
laik (prípadne ako zasvätená osoba) 
a podporuje cirkevné ustanovizne.
4. Spolupracuje s duchovným vede-
ním určeným pre túto službu v Ka-
tolíckej Cirkvi.

Vo vzťahu k Národnej rade 
a SVdP na Slovensku
1. Zúčastňuje sa zasadaní Národnej 
rady (NR) SVdP na Slovensku vždy 
po pozvaní NR.
2. Na zasadaní NR referuje o situácii 
mládeže a prijíma požiadavky NR.
3. Organizuje pravidelné aktivity pre 
mládež vrámci SVdP na Slovensku 
(stretnutia mládeže, workshopy)
4. Pomáha zakladať mládežnícke 
konferencie SVdP a podporuje ich 
rast.

Vo vzťahu k iným organizá-
ciám
1. Spolupracuje s inými mlá-
dežníckymi organizáciami, špeciálne 
v Katolíckej Cirkvi.
2. Prezentuje SVdP ako organizáciu 
navonok (katolícke médiá, školy, 
univerzity, spoločenstvá mladých).
3. Nadväzuje a udržuje kontakty 
s koordinátormi SVdP z iných kra-
jín.

Vo vzťahu k mládeži
1. Svojím osobným príkladom moti-
vuje mládež k službe chudobným 
a trpiacim.
2. Monitoruje situáciu mládeže na 
Slovensku.

Výbor NR SVdP menoval 
koordinátora mladých

Marek Piváček

Na poslednom plenárnom stretnutí Spolku tohto roku sme uvie-
dli ako jednu z úloh pre nastávajúce obdobie obsadiť funkciu 
koordinátora mladých.  Ide o naplnenie požiadavky Generálnej 
rady Spolku sv. Vincenta v záujme skvalitnenia práce s mladými 
členmi konferencií. 

NAŠI
JUBILANTI
júl - september 2010

70 rokov:
Božena Grežová
* 16.9.1940
konf.: Kráľovná pokoja

60 rokov:

Mária Briganová
* 1.7.1950
konf.: Lujza de Marillac
Mária Berešová
* 3.7.1950
konf.: Navštívenie P. Márie
Mária Chrenčíková
* 12.7.1950
konf.: konf.: Ondrej apoštol
Augustína Jarošová
* 6.8.1950
konf.: Nanebovzatie P. Márie

45 rokov:
Milan Beregszászi
* 21.8.1965
konf.: Svätá Rodina
35 rokov:
Marta Karolyová
* 22.9.1975
konf.: Michal Archanjel
30 rokov:
Tomáš Bacigál
* 6.7.1980
konf.: Cyril a Metod
Tomáš Masár
* 7.7.1980
konf.: Anežka
Adela Tanková
* 28.9.1980
konf.: Michal Archanjel

75 rokov:
Mária Virsiková
* 10.8.1935
konf.: Ondrej apoštol

65 rokov:
Helena Hamašová
* 18.8.1945
konf.: Gorazd

Blahoželáme!

55 rokov:
Marián Kuťka
* 11.8.1955
konf.: Kráľovná rodiny
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Púť vincentínskej rodiny

Staré Hory

Činnosť konferencie je 
zameraná na evanjelizáciu 
a pomoc sociálne slabým 
a mnohodetným rodinám. 
Dvaja členovia konferen-
cie, Julka Kusalová a Tibor 
Tolnay, sa venujú evanjelizá-
cii. Dva až trikrát do mesia-
ca chodia do mesta, aby sa 
ľuďom prihovorili a poroz-
právali s nimi o nebeskom 

Otcovi i o dare viery. Pri 
svojej evanjelizácii im ponú-
kajú aj Zázračnú medailu 
Panny Márie s vysvetlením 
jej pôvodu a tiež so svedec-
tvami o jej pomoci ľuďom. 
Veľakrát im tieto stretnutia 
prinesú radosť a povzbude-
nie, ak stretnú ľudí, ktorí ich 
s nadšením počúvajú alebo 
sa sami rozhovoria o viere, 

no stretnú aj takých, ktorí sa 
nezastavia a neprijmú slovo 
o viere, letáčik ani medailu 
Panny Márie.     

Ostatní členovia konferen-
cie podľa svojich možností 
pomáhajú sociálne slabým 
a viacdetným rodinám či už 
finančnou alebo hmotnou 
výpomocou, alebo oslovia 
štedrých sponzorov, ktorí 

už veľakrát pomáhali týmto 
rodinám finančnou čiastkou. 
Vďaka sponzorom sme 
mohli každý rok zabezpečiť 
pre deti mikulášske balíčky 
a tiež pre tieto rodiny 
pripraviť pekné Vianoce. 
Na Mikulášskych stretnu-
tiach nám spoločnosť robili 
aj bohoslovci z Kňazského 
seminára sv. Gorazda, ktorí 
sa prezliekli za Mikuláša, 
čerta i anjelov a urobili 
deťom pekný program.

P e t r a  B a j l o v á , 
predsedníčka a členka našej 
konferencie, vypomáhala 
trinásť rokov v domove 
dôchodcov, kde navštevovala 
starkých takmer každú 
sobotu a v prípade potre-
by im kupovala časopisy 
či duchovnú literatúru. 
Tiež pomáhala čítaním pri 
svätých omšiach, ktoré sa 
tam slúžili a zároveň spre-
vádzala duchovných otcov 
po izbách tých, ktorí túžili 
prijať Pána Ježiša, no už sa 
nevládali zúčastňovať na 
svätej omši.

Pomáhame v hmotnej 
núdzi aj ľuďom, ktorí sú 
sami, chorí alebo sú bez-
domovcami, a to kúpou 

Konferencia Zázračnej medaily v Nitre vznikla v roku 1993 zmenou z Máriinej 
légie na súčasný názov Konferencia Zázračnej medaily Panny Márie. V súčasnosti 
má osem členov, z toho päť žien a troch mužov. Predsedníčkou konferencie je 
Petra Bajlová, ktorú v čase jej neprítomnosti zastupuje Vladimír Hrudka. Ďalšími 
členmi našej konferencie sú Julka Kusalová, Tibor Tolnay, Olinka Balaiová, Katka 
Molnárová, Jurko Bárta a Beatka Janíková.

Konferencia 

Zázračnej medaily Panny Márie

Nitra



7

potravín alebo príspevkom na lieky.
Pre deti zo sociálne slabých rodín 

organizujeme letné tábory a rôzne stret-
nutia v priebehu celého roka. Zvlášť 
letné tábory sa deťom vždy páčili.

Vo Vysokých Tatrách sme boli 
dvakrát. Okrem športového vyžitia 
sme nikdy nezabudli ani na duchovnú 
činnosť, najmä večer na modlitbu svä-
tého ruženca, ani sa poďakovať Pánovi 
za prežitý deň či vedieť prosiť jeden 
za druhého v modlitbe. V minulosti 
sme robili pre deti zo sociálne slabých 
rodín hlavne počas veľkých prázdnin 
rôzne kurzy vare-nia, ručných prác 
alebo si k Vianociam sami napiekli 
koláčiky. Deťom sa venuje hlavne 
naša predsedníčka konferencie – Petra 
Bajlová. Finančné prostriedky zís-
kavame najmä od sponzorov, ako tu 
už bolo spomenuté, ale aj od darcov, 
známych len Bohu, z Holandska na 
základe vypracovaných projektov a tiež 
z nadácie Deti Dunaja.

K ďalším aktivitám našej konfer-
encie patrí aj účasť na projekte Boj 
proti hladu. Naše členky sa každý 
rok zapájajú do projektu pečením 
medovníkových srdiečok. Myslím, že 
táto služba pre iných a láska k blížnemu 
každého člena našej konferencie obo-
hacuje a napĺňa.

Na záver chceme vysloviť aj 
poďakovanie našej drahej sr. Stele 
Dankovej z DKL, ktorá nás sprevádza 
na našich stretnutiach, vždy nás niečím 
obohatí a povzbudí, najmä, keď čítame 
Božie slovo a rozjímame nad ním. 

Naša práca v spolupráci s DKL má 
duchovný zmysel naplnením slov 
evanjelia, „Čokoľvek ste urobili niečo 
pre mojich najmenších, mne ste uro-
bili.“

Beatka Janíková, Petra Bajlová

Konferencia 

Zázračnej medaily Panny Márie

Nitra
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Viera  (*12 .10 .1935) 
vyštudovala „medicínu“ 
a stala sa očnou lekárkou. 
Vierka – naša pani dok-
torka – pracovala s plným 
nasadením až do roku 2005. 
Ešte aj dnes v prípade potre-
by zastupuje neprítomné 
lekárky v očnej ambulancii. 

Keďže  do  dôchodku 
odchádzala ako 70-ročná, 
potrebovala si trochu od-
dýchnuť. Ale naozaj len tro-
chu, lebo do SVdP vstúpi-
la 26.09.2006 – na vigíliu 
sv. Vincenta. Popri svojich 
dvoch deťoch a 5 vnúčatách, 
rodinnom dome a veľkej 
záhrade sa ešte potrebova-
la realizovať aj v charite. 
S Vierkou sme sa bližšie 
spoznali už v  roku 2000 
na jubilejnej púti v Ríme. 
Ošetrovala tiež našu sestru 
Prisku – s diagnózou „šedý 
zákal - katarakta“ a vybavi-
la jej operácie oboch očí, 
ktoré veľmi dobre dopad-
li. Pomáha všade kde je to 
potrebné. Vybavila pobyt 
v liečebnom ústave pod-
poru a dôchodok pre posti-
hnutého, varila a nosila mu 
jedlo, starala sa o neho ako 
o vlastného... 

Pracuje vo Vincentíku, 
navštevuje tých najbied-
nejších, na rôzne sviatky 
pripravuje dary a pohostenie 
pre nich, ochotne autom 
rozváža veci pre chudob-
ných. „Nikdy nezabudnem 
na ten moment“ hovorí ses-
tra Priska – predsedníčka 

KSJ, keď mi Vierka ráno 
priniesla do sakristie kos-
tola sv. Michala krabicu 
plnú medovníčkov pre 
zbierku na Haiti a povedala 
mi o tragédii, ktorá postihla 
jej vnučku Veroniku, v tom 
čase študujúcu v Írsku. 
Veronika odpadla a zostala 
v kóme. Aj napriek mno-
hým vyšetreniam lekári 
nezistili príčinu jej stavu 
a nedávali jej veľkú šancu 
na prežitie. Vierka a aj 
všetky sestry z KSJ sme sa 
začali intenzívne modliť za 
jej uzdravenie. Po mesiaci 
sa jej stav natoľko zlepšil, 
že bola schopná prevozu 
helikoptérou na Slovensko. 
Doma sa začala pomaly 
uzdravovať. Liečenie a re-
habilitácia trvali takmer 
jeden rok. Stal sa zázrak, 
Pán Boh vypočul modlitby 
a uzdravil Veroniku, ktorá 
tohto roku na veľkú radosť 
nás všetkých uzavrela v kos-
tole Ducha Svätého svia-
tostné manželstvo. Všetci 
sme sa presvedčili o veľkej 
sile modlitby. Tak sa náš 
Pán odvďačil našej Vierke 
za jej obetavosť, vytrvalosť 
a lásku k blížnym.

Mária  (*28.10.1935) 
vyštudovala Pedagogickú 
akadémiu pre MŠ, dva 
roky pracovala v Jure pri 
Bratislave, kde vstúpila do 
Spoločnosti pre špeciálnu 
liečebnú výchovu detí, 
pracovala aj v rozhlase vo 

vysielaní pre materské školy. 
Vyškolila sa v Bratislave 
ako logopédka pre peda-
gogicko-rehabilitačné a kli-
nické aspekty hluchoty. Ešte 
aj dnes pomáha pacientom 
a chorým, ktorých napr. 
po porážke učí rozprávať. 
Po vydaji sa presťahovala 
do dedinky Kmeťovce, 
v levickom okrese,  kde má 
svoj domček so záhradkou, 
o ktorú sa vzorne stará...

Do SVdP vstúpila v roku 
1998, kedy sa dozvedela 
o jeho existencii v Leviciach 
od svojej tety – sestričky 
– Vincentky z Přepychu 
v Čechách. Vtedy „zlanárila“ 
aj svoju susedku – našu ses-
tru Aničku Pastierovičovú, 
ktorá je členkou Konferencie 
sv. Jozefa do dnešného dňa. 
Marienka, ako ju voláme my, 
má 3 deti, 5 vnukov a jed-
ného pravnúčika. Okrem 
toho má aj adoptívneho 
vnuka po prastarkom, ktorý 

v roku 1925 odišiel za prá-
cou do Kirgízska - bývalého 
Sovietskeho Zväzu. Dnes už 
jeho potomkovia tam žijúci,  
slobodne cestujú za prácou, 
štúdium alebo príbuznými.

A tak popri svojich deťoch 
a vnukoch sestra Marienka 
pomáha kde sa len dá. Vo 
Vincentíku triedi šatstvo 
a rozdáva potrebné veci 
núdznym, v dome dôchod-
cov pomáha pripravovať 
starkých a chorých na svia-
tosti,  modlí sa vo Večeradle 
s Pannou Máriou, pomáha 
pri sv. omšiach...  

Nuž čo ešte dodať? Sú to 
len malé čriepky zo života 
našich dvoch jubilantiek.

Aká úžasná paralela: 
Marienka aj Vierka mali 
krásne povolanie aj poslanie 
v službe núdznym. Obe 
sa celý život s veľkou lás-
kou a obetavosťou starali 
o svojich blížnych, pomáh-
ali im, liečili ich rany na 
tele i na duši a prosili 
Boha o ich uzdravenie. Aj 
dnes majú dostatok síl na 
lásku k blížnym v zmysle 
najväčšieho evanjeliového 
prikázania: „...miluj svojho 
blížneho ako seba samého...“ 
Iste ich odmena vo večnosti 
neminie.

Milá Marienka a milá 
Vierka, pri príležitosti Vášho 
životného jubilea nech Pán 
Boh naplní Vaše srdcia silou 
svojej všemohúcej milos-
ti, nech všetky Vaše skutky 
naplnia otvorené Srdce Pána 
Ježiša, nech ich posvätí svo-
jou, za nás vyliatou Krvou 
a spojí so všetkými svätými 
omšami, ktoré sa slúžia na 
celom svete.

Ďakujeme za všetkých, 
ktorí Vám možno nestihli 
poďakovať, Pán Boh nech 
Vás žehná a odplatí všetky 
Vaše obety v službe núdznym. 
Nech je zvelebený Boh na 
veky za to, že Vás máme.

Priska a Alžbeta
- za všetky sestry KSJ

Viera a Mária – aké úžasné mená, ktorých 
nositeľky známe z histórie sú nám veľkým príkla-
dom vo svätosti, vernosti a oddanosti Bohu za 
každých okolností...

V konferencii sv. Jozefa v Leviciach máme tiež 
dve nositeľky týchto mien, ktoré sa v tomto roku  
dožívajú významného životného jubilea. Sestra  
Viera Slažáková a sestra Mária Bónová. Obidve 
sú také „čiperné“  a šarmantné, ani by ste neverili, 
že už majú na chrbte 7 aj pol krížika...

Vi
er

a S
laž

ák
ov

á

V znamení 75

Mária Bónová

svedectvo
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 Môj príbeh v službe Spolku

Päť rokov 
som pomáha-
la sestričkám 
D K L  p r i 
r o z d á v a n í 
o b e d o v 

bezdomovcom cez víkend. Za ten 
čas som sa stihla spoznať skoro zo 
všetkými a často sme sa rozprávali 
o veciach, ktoré ich trápia. Bližšie som 
tam spoznala aj človeka bez domova, 
Štefana. Bol tesne pred dôchodkom 
a rád sa pozeral na dno pohárika. Ale 
nebol agresívny a vždy sme  mali veľa 
tém na rozhovor.

Potom však prišiel čas, že som začala 
chodiť pomáhať na obedy menej, 
pretože som sa dostala funkciu vicepre-
zidentky SVdP a často sme mávali 
rôzne akcie a stretnutia práve cez ví-
kendy. Stratila som ho z dohľadu.

Počas môjho pomáhania bezdomov-
com som zároveň chodila pomáhať aj 
do domova dôchodcov  a aj keď mi to 
časovo nevychádzalo, tak aspoň 1x do 
týždňa som tam vždy šla. Aké bolo moje 
prekvapenie, keď som zrazu zbadala 
v domove dôchodcov aj Štefana.

Začali sme sa rozprávať a on povedal: 
„Už som v dôchodkovom veku a tak 
mi charita vybavila tu ubytovanie a 
dôchodok. Je tu dobre, ale ak mám 
pravdu povedať, stále ma to ťahá na 
ulicu. Budem čakať, keď bude lepšie 
počasie a odídem, utečiem.“ Bola 
práve jeseň, stále pršalo a bola zima. 
Tak som mu povedala: “No, tak to tu 
nejako vydržte aspoň do jari, teraz na 
zimu by ste mohli vonku aj zomrieť, 
predsa len nie ste najmladší. A v sobotu 
tu mávame sv. omšu, tak sa prídite na 
ňu niekedy pozrieť, budem sa na vás 
tešiť, aj ja tam chodievam. Budeme sa 
tam stretávať, ak budete chcieť.“

A tak Štefan uznal moje argumenty 
ohľadne počasia a zostal v domove 
a dokonca chodil aj na sv. omše. Tešila 
som sa z toho, no všimla som si, že hoci 
chodil pravidelne, na sv. prijímanie 
nechodil nikdy. Nabrala som odvahu 
a spýtala som sa ho na to: „Štefan, Vy 

ste sa tak polepšili, chodíte pravidelne 
na sv. omšu a na prijímanie nechodíte 
nikdy. Máte spravené sviatosti?“ On 
mi povedal: „Ja mám všetky svia-
tosti spravené, chodil som v detstve do 
kostola, ale už som nebol na spovedi 
hádam aj 50 rokov. Ja som veľký 
hriešnik, ja nemôžem ísť na spoveď, 
lebo toho by bolo veľmi veľa. A už som 
aj zabudol ako sa to robí, takže by som 
sa ani nevedel vyspovedať.“ Tak som 
mu na to povedala: “Štefan, ak by ste 
chceli, môžem Vám všetko vysvetliť 
a pripraviť Vás na spoveď, ak budete 
mať záujem.“ Jeho pravdivá odpoveď 
ma prekvapila. Povedal mi: „Viete, 
ja mám toho tak veľa na svedomí, 
ja sa veľmi bojím. Ale, keď niekedy 
naberiem odvahu, tak Vás zavolám 
a Vy ma pripravíte, dobre?“

Samozrejme som súhlasila. Tak 
prešla jeseň, Vianoce a zima a bolo 
pôstne obdobie.Stále som chodila do 
domova a občas som Štefana len tak 
zo žartu podpichla: „Tak ako s tou 
spoveďou?“ A on mi vždy odpovedal: 
„Ešte nie som pripravený.“  Blížila sa 
Veľká noc a kňaz spovedal všetkých 
obyvateľov domova, ktorí chceli a tak 
som sa modlila aj za Štefana. Raz som 
nemohla prísť do domova na omšu, no 
keď som tam prišla, tak mi hovo-ria: 
„Hľadal Vás Štefan, že sa chce dať 
vyspovedať a že chce, aby ste za ním 
prišla a pomohla mu s tým.“ Potešilo 
ma to. Utekala som za ním aj s mod-
litebnou knižkou a krok za krokom sme 
prebrali všetky prikázania. Potom som 
išla za kňazom a povedala mu o tomto 
špecifickom prípade. Bol veľmi ochot-
ný, no hovoril, že ho vyspovedá až 
po sv. omši, aby mal dostatok času 
a nemusel sa ponáhľať.

Celú omšu som sa pozerala na Štefana 
a modlila sa, aby si to nerozmyslel 
a neušiel. No vydržal to a počkal. 
Dokonca nám vyšla v ústrety aj pani 
vrátnička. Keďže v domove nebola 
spovedná miestnosť a spovedalo sa na 
izbách (Štefan bol na izbe s ležiacim 
klientom), ona nám prepustila svoju 

malú vrátnicu na spoveď. Celý čas, 
čo tam boli spolu, telefón nezazvonil, 
hoci tam vyzváňal dosť často a tak ich 
nikto nevyrušoval, ani pani vrátnička 
tam nemusela chodiť a prerušovať ich. 
Stála som vonku a modlila sa. Po pol-
hodinke vyšli kňaz aj Štefan von. Kňaz 
len poznamenal: „Chudák, mal naozaj 
ťažký život.“ 

Štefan prišiel ku mne a hovorí 
mi: „Ďakujem Vám za všetko, mám 
pocit, akoby mi padol z duše ťažký 
kameň. Teraz viem, čo je to mať pokoj 
v duši.“ 

Na ulicu sa už nevrátil. A do 
mojej duše sa to zapísalo ako prejav 
nekonečného Božieho Milosrdenstva, 
ako zázrak, ktorý nie je vidieť, ale o to 
intenzívnejšie pôsobí v srdci. V mojom 
a aj Šefanovom.

Petra Bajlová

Ako  predsedníčka Konferencie Zázračnej medaily Panny Márie v Nitre pôsobím 
už osem rokov. Počas práce s chudobnými som mala veľa krásnych zážitkov, 
ktoré ma na mojej ceste formovali a povzbudzovali. S jedným by som sa chcela 
s vami podeliť. 

svedectvo

M. Valentovičová + F. Z.

Mária, Matka naša
Mária, Mária, Matka naša,
prosba sa k tebe vznáša
za nás dvoch

Vypros nám lásku čistú 
čo ešte chýba nám,
nádej a vieru 
udržať nám pomáhaj
Nauč nás vravieť "áno" 
dňom, nocou, každý deň,
veď práve týmto gestom 
Bohu slúžiť chcem.

Vypros nám múdrosť veľkú, 
čo toľkým chýba dnes,
dar rozoznávať, čo je 
pre nás podstatné.
Nauč nás radšej dávať 
a nebrať vôbec nič, 
veď Pán Boh sľúbil, 
že on všetko zúročí.

Vypros nám pokoj Boží, 
čo svetu chýba tak, 
nech tam, kde zjavíme sa, 
pokoj prekvitá.
Nauč nás teplo zo sŕdc 
prenášať do ulíc, 
nech tam, kde objaví sa, 
zmiznú slzy z líc.
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Od roku 2009 činnosť 
konferencie, ktorej pred-
sedníčkou je pani Margita 
Kiselyová, sa zamerala na 
vzdelávanie formou pred-
nášok, v spolupráci s psy-
chologičkou Mgr. Oľgou 
Ondrejkovou a terapiou cez 
hudobný kontakt prostred-
níctvom hry na hudobné 
nástroje v podaní pedagógov 
a žiakov ZUŠ sv. Cecílie 
v Bratislave. 

Prednášky sa konajú od 
apríla 2010 každú párnu 
stredu o 19.00 hodine v sále 
Vincentínum pod kostolom 
sv. Vincenta de Paul v Bra-
tislave. Ich zameranie je na 
tému činnosti mozgu, vedo-
mia ako aj podvedomia, dôle-
žitosti emócií v partnerských 
vzťahoch v rodine, v škole, 
na pracovisku, ako aj v spo-
ločenskom dianí. Rôznymi 
testami, grafickým prejavom 
a počúvaním živej hudby 
v rôznych žánroch účastní-
ci majú možnosť otestovať 
sa a zároveň relaxovať. Pani 
psychologička Mgr. Oľga 
Ondrejková po prednáške 
vedie diskusiu s účastník-
mi, v ktorej sa rozoberajú 
aj konkrétne životné postoje 
a vzťahy. Každý účastník má 
možnosť vyjadriť svoj postoj 
a navrhnúť spôsob riešenia 
k úspešnému odstráneniu 
problému.

Posledné stretnutie sa 
uskutočnilo 23. júna 2010. 
Každého zúčastneného pozi-
tívne ovplyvnila meditácia 
na spôsob „Modlitby srdca“  

podľa karmelitána Jacka 
Filipa (matematického ana-
lytika) s následným počú-
vaním živej hudby v podaní 
pána riaditeľa školy Mgr. 
art. Rastislava Buchtu - kla-
vír a žiaka Františka Ráca 
– husle. Zúčastnení mali 
možnosť graficky vyjadriť 
na papier svoje pocity a na 
záver opísať slovom nakres-
lené pocity. V kolektíve 
bola vznesená jednoznačná 
vďaka a nadšenie na tento 
spôsob uvoľnenia sa, ktorý 
si pani Mgr. Oľga pripravila 
pre účastníkov. 

Pani psychologička má aj 
ukončené teologické vzde-
lanie na UK v Bratislave. Je 
to mladá matka s 1 ročnou 
dcérkou a manželom, pracu-
júcim v oblasti výpočtovej 
techniky. Osobné skúsenosti 
z práce v Štátnom psycho-
logickom ústave pre mládež 
vie diskrétnym spôsobom 
s vysokou profesionalitou 
uplatniť v kontakte s účast-
níkmi prednášky. Už štvrtý 
rok ponúka cez psycholo-
gickú poradňu v priestoroch 
fary každú stredu svoje pora-
denstvo. Pozitívom je troj-
generačné zastúpenie s pre-
vahou mladých ľudí na pred-
náškach. V prednáškach sa 
pokračuje v septembri 2010, 
oznámenie bude cez farské 
oznamy. Všetkých Vás čo 
najsrdečnejšie pozývame...   

Ďalšou činnosťou, ku kto-
rej sa konferencia pridala, je 
účasť na športovo-relaxač-
ných činnostiach, ktoré sú 
rehabilitáciou skeletu a sva-
lov ľudského tela, s meditá-
ciou v prírode a vykonáva-
jú sa realizovaním splavov 
na kanojkách po Malom 
Dunaji na trase zo Zálesia 
do Tomášova, Jelky. 

Do lodenice v Zálesí sa 
cestuje prímestským spojom 
z AS na Mlynských Nivách 
v Bratislave za 90 centov/ 
osoba. Sú to trojgenerač-
né stretnutia s prevahou 
detí vo veku od 3 rokov 
a mládeže vo veku základ-
nej, strednej školy, v silnom 
zastúpení vysokoškolákov. 
Kanojky zapožičiava OZ 
pri obci Zálesie za peňažnú 
úhradu, ktorú si hradí každý 
sám. Spolupracujeme s Ing. 
Mariánom Fačkovcom, 
ktorý je aj členom konfe-
rencie sv. Cyrila a Metoda. 
Bezpečnosť splavovania 
je zabezpečená plávacími 
vestami pre každého účast-
níka a dohľadom na rieke 
počas splavu. Splavu 1. mája 
2010  sa zúčastnilo 35 osôb, 
splav 22. mája a 12. júna 
sa neuskutočnil pre vysokú 
vodnú hladinu, uvažuje sa 
so splavmi aj počas letných 
prázdnin a na jeseň. Krásna 
príroda a športová aktivita 
splavu v pokojnom toku pri-

merane vysokej vody rieky 
Malého Dunaja má regene-
rujúce  účinky na ľudský 
organizmus. Veľké percento 
mladých ľudí má dnes defor-
máciu chrbtice, dôsledok 
dlhodobého vysedávania pri 
počítačoch.

Predstavili sme činnosť 
konferencie, ktorej cieľom 
je prevencia pred preťaže-
ním organizmu pracovnou 
záťažou ľudského organiz-
mu hlavne používaním počí-
tača, ktorý je dnes súčasťou 
každej pracovnej pozície. 
Rovnakú váhu má výchova 
mladého človeka správnym 
pôsobením na jeho osobu 
nielen cez psychológiu, ale 
aj teológiu, aby bol priprave-
ný plnohodnotne riešiť situ-
áciu vzťahov v priateľstve, 
rodine, počas štúdia, na pra-
covisku a vo sférach voľné-
ho času a vzdelávania sa. 

Vzorom nech je náš patrón 
sv. Vincent de Paul, ktorý 
bol múdrym radcom na 
kráľovskom dvore a láska-
vým dobrodincom vo sfére 
pomoci chudobným a cho-
rým na jeho pomoc odkáza-
ným. Za posledné roky v na-
šom spoločenskom zriadení 
strach zo straty zamestnania, 
vysoké pracovné nasadenie 
a stres ubíjajú dušu. Človek 
je ľahostajný v duchovnej 
oblasti a stáva sa oveľa zra-
niteľnejším, je v ohrození 
chudoby ducha, dôsledkom 
čoho je vorkoholizmus, 
závislosti a depresia ako aj 
straty emócií. 

Naša ponuka je na slobode 
vôle každého prísť medzi 
nás. Do decembra 2009 sme 
oslovili 60 ľudí. Akcie kon-
taktujeme cez farské ozna-
my a nástenku v kostole sv. 
Vincenta de Paul v Bratisla-
ve. Príďte, zapojte sa medzi 
nás.        

Margita Kiselyová, 
predsedníčka konferencie 

sv. Cyrila a Metoda

Konferencia sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Konferencia sv. Cyrila a Metoda je jednou z mnohých konferencií Spolku 

sv. Vincenta de Paul na Slovensku. Jej činnosť začala ako činnosť rodičov 
v spolupráci so svojimi deťmi, ktoré boli vtedy vo veku tak okolo 8 rokov. Išlo 
o akcie s 10 deťmi zdravotne postihnutými na invalidných vozíkoch a asi 40 
zdravými deťmi. Boli to vzdelávacie, kultúrne, spoločenské, športové akcie 
a 1 týždňové letné tábory v prírode lokality Liptova. Cieľom bola podpora 
sebavýchovy k dosiahnutiu úspešného vzdelávania sa a pomoci kamará-
tom s telesným postihnutím na invalidnom vozíčku, volali sme ich vozíčkari. 
Deti vyrástli, dnes sú už plnoleté, samostatne zárobkovo činné a majú vlast-
né rodiny. Všetky ukončili štúdium s maturitou a mnohé majú aj ukončené 
vysokoškolské štúdium a 2 vozíčkari ešte stále študujú na vysokej škole 
popri zamestnaní. Dve dievčatá na invalidnom vozíčku sú aktívne členky OZ 
so zameraním na onemocnenia svalovej dystrofie.

z pohľadu jej činnosti

Moje poďakovanie
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V tomto duchu sa niesla slávnostná 
sv. omša v Sociálnom centre Spolku 
sv. Vincenta de Paul v Šuranoch, ktorú 
celebroval vdp. dekan Rudolf Daňo, 
správca šurianskej farnosti. Vo svojej 
homílii vysvetlil krásnym a zrozumi-
teľným spôsobom ako máme znášať 
svoje bolesti a utrpenia. Povzbudil nás 
nasledovať Pannu Máriu, vyrovnať sa 
s realitou života, lebo bolesť je neodde-
liteľnou súčasťou nášho života. 

Touto krásnou homíliou nám opäť 
vysvetlil sedem bolestí Panny Márie. 
Slávnostnú sv. omšu nám pán dekan 
spríjemnil krásnou piesňou k Panne 
Márii a tak vyjadril hrou na gitare 
a krásnym spevom jeho úctu k našej 
nebeskej Matke. Avšak úctu k Pan-
ne Márii vyjadrili aj všetci prítomní, 
každý svojím spôsobom. 

Boli sme zapojení v tomto slávnost-
nom okamihu do slávenia podľa toho, 
ako sme to cítili. Niekto spevom, iný 
zasa miništrovaním, čítaním Božieho 
slova a prednášaním prosieb alebo 
nesením obetných darov. Tak ako po 
iné roky, prijala naše pozvanie Janka 
Kuchárová, ktorá hraním na organe 
doprevádzala sv. omšu. Po slávnost-
nom požehnaní sme zotrvali v rozho-
vore a vytvorili sme tak krásne spolo-
čenstvo, do ktorého sme pozvali i pána 
kaplána Petra Mihálika, pani asistentku 
M. Boledovičovú  s manželom, pripoji-
li sa aj veriaci zo Šurian a Kopca. Bola 
to skutočná pravda o láske.

Pohľad zo zákulisia:
Slávenie sviatku Sedembolestnej 

Panny Márie u nás v Sociálnom centre 
Šurany Kopec v Spolku sv. Vincenta de 
Paul začalo už niekoľko dní pred 15. 
septembrom. S láskou chlapci, oby-
vatelia SC a naši klienti, pripravovali 
okolie okolo kaplnky kosením, okopá-
vaním záhonov, skrášľovaním a čiste-

ním chrámu a okolitých priestorov.
Patrí sa vyzdvihnúť i klienta kuchá-

ra a jeho pomocníkov, pána riaditeľa 
Ing. Michala Krajmera, ktorý mys-
lel na všetko a všetko zabezpečoval 
napriek náročnému vedeniu prevádzky. 
No nesmiem zabudnúť na p. asistent-
ku M. Boledovičovú, ktorá sa spoloč-
ne s manželom slávnostnej sv. omše 
zúčastnila a zastupovala Konferenciu 

sv. Jozefa v Leviciach. Okrem toho, 
že sa zúčastnila, prispela i k spestreniu 
jedálneho lístka na „hodoch“ a taktiež 
prispela svojou pomocou. 

Svojou pomocou prispeli aj niekto-
rí šurianski veriaci. Veľké Pán Boh 
zaplať všetkým, čo prispeli a zúčastnili 
sa. Bola to pravda o láske.

Zapísala: Helena  Pastrnáková

Pravda o láske 
Mária, Panna bolestná,

patrónka nášho Slovenska,

ty poznáš všetky úzkosti,

buď s nami v žiali, v úzkosti. 

patrí pani Márii Virsikovej 
z Bratislavy. Ona ako člen-
ka Spolku sv. Vincenta 
reagovala na moju prosbu 
v novinách. Mne a mojim 
4 deťom posielala ošatenie 
formou balíkov.

Za krátku dobu sa mi 
ozvala pani Magdaléna 
Boledovičová, cez ktorú 

z ich Vincentíka som dostala 
množstvo vecí, ktoré som 
nikdy nemala a ani by som si 
ich v mojej finančnej situá-
cii nemohla kúpiť. Dostala 
som: paplóny, vankúše, 
koberce, posteľné prádlo, 
uteráky, utierky, topánky, 
koč ík ,  ško l ské  po t re -
by a množstvo ošatenia. 

Keď ma pani Magdalénka 
navštívila, pribudol aj nákup 
potravín, čo bolo pre mňa 
úplne nepochopiteľné. 

Reťaz pokračovala a na-
vštívila nás pani Helenka 
Pastrnáková, ktorá sa u nás 
teraz často zastaví. Vypočuje 
moje problémy, pomôže 
a hovorí o Bohu. Verím, 
že cez ňu ja a moje deti 
spoznáme, čo nám nebolo 
dané. 

Milí čitatelia, chcem po-
ďakovať všetkým dobrým 
ľuďom, ktorí sa venujú chari-
tatívnej činnosti a pomáhajú 
mnohým, ktorí tú pomoc 
potrebujú tak ako ja. 

Mojou veľkou túžbou je, 
aby som aj ja raz mohla 
pomáhať a tak odvďačiť to, 
čo bolo dané mne a mojím 
deťom.

Ďakujem.   

Zuzana s deťmi

Moje poďakovanie
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Michael THIO zvolený 
za XV. Generálneho 
prezidenta Spolku sv. 
Vincenta de Paul

Michael Thio, zo Singapú-
ru, bol zvolený za XV. Gene-
rálneho prezidenta SVdP 
29. mája 2010 v Salamanke 
v Španielsku 87% hlasov. 
Svojho úradu sa ujme 27. 
septembra 2010. Tu je jeho 
odkaz vincentínom po celom 
svete.
Moji drahí spoluvincentíni,

Ďakujem vám za vašu 
dôveru pri zvolení za XV. 
Generálneho prezidenta. 
Budem potrebovať vaše 
modlitby a taktiež vašu pod-

poru v spoločnej práci so 
mnou a Generálnou radou 
v pokračovaní vynikajúcej 
práce našich zakladateľov. 
Sme volaní k vincentínske-
mu povolaniu a misii slúžiť 
Kristovi v chudobných 
a zdieľame zopdovednosť, 
aby sme dodržali náš sľub 
a záväzok Pánovi a bla-
hoslavenému Frederikovi 
Ozanamovi a jeho spoloční-
kom. 

Spolok je dnes celo-
svetovo jedným z najviac 
r e š p e k t o v a n ý c h ,  z n á -
mych, prekvitajúcich a 
inšpirujúcich apoštolátov 
lásky. Skrze svätosť, dômy-
selnosť a inšpiráciu blaho-
slaveného Frederika Oza-
nama a jeho priateľov, je 

s rešpektom postarané o mi-
lióny chudobných, ktorých 
voláme našimi priateľmi 
v núdzi. Sme súčasťou to-
hoto odkazu, v ktorom vy 
a ja budeme pokračovať, 
zlepšovať ho a niesť ďalej 
naše povolanie v službe chu-
dobným tak ako aj prinášanie 
systémových zmien a obno-
venie dôstojnosti ľudskej 
osoby. Blahoslavený Fre-
derik Ozanam povedal: 
“Poďme k chudobným. Ne-
môžeme len rozprávať, ale 
konať a dosvedčiť našimi 
skutkami životaschopnosť 
našej viery.” 

Vaša štedrosť a oddanosť v 
dávaní vášho času a námahy 
v starostlivosti o chudob-
ných je vskutku chvályhod-
ná. Avšak musíme sa uistiť, 
že naša služba chudobným 
je zmysluplná a presvedčivá. 
Naša práca musí odrážať a 
vyžarovať náš kresťanský 
spôsob života ako Kristových 
apoštolov – pracujeme v 
apoštoláte v Kristovom 
mystickom tele. Musíme 
pokračovať, aby sme boli 
efektívnou pracovnou a 
modlitebnou komunitou a 
mali Krista v strede našich 
životov a všetkého, čo 
robíme. Musíme rásť v Kris-
tovom učeníctve a aby sme 
boli lepšími ľuďmi, lepšími 
vincentínmi a lepšími kres-
ťanmi. “Láska Kristova nás 
poháňa” ako hovorí Pán v 2 
Kor 5,14.

Zhrniem niektoré oblasti, 

ktoré je potrebné zvážiť 
a rozvinúť ako boli uvedené 
v mojom manifeste:

Duchovná ,  vodcovská 
a členská formácia
Duchovná formácia čle-
nov je absolútym zákla-
dom a potrebou rastu našej 
vincentínskej spiritual-
ity a apoštolátu. Vodcovská 
a členská formácia, tréning 
a rozvoj sú kľúčovými pre 
kvalitu dobrých a osviete-
ných vodcov a členov. 

Medzinárodný rozmer
Budeme pokračovať v sta-
rostlivosti o medzinárodný 
rozmer Spolku ako globál-
ne j  ka to l ícke j  char i ty 
a s rozličnými nádosnosťami 
slúžiacimi v Generálnej 
rade.
Toto zahŕňa rozšírenie 
o nové krajiny a taktiež 

rozšírenie pôsobnosti našich 
služieb. Divízia medzinárod-
nej štruktúry ho bude viesť 
s podporou International 
Twinning a VinPaz.

Komunikácia
Efektívna forma komuniká-
cie je podstatný prvok pre 
posielanie informácií, pre ich 
lepšie pochopenie a pre zís-
kavanie vedomostí o situácii 
v Spolku a mimo neho.

Mládež/Mladí dospelí

Je podstatné sa zamerať na 
členstvo mládeže a mladých 
dospelých a ich rozvoj a dať 
im odvahu a príležitosť 
podieľať sa aktívne na raste, 
vedení a dobre Spolku.

Vincentínska rodina
Pracovať na väčšej spolu-
práci s rôznymi vetvami 

Správy zo sveta
Confeder@tioNews
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rodiny, obzvlášť na projek-
toch spoločne prospešných 
a programoch zdieľajúcich 
poznatky, skúsenosti a zdroje 
v duchu solidarity a misie. 

Vzťah k hierarchii
Budeme pokračovať v za-
chovaní úzkeho a silného 
vzťahu s hierarchiou ako 
jedno mystické telo Krista 
v Cirkvi. 

Spolupráca medzi vierovyz-
naniami
Spolupracovať s katolíckymi 
a kresťanskými organizácia-
mi v dielach charity a spra-
vodlivosti v duchu cirkev-
ného ekumenického dialógu 
a aktivít. 

Čína
Mali by sme pracovať 
na rozvoji našich aktivít 
v Číne s obozretnousťou 
a starostlivosťou. 

Financie
Ďakujeme 16 krajinám za ich 
oddanosť v posielaní pravi-
delných príspevkov solidari-
ty, ktoré úžasne pomohli s fi-
nanciami Generálnej rady. 
Tiež žiadame všetky ostatné 
krajiny v pokračovaní ich 
príspevkov, čo je podstatné 
a požiadavkou v Stanovách. 

Tento zoznam nie je vyčer-
pávajúci, ale dá vám pred-
stavu o našom zameraní. 
Prehodnotíme naše priority, 
ako sa budú časom meniť. 
Spolupracujme spolu ako 
globálny tím v duchu našich 
zakladateľov v pokračovaní 
vízie bl. Frederika “obopnúť 
svet sieťou lásky.”

“Blažený, kto pamätá na 
bedára; Pán ho bude chrániť 
a zachová ho nažive” (Žalm 
41,2-3).

Zostávajme vzájomne 
v modlitbách a hľadajme 
príhovor našej Matky Márie, 
sv. Vincenta a bl. Frederika 
v nasledovaní nášho vin-
centínskeho povolania pre 
väčšiu Božiu slávu.

Ďakujem vám a neh vás 
Boh žehná.

Michael Thio
XV. Generálny prezident

XIV. Generálny pre-
z ident :  Ohl iadnut ie 
sa za Mimoriadnym 
m e d z i n á r o d n y m 
zhromaždením

Mimoriadne generálne 
zhromaždenie bolo zvo-
lané za účelom zvolenia 
15. Generálneho prezidenta 
v Salamanke v Španielsku za 
účasti predstaviteľov Spolku 
sv. Vincenta de Paul po celom 
svete a chcem vyjadriť moju 
úprimnú vďačnosť a ocene-
nie všetkým členom konfer-
encií a účastníkom z celého 
sveta, ktorí si dali námahu 
prísť. 

Z h r o m a ž d e n i e  b o l o 
naplnené vincentínskym 
duchom ako učili zakla-
datelia prvej konferencie 
zhromaždení okolo blaho-
slaveného Frederika Oza-
nama v Paríži v roku 1833. 

Radujem sa, keď vidím 
jednotu mojich spolučlenov 
na voľbe 15. Prezidenta 
Generálnej rady nášho 
milovaného Spolku, ktorý 
ma ide nahradiť. Na začiatku 
bolo 5 kandidátov, z ktorých 
štyria sa zúčastnili voľby.

Spolu s vyššími predstavi-
teľmi vincentínskej rodiny 
akými sú o. Gregory Gay, 
generálny predstavený laza-
ristov, o. Robert Maloney, 
sr. Rosa Maria, generál-
na poradkyňa a Yasmine 
Cajuste, prezidentka JMV 
(Vincentínska Mariánska 
mládež), ktorým patrí moja 
srdečná vďaka, členovia 
SVdP po celom svete vybrali 
a zvolili Michaela Thio zo 
Singapúru, veľkou väčšinou 
85%. On spája veľké skú-
senosti z konferencií a Gene-
rálnej rady s duchovnými 
a praktickými kvalitami 

potrebnými pre službu.
Prvá  hymna Spolku, 

“Svetlo”, bola predstavená 
v čase voľby. Momentálne 
je dostupná v troch jazykoch 
( a n g l i c k y,  f r a n c ú z s k y 
a španielsky) a CD boli 
distribuované všetkým prí-
tomným na zhromaždení. 
Pridružené rady, ktoré 
nemohli poslať zástupcu, 
dostali kópiu hymny na CD 
poštou a tiež je možné si ju 
stiahnuť na stránke www.
ssvpglobal.org 

Taktiež ma potešili roz-
ličné stretnutia, ktoré sa ko-
nali každé ráno, zahŕňajúc 
kľúčové témy každodennej 
práce Spolku ako sociálna 
spravodlivosť, praktická 
láska, systémová zmena, 
mladí ľudia v Spolku atď.

Medzi nimi bola pozo-
ruhodná reč Jeana Cherville 
na rôzne dôležité témy for-
mácie vincentínov podstat-
nej pre budúcnosť konfer-
encií. 

Workshopy s účastníkmi 
zo všetkých kontinentov sa 
konali poobede, aby sa dis-
kutovalo o predmete prího-
vorov. Vykonali vynikajúcu 
prácu, ktorej úrodu zožne 
Spolok v budúcnosti po 
celom svete. 

Nemôžem zakončiť bez 
toho, aby som zdôraznil 
ako  sme bol i  poctení 
pr í tomnosťou kardiná-
la  Cordesa ,  p rez iden-
ta pápežskej rady Cor 
Unum, ktorého sme mohli 
sprevádzať v slúžení sv. 
omše v nedeľu 30. mája 
2010 a ktorého reč dosta-
nete spolu s ostanými doku-
mentami zhromaždenia. 

José Ramón Díaz-
Torremocha 

XIV. Generálny prezident

Chceme vyjadriť úprimné 
poďakovanie a vďačnosť 
Erichovi Schmitzovi, za 
jeho 6 rokov vernej služby 
Generálnej rade ako Ge-
nerálny sekretár, kde efek-
tívne ukázal jeho hlbokú 
lásku k detailu a k pre-
cíznosti v administratíve 
a Generálnemu poklad-
níkovi Ianovi Mc Turkovi, 

ktorý sa usiloval o múdru 
administratívu a pracoval 
na príspevkoch, ktoré tak 
veľmi vyriešili finančné 
problémy Generálnej rady. 

José-Ramón a ja z celého 
srdca im ďakujeme a má-
me ich v srdci v našich 
modlitbách ako blízkych 
priateľov.

J-R Díaz Torremocha 
a M. Thio

Nová medzinárod-
ná rada

Počas Generálneho zhro-
maždenia Generálny pre-
zident predstavil prvých 
členov jeho novej rady:

Generálny viceprezident: 
Brian O’Reilly (Írsko)

Brian, ktorý pochádza z Ír-
ska, je v SVdP takmer 25 
rokov. Zastával všetky ria-
diace funkcie v Spolku v Ír-
sku vrátane pozície národ-
ného prezidenta. V Írsku 
bol priamo zodpovedný 
za vytvorenie tréningovo-
formačných programov pre 
členov Spolku na rôznych 
úrovniach. 

Na medzinárodnej úro-
vni zastával pozície koor-
dinátora, Medziárodného 
teritoriálneho viceprezi-
denta a v súčasnosti je 
Generálny viceprezident 
pre štruktúru. Spolu s Ge-
nerá lnym prez identom 
revidovali štruktúru konfe-
derácie, ktorá bola prijatá 
Generálnym zhromaždením 
v Salamanke. 

Brian je univerzitný učiteľ 
na dôchodku. 40 rokov je 
ženatý s Rosemary, majú 4 
vyrastené deti. (P

ok
ra

čo
va

ni
e 

na
 st

r. 
14

)



14

Generálny sekretár: Bruno 
Ménard (Francúzsko)

Odkedy vstúpil do Spolku 
sv. Vincenta v roku 1961, 
Bruno Ménard sa držal svoj-
ho záväzku buď v konferen-
cii alebo ako prezident aso-
ciácie zameranej na sociálnu 
a profesionálnu starostlivosť 

o ľudí na okraji spoločnosti.
V súčasnosti je preziden-

tom Únie francúzskych diel 
sv. Vincenta de Paul, ktorá 
riadi dary a dedičstvo dané 
nášmu hnutiu a podieľa sa 
na financovaní vincentín-
skych akcií. 

Prijatím pozície Gene-
rálneho sekretára si praje 
spolupracovať s novým 
Generálnym prezidentom 
Michealom Thio a jeho 
Radou, koncentrujúc sa na 
omladenie, vždy majúc na 
pamäti rozličné formy chu-
doby a opustenosti. 

Generálny pokladník: Liam 
Fitzpatrick (Írsko)

Liam Fitzpatrick je bankár 
na dôchodku. Od roku 1962 

slúžil v SVdP v rôznych 
dielach ako dobrovoľník 
v konferencii, zahŕňajúc 
návštevy rodín, nemocni-
ce, prácu v obchode SVdP, 

v mužskom hosteli, všetko 
v oblasti Cork. Tiež slúžil 
ako Oblastný prezident a Re-
gionálny prezident a strá-

vil 10 rokov ako člen Írskej 
Národnej rady a Národnej 
manžérskej komisie. 

V súčasnosti je členom 
konferencie, ktorá riadi 
chod mužského hostela, 
poskytujúc plné ubytovanie 
75 mužom. Je tiež členom 
lokálnej rady zaoberajúcej 
sa vytváraním pracovných 
príležitostí. 

Je v dvoch Národných 
komisiách – jednou je audi-
torská komisia a druhou 
je komisia na ochranu detí 
a zraniteľných dospelých. 

Má 4 dospelé deti a 8 
vnúčat. 

Preklad z angličtiny:
Marek Piváček
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Dňa 26.7.2010 sa uskutočnilo stretnutie Sociálnej subkomisie 
v Ružomberku na Katolíckej univerzite. Stretnutie sa začalo 
o 10 30 hod. a predsedal mu  Mons. Peter Rusnák.

Stretnutie Sociálnej subkomisie
Teologickej komisie v Ružomberku

Na stretnutí sme sa snažili 
uzavrieť koncepciu sociálnych 
klubov a pripraviť materiál na ich 
fungovanie.

Sociálny klub je iniciatíva 
Katolíckej Cirkvi, vychádzajúca 
z Pastoračného plánu na roky 
2007-2013, zameraná na všetkých 
ľudí dobrej vôle a na službu 
spoločnosti. Sprostredkuje efek-
tívne spojenie medzi sociálnymi 
potrebami a ich napĺňaním v du-
chu sociálnej náuky Katolíckej 
cirkvi v tom-ktorom regióne. Je to 
neformálna platforma spolupráce 
fyzických a právnických osôb, 
ktoré na podnet Katolíckej cirkvi 
chcú spolupracovať a pomáhať 
si navzájom pri analýze a efek-
tívnom riešení sociálnych prob-
lémov regiónu. Sociálny klub 

je metodickou a koordinačnou 
iniciatívou týchto aktivít služby 
blížnemu v diecéze a farnos-
ti. Zároveň je sociálny klub aj 
nástrojom na účinnejšie presa-
dzovanie riešení sociálnych pro-
blémov v duchu sociálnej náuky 
Katolíckej cirkvi.

Založenie týchto klubov by 
nám malo pomôcť, aby bola naša 
služba chudobným efektívnejšia 
a účinnejšia. Pevne verím, že 
zavedenie sociálnych klubov do 
praxe bude prospešné nielen pre  
nás všetkých, ktorí s chudobnými 
a sociálne slabými pracujeme, 
ale predovšetkým zlepší kvalitu 
života tých, ktorý našu pomoc 
potrebujú.

Petra Bajlová

Divadla pod kostolom

Novinky: Konferencia Jána Pavla II. 
zmenila svojho predsedu. Ondrej Rác, 
ktorý bol prvým predsedom a zakladal kon-
ferenciu, musel zanechať úlohu predsedu 
z dôvodu plánovaného vysokoškolského 
štúdia v zahraničí. Jeho miesto nahradil 
nový predseda Richard Bednár. 

Činnosť: Konferencia mala v máji 
dlhoočakávanú premiéru predstave-
nia Brat nášho Boha, ktoré napísal 
Karol Wojtyla. Toto predstavenie hovorí 
o úspechoch a pádoch, inšpirácii a tvorbe, 
živote a smrti maliara, dobrodruha a svätca 
Adama Chmielovského. Hra Brat nášho 
Boha je dramatizáciou života svätého 
Adama Chmielowského, ktorého Wojtyła 
predstavuje v čase životnej krízy. Tento 
rok sme uviedli aj komédiu Sketch show, 
dramatizované čítanie Sv. Gorazd, roz-
právku Vianočná koleda a interaktívne 
predstavenie pre deti s názvom Divadielňa. 
Na našich predsta-veniach sa v sezóne 
2009/2010 zúčastnilo 1276 divákov, čo 
nás veľmi teší. Uviedli sme 5 predstavení, 
ktoré sme spolu reprízovali 24 krát. 

Konferencia Jána Pavla II.
Richard Bednár, predseda 

Divadelné okienko

Kto sa rozhodne konať dobro, 
nesmie očakávať, že mu preto 

ľudia budú odpratávať kamene 
z cesty, ale že mu ich budú skôr 

do cesty klásť.
(A. Schweitzer)
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Bola to prvá púť po sto-
pách sv. Leonarda, farská 
púť k sv. Martinovi, patró-
novi našej bratislavskej arci-
diecézy a aj Slovenská púť 
k Panne Márii chudobných 
v Belgicku.

Prvá zástavka bola v Ne-
vers s prehliadkou kláštora 
a Kaplnky sv. Bernadetky 
s jej neporušeným telom.

Ďalšou zastávkou bolo 
mesto Tours a návšteva 
Baziliky sv. Martina. Martin 
bol vysvätený za biskupa 4. 
júla 371. Bol významnou 
osobnosťou a aj ako biskup 
ostal poníženým, chudob-
ným mníchom. Veľkú úctu 
mu preukazovali aj v Ta-
liansku, Nemecku, Rakúsku 
a najmä v Uhorsku, kde sa 
narodil. Na Slovensku sú mu 
zasvätené mestá, kostoly ako 
Dóm sv. Martina, biskupská 
katedrála sv. Martina v Spiš-
skej Kapitule.

Významnou zástavkou 
na našej púti bol Paríž, 
kde sme sa zúčastnili sv. 
omši v Kaplnke Zázračnej 
Medaily na rue du Bac. V  
Kaplnke sa opakovane zjavi-
la Panna Mária sv. Kataríne 
Labouré a tam je uložené 
aj jej neporušené telo. Nad 
oltárom je freska, ktorá pri-

pomína noc z 18. na 19. júla 
1830, kedy sa Panna Mária 
po prvý raz zjavila Kataríne. 
Panna Mária stojí na zeme-
guli. Lúče, ktoré vychádzajú 
z jej rúk, predstavujú milos-
ti, ktoré panna Mária vysiela 
na tých, ktorí ju o ne pro-
sia. Okolo hlavy má koru-
nu z dvanástich hviezd. Je 
Matkou Cirkvi, založenej na 
dvanástich apoštoloch a je 
aj našou Matkou. P. Mária 
sa obrátila s prosbou na 
Katarínu Labouré, aby sa 
začala raziť zázračná medai-
la. Druhá strana medaile má 
v prostriedku písmeno“M“, 
nad ním kríž na priečnom 
tráme. Dolu Srdce Ježišovo, 
ovenčené tŕním a Máriino, 
prebodnuté mečom. Nosiť 
“zázračnú medailu“ zname-
ná zveriť svoj život i smrť 
do ochrany Nepoškvrnenej 
Panny Márie.    

Hlboký zážitok v nás 
vyvolala návšteva Kostola  
sv. Vincenta de Paul na 
rue de Sevres a Múzea sv. 
Vincenta de Paul, ktoré nám 
priblížilo život a dielo tohto 
významného svätca, zakla-
dateľa Misijnej spoločnosti, 
(ktorí sa volajú tiež lazaristi, 
alebo vincentíni).

V programe Paríža bola 

zahrnutá aj Katedrala Notre 
Dame, plavba po rieke Seine, 
Versailles, večer sv. omša 
v bazilike Sacré Coeur, kde 
je stála adorácia k Sviatosti 
oltárnej.

Sv. omšu sme mali aj 
v Katedrále Notre Dame 
v Reims, v hlavnom meste 
oblasti Champagne. V tejto 
krásnej katedrále pokrstil sv. 
Leonard francúzskeho kráľa 
Chlodovika. Sv. Leonard je 
patrónom Dolian, z ktorých 
sa časť obyvateľov zúčast-
nila púte.

Dopoludnia posledné-
ho dňa bola prehliadka  
Bruxellesu. Vyvrcholením 
poobede bola návšteva pút-
nického miesta Banneux. 
O 16.00 hod. sa uskutoč-
nila sv. omša so slávnos-
ťou posvätenia reliéfu 
Sedemboles tne j  Panny 
Márie otcom arcibiskupom, 
Mons. Alojzom Tkáčom. 

Banneux Notre-Dame 
v Belgicku patrí v Európe 
medzi tri oficiálne uznávané 
pútnické miesta Bolo to 
osem zjavení Božej Matky 
pred Marietou Beco, ktoré 
sa uskutočnili v roku 1933

Mariette mala v čase zja-
venia 11 rokov. Pani, ktorá 
sa jej zjavila, sa jej predsta-

vila: “Ja som Panna Mária 
chudobných.“ Zavolala 
ju k neďalekému prameňu 
a tam povedala: “Tento pra-
meň je vyhradený pre mňa. 
Je tu pre všetky národy.“ 
Pri ďalšom zjavení, ktorých 
bolo vcelku osem, povedala: 
“Ja som matka Vykupiteľa, 
matka Božia.“ „Prišla som 
utišovať bolesti. Modlite 
sa!“ Zjavenia boli Cirkvou 
oficiálne uznané za pravé už 
v roku 1949.

Slováci žijúci v Belgicku 
a zo Slovenska požiadali 
správu pútnického miesta 
Banneux (vysloviť: Bané), 
aby na volanie Panny Márie 
chudobných mohli za ňou 
prichádzať, ako za svojou 
matkou. Nechali preto zho-
toviť podľa sochy Piety zo 
Šaštína relief Panny Márie 
Sedembolestnej vo forme 
drevorezby s veľkosťou 80 x 

100 cm. Relief je umiestne-
ný v tamojšom kostole a bol 
odhalený a požehnaný 18. 
septembra 2010.

Modlitba k Panne Márii chu-
dobných:

Panna Mária chudobných, 
nauč nás viacej sa modliť, 
bezvýhradne v teba veriť, 
volať k Tebe z hĺbky našej 
biedy, ako hriešni ľudia, 
ktorými sme, ako zajatci 
vo svojom luxuse, aby sme 
otvárali svoje dvere, prekra-
čovali svoje hranice a otvá-
rali svoje srdcia pre Otcovo 
volanie a pre núdzu našich 
bratov.

Erika Otrubová

Po stopách svätých
do Francúzska a Belgicka

Piata farská púť 

Pri príležitosti 350. jubilea sv. Vincenta de Paul a sv. Lujzy de Marillac a na počesť 
10. výročia konsekrácie Kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinove sa 
uskutočnila v dňoch 12.-19. septembra 2010 farská púť pod duchovným vedením 
farára P. Augustína Slaninku,CM.
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Dňa 9. septembra 2010 v deň spomien-
ky na blahoslaveného Frederika Ozanama, 
zakladateľa Spolku sv. Vincenta,  za prítom-
nosti členov konferencií Východ - Šaca, vdp. 
o. Kristiána Libanta, o. Rudolfa Galamboša  
a prezidentky Libuše Mihálikovej  sa 
uskutočnilo stretnutie na fare v Košiciach 
Šaci.

Okrem iných bodov programu sa prejed-
návala otázka neukončenej opravy domu 
Spolku sv. Vincenta de Paul v Košiciach 
Šaci. 

Pri jednaní s Miestnym úradom v Šaci 

bolo skonštatované, že v obci chýbajú 
sociálne služby, ktoré by  mohol SVdP 
v uvedených priestoroch vykonávať.

Spolok v spolupráci s Miestnym úradom 
bude hľadať možnosť dokončenia budovy 
na sociálne účely.

Členovia konferencií informovali o put-
ovnom zájazde do Poľska do Vadovíc, 
Krakova, Čenstochovej, so spomienkou na 
bývalého sv. otca Jána Pavla II. a k úcte 
Panny Márie, ktorý sa uskutoční v dňoch 
16. - 18. 9. 2010.

Libuša Miháliková           

Stretnutie konferencií v Košiciach - Šaci

Personálna agenda 
predstavuje osobný spis 
zamestnanca, ktorý obsa-
huje pracovnú zmluvu, 
osobný dotazník, doklady 
a potvrdenia, ktoré vyžaduje 
zamestnávateľ (potvrdenia 
o odpracovaných rokoch, 
doklady o vzdelaní, v prí-
pade potreby výpis z registra 
trestov) a ostatné doklady 
týkajúce sa vzniku, priebe-
hu a skončenia pracovného 
pomeru. Osobné spisy je 
potrebné uschovávať aj 
po skončení pracovného 
pomeru.

Mzdovú agendu tvoria 
písomnosti dokladujúce evi-
denciu, výpočet, zdaňovanie 
miezd a realizáciu zákon-
ných a ostatných zrážok zo 
mzdy. Sú to: 
 Mzdové listy, výplatné li-
stiny a rekapitulácie miezd 

za príslušný mesiac 
 Kópie evidenčných listov 
dôchodkového zabezpečenia  
do 31.12.2003, od 1.1.2004 
kópie evidenčných listov 
dôchodkového poistenia, 
originál ktorých zamest-
návateľ je povinný predložiť 
Sociálnej poisťovni do 3 
dní od uplatnenia nároku 
na dávku alebo skončenia 
pracovného pomeru alebo 
iného právneho vzťahu k za-
mestnávateľovi
 Ročné zúčtovanie zdravot-
ného poistenia pre jednotlivé 
zdravotné poisťovne
 Povinné mesačné výkazy 
odvodov poistného a príspev-
kov pre Sociálnu poisťovňu 
za jednotlivé mesiace vrátane 
príloh v členení na jednot-
livých zamestnancov, ktoré 
je zamestnávateľ povin-
ný predkladať Sociálnej 

poisťovni v lehote splatnosti 
poistného a príspevkov
 R o z p i s  p r í s p e v k o v 
na doplnkové dôchod-
kové sporenie pre jednot-
livé doplnkové dôchod-
kové spoločnosti v zmysle 
zamestnávateľskej zmluvy 
s doplnkovou dôchodkovou 
spoločnosťou
 Prehľady o zrazených 
a odvedených preddavkoch 
na daň z príjmov zo závi-
slej činnosti za kalen-
dárny štvťrok a hlásenie 
o vyúčtovaní dane a úhrne 
príjmov zo závislej činnosti 
za zdaňovacie obdobie 
s uvedením osôb, ktorým bol 
príjem poskytnutý a ktoré 
je zamestnávateľ povinný  
predkladať príslušnému 
daňovému úradu
Rôzne kópie potvrdení 
o hrubej, resp. čistej mzde, 
o súhrnných údajoch uve-
dených v mzdovom liste, 
kópie dokladov o ročnom 
zúčtovaní a vysporiadaní 
nedoplatku, resp. preplatku
 Ostatné podklady ku 
mzdám, ktoré sú potrebné 
pre výpočet miezd, ako napr. 
evidencia dochádzky, dovo-
leniek, nadčasovej práce, 

zrážky zo mzdy a pod.

Pri dohodách o pracovnej 
činnosti a brigádnickej práci 
študentov je potrebné viesť 
evidenciu odpracovanej 
práce za dané obdobie ove-
renú podpisom dohodára 
a nadriadenej osoby. Študent 
musí predložiť potvrdenie 
zo školy.

Všetky tieto doklady majú 
charakter účtovných dokla-
dov, preto sa na ne vzťahujú 
ustanovenia § 35 a § 36 
o uschovávaní a ochrane 
účtovnej dokumentácie 
zákona o účtovníctve.

Z  hľad i ska  dok lado-
van i a  i den t i f i kačných 
ú d a j o v  z a m e s t n a n c a , 
výpoč tu  a  zdaňovan ia 
mzdy a pre účely dôchod-
kového zabezpečenia je  
najdôležitejší mzdový list. 
Zákon o účtovníctve hovo-
rí o tzv. registratúrnom 
pláne, kde je nutné stanoviť 
pomerne dlhú dobu úschovy 
dokumentov, až 30 rokov.   

Libuša Miháliková 

Ekonomické 
okienko

Pre lepšiu informovanosť o pracovnom vzťahu 
a súvisiacich dokladoch uvádzame personálnu 
a mzdovú agendu v praxi.      

Humor
- Pros ím,  pani 

učiteľka, čo to je? 
Má to šesť nôh, je 
to chlpaté a je to 
dosť veľké...

-  To  n e v i e m , 
Milanko, ty áno?

- No, ani ja ne-
viem, ale sedí vám 
to na hlave!


