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Bratia a sestry,   

Poslaním nášho 
spolku je chari-
tatívna činnosť 
v  n a j š i r š o m 
zmysle slova. 
Pomáhať odká-
zaným jednotliv-
com či skupinám 

obyvateľstva v zdravotnej, sociálnej, eko-
nomickej, ale i duchovnej a morálnej oblas-
ti a to v akútnom, alebo v chronickom 
nedostatku. (citované stanovy Spolku)

Povolaním každého kresťana je pomáhať 
a vidieť Krista v chudobných. Konať dobro 
neznamená len dobro na zemi, ale zbierať si 
poklady v nebi.

Evanjelium hovorí: „Nerobte si poklady 
na zemi, kde ich moľ a hrdza kazia, kde sa 
môžu vlámať zlodeji a ukradnúť ich. Ale 
zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani 
moľ ani hrdza nekazí a kde sa zlodeji nev-
lámu, ani nekradnú, lebo kde je tvoj poklad, 
tam bude i tvoje srdce. (Lk 12, 32-34)

Poklady v duši človeka nazbierané na 
zemi sú trvalou hodnotou – dobré slovo, 
dobrý skutok vykonaný ako prvý z lásky, 
pomoc núdznym, premáhanie negatívnych 
vplyvov, zla závislosti na niečom a prijatie 
drobného i veľkého utrpenia tela. To, čo 
človek urobil pre Boha v bratovi, nikdy 
nikto neukradne. Ten poklad nezhrdzavie.

Nie je to tak dávno, čo sme robili zbierku 
pre Haiti a dnes sa nám ukazuje ísť bližšie 
k nám. Všade na okolí vidíme, akú spúšť 
zanechali záplavy na Slovensku, ktoré náhle 
zmenili životy ľudí. Mnohí prišli o všetko. 
Preto slobodnou voľbou vás pozývam, 
k zrieknutiu sa v prospech tých, ktorí dnes 
sú skúšaní utrpením, ale kde sa môžeme 
ocitnúť aj my. Myslime na nich a podeľme 
sa z toho, čo máme. Bude to požehnaním 
pre nich, ale aj pre nás.

Človek môže totiž veľa vlastniť a byť 
pritom slobodný a v plnej miere svojimi 
peniazmi vždy slúžiť Bohu a jeho veci. 
A naopak, niekto môže mať málo a predsa 
lipne k mamone.

Opravdivé bohatstvo nie je to, ktoré človek 
má, ale ktoré dáva, lebo tento dar privoláva 
Božiu štedrosť a spája vo vďačnosti toho, 
kto dáva, s tým, kto prijíma.

Podeľme sa o to čo máme a Boh nám 
daruje nevyčerpateľné bohatstvo srdca.

     Vaša sestra Libuša
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v dňoch 28.5. - 1.6.2010 sa v španielskej Salamanke stre-
tli zástupcovia SVdP krajín celého sveta, aby predovšetkým 
zvolili nového generálneho prezidenta Spolku sv. Vincenta 
de Paul. Voľby prezidenta prebehli 28. mája 2010 a ich 
víťazom sa stáva Michael Thio zo Singapúru.

K uvedeniu do funkcie mu srdečne blahoželáme a vy-
prosujeme mu od nášho Pána požehnanie, lásku, dary 
Svätého Ducha, pokoj, dobro a veľa správnych rozhodnutí 
počas celého obdobia vykonávania tejto náročnej funkcie.

Podrobnejšie o stretnutí v Salamanke si prečítajte na str.  
12-13 alebo na internetovej adrese www.ssvpglobal.org 

V duchu Pána Ježiša !
Keď vieme, čo si máme prosiť od Pána Ježiša, prosme si jeho ducha, 
lebo tento je životom našej duše.
Blahoslavení milosrdní
Blahoslavení, ktorí dokážu krátky životný okamih využiť k tomu, aby 
konali skutky milosrdenstva. Milosrdná láska získava celý svet.
Nič bez pokory!
Pokora, ktorú nám Kristus v evanjeliu tak často slovom i príkla-
dom odporúča, je základom každej dokonalosti. Je svorníkom, 
ktorý drží celý duchovný život.                                         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

Spolok sv. Vincenta de Paul
má nového generálneho prezidenta

Michael Thio
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Stanovy a zmena sídla SVdP

S radosťou oznamujeme, že dňom 26.5.2010 boli potvrdené nové Stanovy Spolku so zmenou sídla z Levíc, na 
adresu Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Dom nádeje, P. O. Box 6, Tomašíkova 8, 821 01 Bratislava.

Stanovy boli doplnené o funkciu zástupkyňa prezidentky SVdP - funkcia asistentky prezidentky SVdP sa vypusti-
la. Menovanie osoby z funkcie asistentky prešlo na zástupkyňu prezidentky SVdP.

Prosíme, aby ste na uvedené zmeny prihliadali v ďalšej korešpondencii s nami v úradnom styku.
         Národná rada SVdP

Anička poďakovala členom za pod-
poru a pomoc. Členom výboru F. 
Virsikovi a M. Boledovičovej, ktorí 
boli pri zakladaní ich konferencie, 
poďakovala za podporu počas tých 
desať rokov jej pôsobenia. Ďalej doda-
la: “Ako pribúdajú roky, prichádza aj 
únava a tak som sa rozhodla, že svoje 
miesto odovzdám mladšej“. Dnes sa 
uskutočnia voľby mojej nástupkyne.  
Ďakovné gratulácie boli srdečné, plné 
dojatia, prekrásnych kytíc s prianím 
zdravia a požehnania do ďalších 
rokov. 

Voľby prebehli tajným hlaso-
vaním podľa Stanov Spolku. Novou 
predsedníčkou na 5 - ročné obdobie 
sa stala členka konferencie Ing. Anna 

Jánošová. Gratulácie boli radostné 
s prianím lásky, zdravia, obetavos-
ti a Božieho požehnania v službe. 
Nasledoval spoločný obed, o 14.00 
hodine sv. omša a po nej AGAPÉ  
pre dobrodincov. Svätú omšu cele-
broval duchovný otec Juraj Augustín, 
zakladateľ konferencie Kráľovnej 
rodiny. 

Za pôsobenia  Anny Bardúnovej bolo 
konferenciou uskutočnené nasledovné: 
 2.734 ks odoslaných balíkov
 190.988.- Sk poštovné za balíky
 1.384.186,40 Sk príjmy od členov 
a dobrodincov
 714.927,20 Sk finančná výpomoc 
v núdzi 
 15.000.-  Sk  výpomoc na kúpu bytu 

pre rodinu 
 10.000.- Sk finančná výpomoc pre 
Dom nádeje
 usporiadané burzy, plesy, divadelné 
scénky, 
 2 až 4x do roka odslúžená sv. omša 
pre dobrodincov, po nej pohostenie 
a  informácia s oboznámením využitia 
finančných príspevkov pre núdznych.  

Ako obvykle aj teraz Anička poďa-
kovala dobrodincom za finančnú 
pomoc, ktorou sami prispeli ku krásne-
mu dielu. Potom odovzdala kyticu pani 
M., ktorá pravidelne každý mesiac od 
založenia ich konferencie prispieva-
la z dôchodku finančnou čiastkou na 
činnosť.      

Za poskytovanú pomoc Anna  
Bardúnová dostávala množstvo proseb-
ných, ale aj ďakovných listov od chu-
dobných zďaleka i zblízka. Dnes by 
bola z toho aj jedna veľká kniha.    

Vyhodnotenie tejto 10. ročnej 
činnosti hovorí o obetavosti, o láske 
k chudobným a k Ježišovi. Je príkla-
dom a povzbudením pre každého 
člena v Spolku, ako milovať blížneho 
chudobného.

Magdaléna Boledovičová     

V sobotu 29. mája 2010 o 10.30 hodine v pastoračných priestoroch 
kostola Kráľovnej rodiny v Bratislave si členovia konferencie Kráľovnej 
rodiny z príležitosti 10. výročia vypočuli od predsedníčky Anny Bardúnovej 
prezentáciu bohatej 10 ročnej činnosti konferencie...

Desať rokov bohatej služby 

Voľby predsedníčky Konferencie Kráľovnej rodiny

Michael Thio
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Stretnutie začalo o 9.00 hod. 
Zahájila ho prezidentka Libuša 
Miháliková modlitbou a krátkym 
príhovorom. 

Po úvodnom slove nasledovala 
výročná správa NR SVdP, ktorú 
predniesla prezidentka. Informovala 
tiež všetkých zúčastnených o ho-
spodárení SVdP a jednotlivých 
konferencií. 

Ďalej nasledovala informácia 
o zmene sídla spoločnosti SVdP 
z Levíc do Bratislavy priamo do 
Domu Nádeje, ktorý bude slúžiť 
ako Denný stacionár pre senio-
rov a tiež aj pre deti, ktoré vyšli 
z detských domovov, ako dom na 
pol ceste. Vrchné poschodie bude 
sídlom Národnej rady.

Po týchto informáciach mala 
prednášku sr. Damiána Poláková, 
ktorá predniesla duchovné slovo. 

Viceprezidentka Petra Bajlová 
nás informovala o pripravovanom 

stretnutí na Starých Horách, ktoré 
bolo plánované na 15. - 16. mája 
2010 z príležitosti slávenia 350. 
výročia smrti sv. Vincenta de Paul 
a sv. Lujzy de Marillac. 

O 11.00 hod. program pokračoval 
slávením Eucharistie. Sv. omšu cele-
broval ThLic. Augustín Slaninka, 
CM, farár farnosti Bratislava-
Ružinov. Vo svojej homílii pouká-
zal na dielo sv. Vincenta, na službu 
a pomoc druhým.

Po obednajšej prestávke nasle-
dovala prednáška, ktorú si pri-
pravil náš brat Rudko Toma na 
tému „Viera premáha strach“. Toto 
vyučovanie doplnené úryvkami zo 
Svätého písma bolo pre všetkých 
zúčastne-ných doslova duchovným 
zážitkom. 

Stretnutie bolo pre každého 
veľmi podnentné a inšpiratívne.

Beata Janíková

Plenárne stretnutie SVdP

Dňa 17.apríla 2010 sa uskutočnilo plenárne stretnutie SVdP v Bratislave v Dome Nádeje. Stretnutia 
sa zúčastnili členovia konferencií zo západného a stredného Slovenska, ako hosť nás prišla povzbudiť 
sr. Damiána Poláková, DKL z Nitry.

v Bratislave
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v Bratislave
Na deň 24. apríl 2010 pozvala pani 

prezidentka Libuška Miháliková do 
Košíc členov všetkých konferencií 
sv. Vincenta de Paul – východ, na 
plenárne zasadnutie.

Privítala prítomných a rokovanie začalo 
modlitbou. V programe pokračoval vdp., 
otec Peter Nižník, duchovný z väznice. Svoju 
prednášku obohatil úryvkami zo Svätého 
písma a na záver odslúžil v kaplnke svätú 
omšu.

Po sv. omši a malom občerstvení vystúpila 
pani prezidentka a predstavila svoje vízie do 
budúcnosti a oboznámila prítomných s hos-
podárením za r. 2009.

V diskusii sme sa venovali nielen pro-
blémom v jednotlivých konferenciách, ale 
vy-počuli sme si aj zážitky viceprezidentky 
za západ Petry Bajlovej, z cesty do Ríma, 
organizovanej Fórom kresťanských inštitúcií. 

Zúčastnila sa jej ako zástupkyňa mládeže 
Spolkov sv. Vincenta de Paul.  

Stretnutie sa konalo v misijnom dome ses-
tier spolku sv. Vincenta de Paul. Posilnili 
sme sa nielen chutným jedlom, ktoré nám 
pripravili sestry „Vincentky“, ale obohatili 
nás aj duchovným zážitkom z počítačovej 
prezentácie o živote sv. Lujzy de Marillac 
a sv. Vincenta de Paul, pripravenej k 350. 
výročiu ich smrti. K spestreniu programu 
zahrali maličké divadielko z ich života.

Na záver sme sa pomodlili a posilnení 
duchovným slovom sme sa rozišli do svojich 
domovov s prísľubom, že v máji sa stret-
neme na 1. celoslovenskej púti Vincentínskej 
rodiny na Starých Horách.

Mária Lopatníková

Plenárne stretnutie
v Košiciach
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V  sobotu ráno bolo krásne počasie 
a keď sme prišli na Staré Hory, tak sme 
ďakovali Bohu, že hoci malo celý deň 
pršať, svietilo slnko. Preto sa nám dobre 
pripravovali veci na príchod ostatných 
pútnikov: označovali sme cestu, prip-
ravovali sme trie-dy na spanie, orga-
nizovali parkovanie, nosili vodu zo 
Studničky a pod.

Oficiálny program začal o 16.30 
slávnostnými litániami k sv. Vincentovi, 
májovou pobožnosťou a panie z AIC sa 
modlili ruženec. No počasie sa pokazilo 
a krížová cesta, ktorá sa mala uskutočniť 
vonku, sa musela presunúť do priesto-
rov kostola, tak ako aj všetky ostat-
né naplánované akti-vity. Najviac mi 
bolo ľúto mladých zo ZMM, ktorí celý 
deň od rána stavali pódium na ploche 
pred kostolom, ozvučovali, osvetľovali 
a potom v priebehu hodiny všetko 
premiestňovali do kostola. Ale náš 

Nebeský Otec im požehnal. Muzikál 
o sv. Vincentovi v ich prevedení bol 
nádherný a dotkol sa sŕdc ľudí, čo ho 
videli.

Krásna bola aj celonočná adorácia 
a hoci bolo naozaj chladno a pršalo, 
stretnutie s Ježišom bolo veľmi silné. 
Tí, ktorí nevydržali bdieť celú noc, sa 
mohli  ubytovať v miestnej škole.

Na druhý deň pokračoval pro-
gram mládežníckym ružencom a po 
ňom bola sv. omša s otcom biskupom 
Milanom Šášikom, ktorý k nám prišiel 
až z Ukrajiny a svojou kázňou všetkých 
povzbudil do ďalšej služby. Svätá omša 
a  púť sa skončila jeho požehnaním 
celej vincentínskej rodine.

Pevne verím, že ak náš dobrý Otecko 
Nebeský dá, tak sa stretneme na takejto 
krásnej akcii aj o rok.

Petra Bajlová

Púť vincentínskej rodiny

Staré Hory
15. - 16. máj 2010

Dňa 15.-16. 5. 2010 sa uskutočnila prvá púť všetkých vetiev vincentínskej rodiny na Staré Hory. Bolo 
to pri príležitosti 350. výročia smrti našich zakladateľov – sv. Vincenta a sv. Lujzy a jednotlivé vetvy  
vincentínskej rodiny sa rozhodli osláviť tento sviatok spoločným stretnutím, aby sme sa v duchu sv. 
Vincenta a sv. Lujzy mohli viac spoznať a nadviazať lepšiu spoluprácu...



7

Boli tu so mnou ešte ďal-
šie tri sestry z Konferen-
cie sv. Jozefa v Leviciach, 
Magdalénka ,  Veronika 
a Mária.

Počasie nám ani trochu 
neprialo. Bola zima, vietor 
a do toho vytrvalo pršalo. 
Nás to však neodradilo. 
Radosť zo stretnutia s našimi 
sestrami a bratmi na tomto 
široko–ďaleko známom pút-
nickom mieste bola domi-
nantná .

Neviem presne, koľko 
nás tu bolo, ale určite 
niekoľko stoviek. Zaujala 
ma „pestrosť“ pútnikov 
– od kňazov, sestričiek, 
cez spoločenstvá, rodiny, 
starších, mládež i deti... od 
Bratislavy až po Košice. 

Program sa začal sobotu 
o 16.00 hodine. Všetci sme 
sa sústredili v Bazilike 
minor z 15. storočia,  zas-
vätenej Navštíveniu Prebla-
hoslavenej Panny Márie -  
na oltári s milostivou sochou 
Bohorodičky v barokovom 
štýle zo začiatku 16. storočia. 
Veľmi ma oslovila krížová 
cesta s p. Kristiánom. Bol 
to pre mňa úžasný zážitok 
a celkom ma vtiahol do 
uvažovania a meditácie. 
Pátrove sprievodné slová pri 
každom zastavení hlboko 
načierali do vincentínskej 
špirituality, na čom sa určite 
podieľal i Duch Svätý.

Slávnostnú večernú svätú 
omšu celebroval vdp. Jozef 
Noga, CM, náš provinciál za 
koncelebrovania viacerých 
kňazov, ktorá  bola dôstojnou 
oslavou Boha a spomienkou 
na našich zakladateľov.  

Obohatením a spestrením 
programu bol mládežnícky 
muzikál o sv. Vincentovi. Pri 
jeho sledovaní mi mnohokrát 

vyhŕkli slzy a naskočili 
z imomriavky.  S  úc tou 
a obdivom sa skláňam 
pred umením a zanietením 
úč inku júc ich  mladých 
ľudí. Verím, že to nebolo 
ich posledné vystúpenie. 
Ďakujem im za všetkých.

Celonočné bdenie pri 
vyloženej Sviatosti oltárnej 
bolo pre mňa obrovským 
zážitkom. Napriek zime 
a nepohode počasia som 
sa v chráme cítila veľmi 
dobre – lepšie ako doma. 
Prežívala som takú veľkú 
radosť, uvoľnenie a pohodu, 
že som nevnímala ani zimu, 
nepohodlné sedenie, či kľa-
čanie na mojich starých 
a opotrebovaných kolenách. 
Bola som užasnutá, aká 
obrovská sila a nádherná hra 
svetla a energie vychádzala 
z Eucharistie a tento zázrak 
som pozorovala s nemým 
úžasom a takým pokojom 
ako ešte nikdy. Moje srdce 
a duša plesali a čas sa pre 
mňa zastavil...

Osobnosť  Vladyku Milana 
Šáš ika ,  epa rch iá lneho  
mukačevského biskupa, na 
mňa veľmi zapôsobila. Jeho 
srdečnosť, jednoduchosť, 
úprimnosť,  ľudskosť, ale 
hlavne jeho pokora zane-
chala vo mne hlbokú stopu 
a obdiv. Homília nedeľnej 
sv. omše bola veľmi aktuál-
na a poučná a poukazovala 
okrem iného aj na hierar-
chiu hodnôt dnešného sveta.  
Slová a spôsob, akým sa nám  
J.E. Vladyka prihováral,  sa 
veľmi dobre počúvali, všetci 
sme im rozumeli a určite 
oslovili každého.

Vynikajúci bol aj kot-
líkový guláš, ktorý nám 
navarili „domáci“. Guláš, 
čaj i kávička všetkých zah-

riali a v provizórnej jedálni  
tamojšej ZŠ sa rozprúdili 
srdečné a obohacujúce 
rozhovory a prezentácie.  
Nikomu nechýbal úsmev 
na tvári, nikto sa nikde 
neponáhľal, nikto nebol 
nervózny, všetko fungovalo 
tak ako malo, vládol tu pori-
adok, pohoda pokoj a láska – 
Otcovská láska Najvyššieho,  

záštita a ochrana Panny 
Márie, čo bolo cítiť na kaž-
dom kroku. 

Ani na druhý deň sa nevy-
časilo. Aj napriek tomu 
sme sa vybrali k Studničke, 
kde sme pozdravili Pannu 
Máriu. Pomodlili sme sa, 
poďakovali, či poprosili  
o pomoc a ochranu a nabrali 
si vodu z prameňa...

Myslím si, že  obeta  tých,  
ktorí tu boli – možno len taká 
malá – bola osožná nielen 
pre  nás osobne, ale i pre 
celé Slovensko. Ďakujem 
Pánu Bohu, že som mohla 
byť  jej nepatrnou súčasťou.
Vďaka patrí organizátorom, 
ale aj pútnikom, ktorí svojou 
obetou, modlitbami, chvála-
mi i prosbami prispeli k tej-

to úžasnej atmosfére, ktorú 
nenarušilo ani nepriaznivé 
počasie. 

Verím, že naša púť sa stane 
tradíciou a o rok sa tu znova 
stretneme v ešte hojnejšom 
počte.

S vďakou 
A. Kopřivová,  

Konferencia sv. Jozefa
 Levice

Púť vincentínskej rodiny

Staré Hory
Staré Hory 15. a 16. mája 2010. Na púť na Staré 

Hory chodievam niekoľkokrát v roku. Táto však 
bola výnimočná. Bola totiž naša prvá „rodinná" – 
vincentínska. Konala sa z príležitosti 350. výročia 
našich zakladateľov sv. Vincenta a sv. Lujzy.

Bola som na púti
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Predseda Konferencie sv. Štefana 
– Štefan Orlovský - ju slovne 
predstaví. 

Konferencia sv. Štefana bude mať 
tohto roku jubileum, t.j. 10 rokov 
od založenia. Je to krátka doba pre 
vyhodnotenie našej činnosti, ale predsa 
zhrniem doterajšiu činnosť.

Činnosť konferencie sv. Štefana je 
taká istá, ako činnosť ostatných kon-
ferencií, pomôcť ľuďom v duchovnej 
a hmotnej núdzi a robíme to podľa 
svojich možností a schopností.

Ďalej ako predseda Konferencie 
sv. Štefana chcem povedať o svojej 
skúsenosti: „Ešte som ani nevedel 
o SVdP na Slovensku a nepoznal sv. 
Vincenta de Paul, ale už som sa činil 
v tom duchu. Pracoval som v Čope 
(Ukrajina), mal som možnosť spoznať 
chudobu tamojších ľudí, niektoré deti 
nemohli chodiť do školy, pretože si 
nemali čo obliecť, obuť. Zrodila sa vo 
mne myšlienka, navštívil som rodiny 
v našej ulici a vypýtal som obnosené 
šatstvo, obuv po ich deťoch, mal som 

hneď plné 4 veľké tašky, ktoré som 
zaniesol do základnej školy v Čope. 
A tak sa to začalo, stále som niesol 
niečo pre odkázaných, potraviny pre 

deti keď mali náboženské stretnutie pri 
farskom kostole, darčeky na Mikuláša 
pre miništrantov a pokračovalo to 
niekoľko rokov do môjho pôsobenia 
v Čope. 

Keď som sa oboznámil s činnosťou 
SVdP, tak mi nebola už cudzia, usmial 
som sa, však to robím už roky. Som 
veľmi rád, aj ostatní členovia konferen-
cie,  že môžeme byť členmi tejto veľkej  
vincentínskej rodiny a že môžeme 
pomáhať ľuďom v duchovnej a hmot-
nej núdzi, aj tým najchudobnejším na 
Ukrajine a iným, cestou projektov pod-
porených z Holandska.

Ďalšia pomoc ľuďom v hmotnej 
núdzi je v teréne. Pán Boh občas dá 
členom konferencie do cesty ľudí 
v hmotnej núdzi, oslovia nás: "dajte 
mi peniaze na jedlo" - peniaze nedám, 
ale kúpim jedlo. Súhlasia. Pomoc 
mnohopočetným rodinám v hmotnej 
ale aj v duchovnej núdzi sa vykoná-
va formou poskytnutia náboženských 
časopisov a modlitieb, ktoré učia 
nábožne žiť. O duchovnú činnosť kon-
ferencie sa stará vdp.o.ThDr. Attila 
Vakles, gréckokatolícky kňaz. Je nám 
veľmi na pomoci v duchovných otáz-
kach súvisiacich s našou činnosťou. 
Okrem každodenných povinností 
obetuje svoj voľný čas pre mládež celý 
rok, ale hlavne v letnom tábore pre 
mládež, ktorý prebieha v náboženskom 
ovzduší a upúta sa pozornosť na hod-
notu človeka už v rannom veku a v do-
spelosti pre rodinu a spoločnosť. Aj 
ostatní členovia konferencie sa činia 
na poli duchovnom, snažia sa osloviť 
zablúdených ľudí vo viere a usmerniť na 
správnu cestu, nabádajú žiť nábožne.

Jednou z foriem evanjelizácie, ktorú 

Konferencia sv. Štefana
v Kráľovskom Chlmci

Na najvýchodnejšom bode nášho územia, takmer na hranici Maďarska 
a Ukrajiny, v Kráľovskom Chlmci pôsobí a svoju činnosť vytvára 
Konferencia sv. Štefana.

Konferencia sv. Štefana v Kráľovskom Chlmci je jednou kockou z mo-
zaiky SVdP na Slovensku. Vďaka bývalej prezidentke Magdaléne 
Boledovičovej a vtedajšiemu tajomníkovi Felixovi Virsikovi, ktorí po 
návšteve konferencie sv. Antona vo Vojke zavítali aj do Kráľovského 
Chlmca a po svätej omši predstavili SVdP na Slovensku - jeho činnosť. 
Svojím príhovorom vedeli povzbudiť niektorých prítomných a následne 
v jubilejnom roku 8. októbra 2000 sa založila Konferencia sv. Štefana so 6 
členmi. V súčasnosti má 8 členov: predseda konferencie Štefan Orlovský, 
A. Bajzová, Katarína Orlovská, Eva Szabová, o. ThDr Attila Vakles, 
Katarína Leczová, Judita Oroszová, Marcela Oroszová. 

Návšteva sestry Anny

Zbierka na Haiti
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sa snažím vykonávať je, že počas ces-
tovania, hlavne vlakom, pustím sa do 
reči so spolucestujúcimi a s opatrnosťou 
namierim rozhovor na kresťanskú  vieru.  
Zväčša sú to kresťania, ponúknem im 
obrázok Matky všetkých národov aj 
s modlitbou, prijmú to s radosťou, aj 
viac kusov, že to rozdajú. Stretnem sa 
aj s neveriacimi, hovorím im o Bohu 
Stvoriteľovi, o jeho dobrote a láske 
ku každému človeku, povzbudím ich 
vedomie, že Boh existuje a modlím sa 
za nich, aby sa obrátili. Rozprávam im 
o svedectve Dr. Glória Polo, ktorá ma 
veľmi oslovila – (prežila klinickú smrť 
a svedectvo o súde Boha) a dávam im aj 
webovú adresu. Rozmnožil som to sve-
dectvo 6 x a rozdal som kolovať medzi 
ľudmi. Objednal som 15 kusov knižiek 
„Prekvapujúce príbehy o dušiach 
v očistci“ preto, že považoval som za 
potrebné rozdať to v rodinách našej 
farnosti ľuďom, ktorým zomrel niekto, 
aby im slúžilo pre duchovnú posilu 
a zmiernilo im žiaľ a bolesť.

Naši členovia konferencie sa zapá-
jajú do prác v kostoloch a v šírení 
náboženských časopisov. Snažia sa 
o duchovnú pomoc pri hrozbe rozpadu 
manželstva a pôsobia aj v iných du-
chovných otázkach. Vyhlásená zbier-
ka pre Haiti „Boj proti hladu“ je už 
samozrejmá vec pre našu konferenciu, 

robíme to s oddanosťou. Zapájame do 
nej množstvo dobrovoľníkov. Okrem 
zbierania peňazí na Haiti máme bohaté 
skúsenosti s ľuďmi, ktorých zároveň 
oboznámime s činnosťou SVdP. 
Výsledkom je vyzbieraná pekná suma 
peňazí na pomoc najchudobnejším.

V mene členov Konferencie sv. 
Štefana vzdávam chválu Pánu Bohu, 
že nám dal milosti k doterajšej činnosti. 
Chcem sa poďakovať aj bývalej pre-
zidentke Magdaléne Boledovičovej 
za duchovnú pomoc, povzbudzujúce 
slová a rady ktorými nás usmerňovala  
počas uplynulých rokov.

„Sme určení k tomu, aby sme zmie-
rovali duše s Bohom a ľudí medzi 
sebou!“ (sv. Vincent de Paul)            

                                                      
   Konnferencia sv. Štefana

predseda Štefan Orlovský

Návšteva rodiny Pintye

Koncert začal krátkym doku-
m e n t á r n y m  f i l m o m  TA 3 
o zemetrasení na Haiti a násled-
nej situácii krátko po katastrofe.

Potom  postupne porozpráva-
li o vlastných skúsenostiach tí, 
ktorí tam boli a prežili zemetrase-
nie na vlastnej koži: prof. MUDr. 
Vladimír Krčméry, sr. Anna 
Cigánpalová DKL, ktorá prišla na 
Haiti len 4 dni pred zemetrasením 
a páter don Augustín Vrecko SDB.  
A hoci každý z nich sa pozeral na 
situáciu z iného uhla pohľadu, 
hovorili o nepredstaviteľnej biede 
a utrpení ľudí, ktorí prežili. 

Prof. Krčméry povedal, že 
hoci navštívil veľa chudobných 
krajín Afriky, kde tiež prichád-
za humanitárna pomoc z iných 
krajín, chudobnejšiu krajinu 
ako Haiti nevidel. Tiež hovo-
ril o situácii v súčasnosti: pri 
zemetrasení prišlo o život 100 000 
- až 200 000 ľudí, na následky 
zemetrasenia príde o život oveľa 
viac ľudí. Práve je tam obdo-
bie dažďov a ľudia, ktorí prišli 
o strechu nad hlavou, sa nemajú 
kde schovať a preto zomierajú na 
podchladenie a zápaly pľúc.

Hovorené slovo bolo veľmi citli-
vo a pekne dopĺňané organovým 
koncertom Stanislava Šurina, 
ľudovou hudbou Trio z chotára 
a v druhej polovici vystúpili spe-
váci Tomáš Bezdeda a Zuzana 
Smatanová.

Vyzbierané financie približne  
3000.- € išli na konto „Boja 
proti hladu“, ktorý organi-
zuje Vincentínska rodina na 
Slovensku.

Petra Bajlová

Koncert nádeje 
pre Haiti

Dňa 13.4.2010 v Žiline 
sa uskutočnil koncert na 
podporu zemetrasením 
zničeného Haiti, pod záštitou 
profesora MUDr. Vladimíra 
Krčméryho  a poslanca NR 
Martina Fronca. 

Chudobným 
slúžte s veľkou 
prívetivosťou 

a úctou. 
Oni vám otvoria 

nebo.
(Sv. Vincent de Paul)
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Na Kopci v So-
ciálnom centre 
Šurany 9 ubyto-
vaných chlapov 
a  p a n i  J o l i k a 
Argalášová, kto-
rú  v  zar iadení 
berieme ako du-
chovnú matku, 
s m e  s p o l o č n e 
s vedením cen-
tra pripravovali 
Veľkonočné sviat-
ky. Každý pra-
coval na svojich 
úsekoch. Chceli 
sme mať všetko 

čisté, upravené, vysadené a okopané. Nezabudli sme pritom 
aj na naše hospodárske zvieratá - mini ZOO, ktoré si tiež 
vyžadovali starostlivosť.

Na Zelený štvrtok o 15.00 prišiel náš dlho očakávaný 
junácky duchovný otec, páter Kristián Libant. Prišli s ním 
aj dvaja miništranti a ostali do nedele rána. Veľkonočné 
trojdnie začalo o 18.00 sv. omšou – pamiatkou Pánovej 
večere, pri ktorej nám páter umýval nohy. Pri večeri bolo čo 
rozprávať pátrovi Kristiánovi. Tešili sme sa na neho.

Veľký piatok sme prežili v skromno-
sti, tichej bázni a v priateľskej atmosfére. Večer sa naša 
kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na slávenie utrpenia 
a smrti Pána zaplnila okrem nás aj obyvateľmi Kopca. 
Prežívali sme odhaľovanie a poklonu kríža, pri ktorom 
každý osobne prežíval utrpenie Pána Ježiša.

V sobotu sme pracovali v tichosti ako švajčiarske hodinky 
bez hundrania, aby sme udržali chod celého zariadenia. 
Pociťovali sme vnútorné šťastie. Obed nám pripravil náš 
kuchár Ladislav. Po obede sme sa vyobliekali a tiež psy-
chicky pripravili na dlhé obrady. Pred obradmi zavítala 
medzi nás sponzorka záhrady – Magdaléna Boledovičová aj 
s jej kamarátskym manželom Milanom. Prišli tri sestričky 
vincentky z Nitry. Jedna fotila, druhá hrala a tretia spievala 
na Veľkonočnej vigílii. Veľkonočná vigília vďaka pátrovi 
Kristiánovi a sestričkám bola slávnostná. Svätil sa oheň, 
zapálil sa paškál - symbol večného svetla, obnovili sa krstné 
sľuby a mali sme aj procesiu. Po svätej omši nechýbala  

veľkonočná večera - AGAPÉ, ktorú nám pripravili kuchár 
Ladislav, Magdaléna a sestrička Damiána. Dary jedla prin-
iesli sestričky: šunku, syr, vajíčka, chren, proste všetko čo 
k týmto sviatkom patrí. Nechýbali ani zákusky. Okolo 24.00 
hodiny sme sa s návštevou rozlúčili a odobrali sme sa každý 
do svojej izby.

V nedeľu po svätej omši sa s nami rozlúčil aj náš páter 
Kristián. Prisľúbil, že nás navštívi 10. mája a my sa máme 
na čo tešiť. Poobede sme mali voľno. V pondelok sa na nás 
usmiali mraky a bolo po polievačke. Korbáče a voňavky 
ostali v hanbe. Čas sme si krátili pri oknách a pri televízii.

Ďakujeme pátrovi Kristiánovi, že prichádza medzi nás, že 
sa pre nás obetuje, že sme mu nie ľahostajní.

Zdravíme redakciu časopisu OZANAM, vedenie spolku, 
sestričky vincentky a našich sponzorov. Nech Vám všetkým 
Boh žehná.

Vaši píšuci klienti 
z útulku sv. Vincenta na Kopci 

Dušan, Patrik a ostatní.         

V tomto článku podávame písomnú 
výpoveď,  ako trávili naši klienti v Sociálnom 
centre veľkonočné sviatky vďaka darom od 
dobrodincov, našej pôstnej aktivite a zás-
luhou nášho pátra Kristiána Libanta. 

Veľkonočné sviatky 
v SC na Kopci
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Veľkonočné sviatky 
v SC na Kopci

Sestry z Konferencie 
sv. Jozefa v Leviciach 
u ž  m n o h o  r o k o v 
n a v š t e v u j ú  d o m 
dôchodcov v meste.  
Sprevádzajú  Pána 
Ježiša na ceste k tým, 
ktorí ho chcú prijať 
a radostne očakávajú.

Každú tretiu nedeľu 
v mesiaci tu slúži 
sv. omšu vdp. dekan 
mons. Ján Bednár. 
Naši „starkovenia“ 
sa vždy veľmi tešia 
a s radosťou prijímajú 
sviatosť zmierenia 
a sväté prijímanie.

Sestry sprevádza-
jú duchovných po 
izbách a pripravujú 
ležiacich a chorých starčekov a sta-
renky na sviatosť zmierenia. Do roku 
2008 sa v dome dôchodcov konala len 
bohoslužba slova. Po 17 rokoch sa tu 
znova pravidelne slúži aj sv. omša. 
Náš nový pán dekan vyhovel prosbe 
tamojších obyvateľov. 

Sv. omšu vysluhuje v spoločenskej 
miestnosti upravenej na tento účel. 
Pravidelne sa jej zúčastňuje okolo 
25 obyvateľov DD, mnohí aj na 
vozíčkoch. So slzami v očiach ďakujú 
za toto veľké dobrodenie. Naša konfer-
encia je nesmierne vďačná za to, že sa 
môže aj takýmto spôsobom podieľať 
na údele núdznych a obohacovať niel-

en ich, ale aj seba takouto službou. 
Predovšetkým tu sa  nám otvára uhol 
Ježišovho pohľadu  na biednych, trpi-
acich a chudobných.

S obdivom a úctou sa skláňame nad 
nimi ako trpezlivo a oddane nesú svoj 
kríž. Ich slabosti nám ukazujú naše 
vlastné slabosti, hranice našej trpe-
zlivosti, našu obmedzenosť v láske. 
Tu si jasne uvedomujeme, že musíme 
vnútorne zomrieť sami sebe, svojej 
vlastnej pohodlnosti, svojmu postave-
niu, bohatstvu či odpočinku a prijať 
ich takých akí sú, láskyplne s nimi 
komunikovať a ukázať im, akú veľkú 
cenu má ich obeta a utrpenie pre svet, 

Cirkev i Ježiša. Vieme, že utrpenie ako 
také, nemá žiadny racionálny zmysel – 
ale pri pohľade na ukrižovaného Ježiša 
možno dať utrpeniu zmysel. Každé 
utrpenie ponúknuté Ježišovi dopĺňa 
jeho vlastné utrpenie. 

Z tejto služby máme aj mnoho 
nezabudnuteľných zážitkov. Náš boho-
slovec Peter Tóth navštevuje chorých 
a nevládnych na izbách a s veľkou 
láskou sa im prihovára a počúva ich. 
Pán kaplán Martin Uhrík – novokňaz 
je k nim rovnako láskavý a zároveň im  
dáva aj pomazanie chorých...

Starkým nosievame časopisy z kos-
tola, ovocie, sladkosti, okrem toho dos-

távajú aj naše modlitby – po Večeradle 
s Pannou Máriou sa s nimi  pomodlíme 
Korunku Božieho milosrdenstva... 
Často sme i svedkami vnútorných 
obrátení – aj po 30 rokoch sa podak-
torí rozhodnú vrátiť do náručia nebe-
ského Otca, z čoho máme všetci veľkú 
radosť, najmä naši kňazi.

Boli sme svedkami aj krásneho 
príkladu manželskej vernosti a služby. 
Ide o manželov Balkovcov, ktorí tu 
bývali. Pán Balko 8 rokov opatroval 
svoju nehybnú manželku, ktorá pred 
rokom zomrela. Vydal o tom aj sve-
dectvo pre TV LUX, ktorá ho nedáv-
no znova odvysielala v „Návratke“.  
Silu, trpezlivosť a lásku, s akou sa 
jej venoval, určite čerpal z modlitby 
a z každodennej rannej sv. omše.

Najväčšou odplatou za vynaloženú 
námahu a čas pre našich núdznych je 
nám Pán Ježiš, ktorého dostávame pri 
sv. prijímaní aj my, prítomné na svätej 
omši v našom dome dôchodcov.  

Priska Gerliciová
(voľne spracovala A. K.)

Služba, ktorá napĺňa a obohacuje 
Utrpenie nemá žiadny racionálny zmysel – ale pri pohľade na 
ukrižovaného Ježiša možno dať utrpeniu zmysel.

Svätá omša - celebrant vdp. Mons. Ján Bednár

Návšteva na izbe 
dp. Viliam Vlčko

Pán kaplán Martin Uhrík pri chorej
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Mimoriadne zhromaždenie 
prebiehalo od 28. mája do 
1. júna 2010. Prvou úlohou 
tohto zhromaždenia bola 
voľba Medzinárodného 
generálneho prezidenta pre 
obdobie rokov 2010 - 2016.

Zhromaždenie sa konalo 
v Centro de Espiritualidad 
de losPadres Paúles, v dome 
otcov lazaristov v Salamanke 
v Španielsku. Výhodou tohto 
centra je, že dokáže ubytovať 
všetkých asi 200 ľudí v 
plnom pohodlí a priateľskej, 
rodinnej atmosfére, zatiaľ čo 
poskytuje aj infraštruktúru 
pre dobré pracovné pros-
tredie, zahŕňajúc niekoľko 
miestností pre stretnutia 
rôznej veľkosti pre plenár-
ne zasadania, pracovné sku-
piny alebo menšie stretnu-
tia. Mimoriadne generálne 
stretnutie spojilo zástup-
cov celého vincentínskeho 
sveta. Každá zo 146 vin-
centínskych krajín bola 
pozvaná poslať zástupcu, 
zvyčajne svojho Národného 
prezidenta. Väčšina krajín 
prijala pozvanie a boli prí-
tomné v Salamanke. Všetci 
členovia medzinárodnej 
kancelárie boli tiež prítomní, 
taktiež aj členovia medziná-
rodných štruktúr: teritoriálni 
viceprezidenti a koordiná-

tori. Členovia stálej sekcie 
boli tiež prítomní.

Nakoniec nás poctili svo-
jou prítomnosťou aj špeciálni 
hostia Generálneho prezi-
denta a rečníci. Boli sme 
obzvlášť potešení privítať 
otca Gregoryho Gaya, 
generálneho predstave-
ného Misijnej kongregácie, 
ako aj J.E. kardinála Paul 
Josef Cordesa, prezidenta 
pápežskej rady Cor Unum, 
ktorý nám prisľúbil príhovor 
a celebrovanie svätej omše 
v nedeľu 30. mája. 

Samozrejme hlavným 
dôvodom zvolania gene-
rálneho zhromaždenia bola 
voľba XV. generálneho pre-
zidenta, ale príležitosť mať 
spolu zástupcov Spolku 
z celého sveta nemohla byť 
nevyužitá a preto boli na 
programe aj pracovné akti-
vity.

Voľba Generálneho pre-
zidenta sa konala poobede 
v piatok 28. mája a výsle-
dky boli známe okamžite. 
Prihovoril sa otec Gregory 
Gay. 
J o s é  R a m ó n  D í a z 
Torremocha, XIV Generálny 
prezident

Na zhromaždení takej 
dôležitosti sú žiadané slá-
vnostné moment: otvárací 

ceremoniál v piatok ráno 28. 
mája, rozlúčka so 14. gene-
rálnym prezidentom José 
Ramón Díaz-Torremochom 
po 11 rokoch jeho veľkorysej 
služby, inaugurácia nového 
generálneho prezidenta, 
keď boli známe výsledky 
a reč nového prezidenta na 
záverečnej slávnosti 1. júna. 

Nasledovné dni boli pra-
covnými dňami, vyplne-
né piatimi prezentáciami, 
z ktorých každá trvala pol 
dňa s miestom pre diskusiu, 
ďalej pracovnými stretnutia-
mi v malých skupinách na 
tému prezentácií.

Prvá z nich bola vedená 
Johnom Falzonom, aus-
trálskym vincentínom so 
skúsenosťami v oblasti soci-
álnej spravodlivosti. Druhá 
pokrývala vincentínskych 
mladých a ich nábor a bola 
prezentovaná Julienom 
Spiewakom, koordinátorom 
Medzinárodnej mládežníckej 
komisie. J.E. kardinál Cordes 
hovoril potom o praktizova-
ní charity. V posledný deň 
hovoril otec Robert Maloney, 
CM o systémových zme-
nách a chudobných a Jean 
Cherville, bývalý národný 
president Francúzska a asis-
tent Medzinárodného vice-
prezidenta pre formáciu 
zakončil témou o potrebe 
formácie. 

Práca zo skupín na jed-
notlivé témy zhromaždenia 
bola prezentovaná v pos-
ledné ráno, utorok 1. júna. 
Využijúc výhodu prítom-
nost i  všetkých č lenov 
Medzinárodnej štruktúry, 
predsedal asistent vicepre-
zidenta pre štruktúru, Brian 
O’Reilly, stretnutiu všetkých 
medzinárodných viceprezi-
dentov a koordinátorov. 

Svätá omša bola cele-
brovaná každé ráno frá-
trom Yvon Laroche, RSV, 
medzinárodným ducho-
vným poradcom, Gregorym 
Gayom, CM, Robertom 
Maloneym, CM a v nedeľu 
30. mája J.E. kardinálom 
Cordesom. Počas tohto 
intenzívneho týždňa boli 
na programe aj momenty 
odpočinku, vrátane kokte-
jlovej recepcie na počesť 

nového Generálneho prezi-
denta a výlety do Salamanky 
a Avily. 

Predstavenie kandidátov

Potom,  čo  sa  musel 
Wenceslas de Renesse 
(Belgicko) vzdať kandida-
túry z osobných dôvodov, 
ostali 4 kandidáti. Nakoľko 
boli dvaja kandidáti z Bra-
zílie, jeden zo Singapúru a 1 
Egypťan, Spolok sv. Vincenta 
de Paul volil prvý raz nie-
európskeho prezidenta. Toto 
je ozajstný symbol medzi-
národného rastu Spolku, 
ktorý ním bol zaviazaný 
Generálnym zhromaždením 
vo Fatime v roku 1999 a 
dosiahnutý prezidentom 
Torremochom v posledných 
rokoch. Víťazom  v týchto 
voľbách sa stal Michael 
Thio zo Singapúru. Tu je 
krátky popis jeho osoby i 
jeho programu:

Michael THIO (64 rokov, 
Singapore)

Narodený v roku 1945, v 
roku 1967 vstúpil do Spolku 
sv. Vincenta de Paul. Bol 
sekretárom prezidenta kon-
ferencie, prezident špeciálnej 
rady a potom Národnej rady 
v Singapúre. Do Generálnej 
rady vstúpil v roku 1988 
stanúc sa koordinátorom 
a neskôr medzinárodným 
teritoriálnym vicepreziden-
tom, asistentom Generálneho 
viceprezidenta pre štruktúru 
a potom Generálneho vice-
prezidenta do júna 1999. Od 
roku 2005 bol taktiež prezi-
dentom Teritoriálnej techni-
ckej komisie. Taktiež patrí 
do iných katolíckych orga-
nizácií ako Finančná komi-
sia arcidiecézy Singapúr, 
Rádu maltézskych rytierov, 
Katolíckych podporných 
služieb. Jeho projektom 
je pokračovať v hľadaní 
a posilňovaní medzinárod-
ného aspektu Spolku.

Prevziať marketing a ko-
munikáciu na prezentá-
ciu a vytvorenie publicity 
Spolku, z ktorej by tiež pro-
fitoval program náboru pre 
nových členov, najmä mla-
dých ľudí. 

Správy zo sveta
Confeder@tioNews

28. máj – 1. jún 2010: Mimoriadne generálne 
zhromaždenie - Spolok sv. Vincenta de Paul zvolil 
svojho XV. Generálneho prezidenta
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Rozšíriť naše služby 
a apoštolát do nových oblas-
tí a krajín a presadiť systé-
movú zmenu.

Rozšíriť spoluprácu s iný-
mi členmi vincentínskej 
rodiny a inými katolíckymi 
a kresťanskými misijnými 
a charitatívnymi organizá-
ciami. 

Posilniť duchovnú formá-
ciu členov a úradníkov s ro-
zvojovými a formačnými 
programami. So spoluprácou 
Nadácie Bailly a Lallier. 

Z a c h o v a ť  s t a b i l n ú 
finančnú situáciu, ktorá 
by umožnila konfederá-
cii zostať životaschopnou 
a pokračovať v jej globálnej 
pomoci najviac znevýhod-
neným ľuďom. 

Pracovať na oficiálnom 
uznaní Spolku v Číne, ktorá 
má viac ako 1,3 miliardy 
obyvateľov, ktorí sú veľkou 
príležitosťou pre apoštolát. 

Pracovať na nábore a ro-
zvoji mladých ľudí, aby sa 
mohli zúčastňovať na raste 
a dobre Spolku

Udržiavať meno, zdravé 
vzťahy s cirkevnou hierar-
chiou a chrániť utláčaných 
a biednych rešpektovaním 
ľudských práv na obnovu 
a zachovanie ľudskej dôsto-
jnosti. 

Víťazom vo l i eb , 
X V.  G e n e r á l n y m 
prezidentom SVdP 
sa stal Michael Thio 
(Singapúr), ktorému 
dal svoj hlas aj Spolok 
sv. Vincenta de Paul 
na Slovensku. Z osob-
ných skúseností vieme, 
že ide o skvelého, 
láskavého a veľmi 
priateľského človeka, 
ktorý sa celou svojou 
osobnosťou vkladá do 
služieb lásky. 

K  z v o l e n i u  d o 
funkcie mu úprim-
ne blahoželáme a vy-
prosujeme hojnosť 
darov Ducha Svätého 
a Božieho požehnania. 

Redakcia

Divadla pod kostolom
Konferencia Jána Pavla II. ako 

„Divadlo pod kostolom“ uviedla slov-
enskú premiéru hry pápeža Jána Pavla 
II. s názvom „Brat nášho Boha“, 
v priestoroch pod kostolom sv. Vincenta 
de Paul v bratislavskom Ružinove. 
Predpremiéra sa konala v utorok 18. 
mája o 19:00 a premiéra vo štvrtok 
20. mája v rovnakom čase. Autorom 
hry je Karol Wojtyła, známy ako pápež 
Ján Pavol II., ktorý výrazne ovplyv-
nil katolícku cirkev a do dejín vošiel 
ako významný teológ a charizmatický 
pontifik. Hra „Brat nášho Boha“ je 
dramatizáciou života svätého Adama 
Chmielowského, ktorého Wojtyła pred-
stavuje v čase životnej krízy. 

Konferencia Jána Pavla II. vznikla 
v roku 2008 ako mládežnícke amatér-
ske divadlo. Zameriava sa na vlastnú 
autorskú tvorbu, no vo svojom reper-
toári má tiež diela svetových auto-
rov v rôznych činoherných žánroch od 
komédie, tvorby pre deti a muzikálov 
až po absurdnú drámu. Druhým cieľom 
tejto konferencie je evanjelizácia pre 
znevýhodnené skupiny (detské domovy, 
domovy dôchodcov, postihnuté deti).

Kf Jána Pavla II

Divadelné okienko NAŠI
JUBILANTI

apríl - jún 2010

65 rokov:
Gabriela Štefúriková
* 7.5.1945
konf.: Marek Križin

50 rokov:

Ján Kupec
* 24.6.1960
konf.: Svätá Rodina
45 rokov:
Marta Vanková
* 14.5.1965
konf.: Justín de Jacobis
35 rokov:
Ľuboš Pánov
* 23.5.1975
konf.: Lurdská Panna Mária
Martin Janoták
* 29.5.1975
konf.: Ignác z Loyoly

30 rokov:
Marek Piváček
* 23.5.1980
konf.: Anežka
Margaréta Tencerová
* 23.5.1980
konf.: Božie Milosrdenstvo
Gabriela Rudinská
* 29.5.1980
konf.: Lurdská Panna Mária

75 rokov:
Mária Mikušová
* 20.5.1935
konf.: Kráľovná rodiny

60 rokov:
Helena Pastrnáková
* 28.5.1950
konf.: Justín de Jacobis

20 rokov:
Jozef Hambálek
* 25.4.1990
konf.: Zázračná medaila

Blahoželáme!

F. Z.

Po krste
Počuješ, dieťa, 
ten tichý potlesk v diali?
To ti dnes anjeli v nebi zatlieskali.
Tak veľkú radosť majú 
z čistých, nevinných očí...
Ktovie? Možno Pán Boh 
práve cez ne do tvojej duše vkročil.
Si iba dieťa, krehké a útle, 
tak podobné s inými,
a predsa, po tom, čo sa stalo, 
vitaj medzi Božími.
Dnes svojou čistou dušou 
najviac zdobíš tento chrám,
čo ti dáme, dieťa lásky, 
že si prišlo k nám?
Nech ťa Boh žehná, dieťa lásky,
nech ťa žehná ako budeš rásť
a v tvojom žití, hľadaní, 
utrpení, umieraní
nech je s tebou 
a nebo pomôže ti nájsť.

aqwrt
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Narodila sa 12. augusta 1591 
v Paríži vo Francúzsku. Svoj 
život dala do služieb lásky 
k chudobným a chorým.

Odhliadnuc od doby, Lujza 
vyrastala a žila s problémami 
dnešného človeka. Detstvo 
mala smutné, pravdepodobne 
nepoznala svoju matku, lebo 
bola nemanželské dieťa. 
Otec Ľudovít ju zveril do 
kláštornej opatery a výcho-
vy, kde získala potrebné 
vzdelanie .  Sformovala 
si svoj náhľad na život 
a pravdepodobne v tých-
to rokoch vznikla v Lujze 
myšlienka oddať sa úplne 
Bohu. Chcela vstúpiť do 
prísneho rádu kapucínok, 
ale pre jej chatrné zdravie 
a psychickú labilnosť to bolo 
zamietnuté. Rodina, v ktorej 
bola ako nemanželské dieťa 
podceňovaná, ju prinútila 
5. februára 1613 vydať sa 
za mešťana Antona le Gras. 

Narodil sa jej syn Michal, 
ale v manželstve nebola 
šťastná. 

Veľký obrat v jej živote nas-
tal po stretnutí s Vincentom 
de Paul po smrti manžela, 
ktorý sa jej stal duchovným 
vodcom. Potom štyri roky 
navštevovala skupiny, ktoré 
založil Vincent, povzbu-
dzovala chorých, pomáhala 
biednym a prinášala tro-
cha pokoja a nádeje do 
umorených sŕdc. Začali 
prichádzať aj iné dedinské 
devy a 29. novembra 1633 sa 
v tichosti zrodila Spoločnosť 
dcér kresťanskej lásky, ktorá 
pôsobí dodnes. 

Dcéry kresťanskej lásky 
spolu s Lujzou a Vincentom 
na čele dokonale splnili 
prikázanie lásky k Bohu 
a k blížnemu. Svojím úsilím 
a Božou milosťou dospeli 
k hrdinskému konaniu skut-
kov lásky. 

Lujza de Marillac zomrela 
15. marca 1660 vo veku 69 
rokov. Proces blahorečenia 
sa začal r. 1886 a skončil 
sa v r. 1920, kedy ju pápež 
Benedikt XV. vyhlásil za 
blahoslavenú a r. 1934 pápež 
Pius XI. za svätú. Pápež Ján 
XXIII. ju pri 300. výročí 
smrti vyhlásil za patrónku 
sociálnych pracovníčok. 
Jej sviatok si pripomíname 
15.marca.

 
Modlitba na 350. výročie 
od smrti Zakladateľov

„Všemohúci Bože, Otec 
chudobných, ty nám ude-
ľuješ milosť sláviť v tomto 
roku 350. výročie od smrti 
sv. Vincenta a sv. Lujzy. 
Ďakujeme ti za túto nesmier-
nu milosť. Daj nám, na ich 
príhovor, nechať sa plnšie 
premeniť Svätým duchom, 
ktorého si dal im. Nech 
Duch lásky zaplaví naše srd-
cia a naše duše, aby naša 
láska voči bratom na okraji 
spoločnosti a vylúčeným zo 
spoločnosti bola nekonečne 
vynaliezavá, jemná, pozor-
ná, milosrdná, prívetivá!

Daj nám znovu objaviť 
odvahu Vincenta a Lujzy, 
horlivosť a jemnosť lásky 
vždy obnovenej pre chu-
dobných, ktorá im skutočne 
pomôže zmeniť ich život.

Pomôž nám, aby naša 
viera bola silná a pokorná 
vo svete, ktorý sa zdá byť tak 
ďaleko od Teba, ale ktorý 
má veľký smäd po Tebe.

Daj, aby sme mohli byť 
znamením nádeje pre mno-
hých, ako boli Vincent a Luj-
za, jednoduchými spolo-
čníkmi na ceste po oceáne 
života.

Daj nám necúvať pred 
ťažkosťami a byť vždy pri-
pravení ušpiniť si ruky pre 
chudobných, našich učiteľov. 
Učiň, aby sme sa v ich škole 
naučili stať sa tvojimi opra-
vdivými synmi a dcérami, 
hodnými dedičstva charizmy, 
ktorú si zveril Vincentovi a 
Lujze pre dobro Cirkvi a 
celého ľudstva.

Nech je tento jubilejný rok 
pre celú vincentínsku rodinu 
rokom milosti a obrátenia, 
a pre tých, ktorí budú mať 
úžitok z našej lásky, nech je 
rokom hojných požehnaní. 
Amen.”

Voľne spracované A. K.

Predstavujeme svätcov vincentínskej rodiny

Svätá Lujza de Marillac 
350. výročie smrti

Čo môže jej život povedať dnešnému 
dievčaťu, ktoré sa oblieka do džínsov, rado 
tancuje na diskotéke a túži po pohodlnom 
živote v šťastnom manželstve? Čo môžu 
povedať dnešnému človeku Lujzine formy 
charitatívnej pomoci chudobným?

Redakcia časopisu 
Ozanam ďakuje všetkým 
p r i s p i e v a t e ľ o m  z a 
poskytnuté materiály 
a články, ktorými nám 
približujú život Spolku 
v súčasnosti. 

Z á r o v e ň  s r d e č n e 
pozýva i ďalších členov 
Spolku k prezentácii svo-
jej činnosti a svedectva.
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Predstavujeme svätcov vincentínskej rodiny

Svätá Lujza de Marillac 
350. výročie smrti

  Z listov o pomoc vyberáme: 

- najviac je to oslovenie našich čle-
niek „teta“ alebo milá pani a meno 
členky, ktorá s rodinou udržiava koreš-
pondenciu. Na konci listu býva často 
poďakovanie: „dakujeme aj ostatným 
členkám konferencie" alebo „ďakuje-
me Spolku". 

Niektoré citované prosby:

Milá teta... „otec ešte nenašiel prácu  
a nevieme dať deťom ani chleba do 
ruky, nemôžeme zobrať ani pôžičku, 
lebo na materskej mi ju nedajú... potre-
bovali by sme...

Milá pani... „som vám vďačný za 
pomoc, ktorú nám poskytujete, my so 
starkým máme ťažký život... v škole sa 
mi vysmievajú, že nemám nikoho a že 
nemám nič ani len kopačky. Okrem Vás 
nám nikto nepomáha...
 Ahoj teta... „na úvod môjho listu 
Vás pozdravujem... chcela by som Vás 
poprosiť o voľajaké hrnce, práčku...  
a ešte by som chcela vás poprosiť suse-
de o topánky č.38...

Podľa štatistiky Spolku sv. Vincenta 
(SVdP) bola za obdobie roku 2009 
poskytnutá materiálna a finančná 
výpomoc celkom v hodnote 15 395 € 
nasledovným spôsobom:

Núdznym na základe adresára chu-
dobných získaného v spolupráci s far-
skými úradmi, od známych, zaslané:  

Konferencia sv. Ondreja apoštola 
(Bratislava): 351 balíkov s ošatením, 
obuvou a potravinami  
 Konferencia Kráľovnej rodiny 
(Bratislava Teplická): 271 balíkov 
s ošatením, obuvou a potravinami  

Núdznemu odovzdané pri osobnom 
kontakte po prehodnotení jeho sociál-
nej situácie, darované:  

Konferencia sv. Jozefa (Levice): 
Osobám prichádzajúcich do Vincen-

tíka, skladu šatstva a obuvi a ostat-
ných vecí osobnej potreby - nakúpené 
potraviny na nutnú obživu, šatstvo, 
veci osobnej potreby a niekedy pri zis-
tení veľkej núdze aj finančná výpomoc 
s dokladom o použití                                                                       

Konferencia Kráľovnej rodiny 
(Bratislava Teplická):   

Osobám pri osobnom kontakte nakú-
pené potraviny a niekedy pri ziste-
ní veľkej núdze aj finančná výpomoc 
s dokladom o použití

Konferencie Východ (Košice - 
Šaca):

Núdznej rodine s deťmi nakúpe-
né potraviny a finančná výpomoc. 
Poskytnutá finančná výpomoc núdz-
nym na Ukrajinu na základe písomnej 
prosby kňaza. Poskytnutá potravinová 
a materiálna výpomoc detskému domo-
vu a ďalším núdznym rodinám poskyt-
nutá finančná i hmotná výpomoc                   

Konferencia sv. Zeferina (Košice 
– Šaca):

Poskytnutá potravinová a iná výpo-
moc núdznym Rómom 

Konferencia Zázračnej medaily 
(Nitra):

Finančná výpomoc núdznym deťom 
na cestovné do školy a nakúpené potra-
viny

Konferencia sv. Lujzy (Levice):
Poskytnutá finančná výpomoc na 

prepravu do školy pre núdzne deti 
Konferencia sv. Cecílie (Bratislava):
Uskutočnenie letného detského tábo-

ra pre núdzne deti a finančná výpomoc 
na poštovné na balíky pre núdznych

Konferencia sv. Štefana (Kráľovský 
Chlmec):

Poskytnutá finančná výpomoc na det-
ský tábor pre núdzne deti na Ukrajine  
a poskytnuté potraviny núdznym

Sociálne centrum Šurany – denné 
pobytové centrum ľudí bez domova 
(útulok):

Potravinová výpomoc klientom v So-
ciálnom centre Kopec Šurany - poskyt-
nutá sestričkami Dcéry kresťanskej 
lásky Nitra a Misijnou spoločnosťou 
sv. Vincenta de Paul a Spolkom (SVdP) 
z dôvodu nedostatočného vyfinancova-
nia sociálnej služby VÚC.

Adresár núdznych nikdy nekončí, 
prosby neustále rastú. Naši členovia  
ako dobrovoľníci, zväčša na dôchod-
ku, vyvíjajú úsilie o uskladnenie nepo-
trebného šatstva a bytového zariade-
nia, ktoré ľudia prinášajú. Niekedy 
aj oslovia s prosbou o pomoc, zbier-
ku - oznamom v kostole, na internete 
alebo osobne o milodar. Presná eviden-
cia darcov aj obdarovaných je vedená 
v účtovníctve.

Evidenciu námahy, úsilia, sebazapie-
rania, obete, keď je potrebné pomôcť 
aj v prípade, že núdzny má neprimera-
né správanie, to všetko majú členovia 
konferencií zapísané „hore.“ Napĺňajú 
tak poslanie Spolku konať v duchu 
viery, nádeje a konkrétnej lásky k blíž-
nemu.

Spolok sv. Vincenta de Paul Slovenska 
je súčasťou svetového Spolku sv. 
Vincenta de Paul. Je verný odkazu 
blahoslaveného Frederika Ozanama: 
„Vlastnosťou dobročinnej lásky je, 
že je schopná vždy predvídať potre-
by blížnych. Počet vykonaných dob-
rých skutkov nikdy nebude dostatočný 
v porovnaní s neustálou biedou vo 
svete.“

L. Miháliková, M. Boledovičová
(spracované podľa údajov 

od konferencií)

Denne prichádzajú listy núdznych ľudí obracajúcich sa na 
konferencie Spolku, prosiacich o výpomoc. Najčastejšie je 
to materiálna výpomoc. Nie zriedka aj peňažná.

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku sa snaží podpo-
riť  najnúdznejších z darov, zbierok šatstva, obuvi, potravín, 
bytového zariadenia a rôznych vecí osobnej potreby. 

Táto nová rubrika má byť akousi ozvenou našich stretnutí 
s bratmi a sestrami na poli utrpenia, núdze, strádania. Má 
byť mozaikou rôznych drobných detailov, útržkov lásky, 
v atmosfére ktorej sa tieto stretnutia uskutočňujú...

 Z listárne núdznych

Personálne zmeny: 
Nový pracovník v Sociálnom 
centre SVdP Kopec Šurany

Dňa 31.3.2010 ukončila pra-
covný pomer pani riaditeľka 
Sociálneho centra Kopec Šurany 
PhDr. Agneša Mišáková na vlast-
nú žiadosť.  Spolok sv.Vincenta 
de Paul na Slovensku jej vyslovu-
je vďaku za  prácu a s tým spo-
jenú námahu, ktorú tam vykonala 
a vynaložila.

Na uvoľnené miesto riadiateľa 
Sociálneho centra Kopec Šurany 
nastúpil pán Michal Krajmer. 
V tejto funkcii mu prajeme veľa 
múdrosti a Božieho požehnania.

        Národná rada SVdP
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Mnohí naučili  nosiť 
a hodnotiť plášť lásky 
ako oblek. Z dlhej chvíle sa 
občas preoblečú a zúčastnia 
sa na plese v prospech chu-
dobných - plášť lásky - ako 
plesový úbor! Dostavia sa na 
charitatívne stretnutie, alebo 
idú na návštevu k chudob-
ným či smútiacim. Majú pri-
tom pohyb i zmenu: zápach 
chudoby po vôni domáce-
ho luxusu, hladné deti po 
stálom pohľade na nasýtené 
tváre... majú aj zaujímavú 
tému na rozhovory a zasa-
dania výborov a osviežujúci 
pocit dobrého skutku. A tak 
mnohí nosia plášť lásky - 
a pod ním srdce bez lásky.

Hoci sa svet dá  klamať, 
chudobní ihneď vycítia, že 
pod týmto plášťom sa skrý-
va niečo iné než dobrota. 
Chudobní majú pozoruhod-
ne ostré oči a jemné ucho a 
vedia rozpoznať, či prichád-
za k nim pravá láska, alebo 
preoblečené sebectvo. Dary 
sebectva ich pokorujú, dráž-
dia, demoralizujú, navád-
zajú ku lži, nehanebnosti 
a žiadostivosti. Prijímajú 
dary, ale darcu nenávidia. 
Prečo sú toľké masy chu-
dobných i napriek tak 
mnohým skutkom lásky 
stále nespokojné? Nevrie v 
nich najviac nenávisti voči 
majetným, ktorí ich najšted-

rejšie obdarúvajú? Prečo z 
očí chudobných planie pri 
nejednej dobročinnej sláv-
nosti niečo celkom iné než 
radosť a detská vďačnosť? 
A tak Boh i človek hovorí: 
Nehľadám tvoj dar, lež - 
teba! Sociálnu otázku teda 
nerozrieši plášť lásky, ale 
srdce plné lásky!

B o h  t i e ž  p re k u k n e 
masku a neuspokojí sa 
s plášťom lásky, a len so 
skutkami dobroty, ale s nao-
zajstnou láskou a dobrotou. 
Nechce, aby sme mu boli len 
pomocníkmi v práci, staros-
tiach, ale účastníkmi na jeho 
hlboko vnútornej, činorodej 
láske. Hoci nástojčivo vyzý-
va udeľovať almužnu, pred-
sa nezabudne pripojiť: „Kto  
dáva, nech dáva nezištne!“ 
(Rim 12,8) a úprimne. Ako 
svoje vlastné kráľovské pri-
kázanie sociálnej povinnos-
ti nevydal poučku: „Dávať 
budeš svojmu blížnemu!“, 
ale: „Milovať budeš svojho 
blížneho!“

Raz príde deň, kedy Boh 
sníme ľuďom nielen masky, 
ale strhne z pliec i vypoži-
čaný plášť lásky. Ako sva-
dobné rúcho večnosti nebu-
de plášť lásky, ale len láska 
sama. Kiež by sme potom 
nemuseli povedať: „Pravda 
vidí každý klam. Beda! Bo 

málo lásky mám!“

Prv než spočinie na nás 
skúmavý pohľad Boží, skú-
majme svoju činnosť lásky. 
Aj pani Caritas (dobročin-
ná láska) si musí z času na 
čas spytovať svedomie! 
Zrieknime sa s neúprosnou 
prísnosťou všetkého, čo sa 
vydáva za lásku, ale lás-
kou nie je! Radšej konajme 
menej „dobrého“ a majme 
viacej dobroty! Vyzlečme 
holý „plášť lásky“ a obleč-
me si podľa krásnych slov 
apoštola „city milosrden-
stva“, city pravej, naozajst-
nej dobrotivosti! Bude to 
naše slávnostné svadobné 
rúcho, v ktorom predstúpi-
me pred oči toho, ktorý je 
večná Láska a Pravda!

Uvažujme spolu:                  

Vážim si dôstojnosť kaž-
dého človeka? Nepohŕdam 
chudobným len preto, že má 
menej ako ja? Viem roz-
lišovať medzi chudobným 
a chudobou?

Som schopný/á sa priho-
voriť chudobnejšiemu člo-
veku než som ja sám/a? 
Hanbím sa, keď ma niekto 
vidí rozprávať sa s neupra-
veným človekom v špina-
vom odeve?

Akú mienku mám o sebe? 
Kde je moja miera pomáha-
nia iným?

Námet Ján Štefanec, SVD 
Voľne spracované.  A. K.

A tak mnohí nosia plášť lásky - a pod ním srdce 
bez lásky.

Chudobní – ktorých treba milovať
(dokončenie)

ÚVAHA O LÁSKE  

Ďakujeme č lenom 
Konferencie sv. Anežky 
za navrhnutú pôstnu 
aktivitu. V rámci nej 
bola možnosť podporiť  
klientov v Sociálnom 
centre – Útulok Kopec, 
Šurany. 

Náš prvý pro jekt 
bol podporený členmi 
spolku, vincentínskou 
rodinou a bohuznámym 
darcom.

Vyhodnotenie projek-
tu:
 Národná rada SVdP 
– 5 obedových lístkov 
– 13,50 €
  rehoľná sestrička 
z DKL - dar 100 €
DKL Nitra – šunky, 
vajíčka, zákusky a  
potraviny k sviatkom
 dobrodinec Levice -
dar 100 €
 K o n f e r e n c i a  s v. 
Jozefa Levice - dar 20 € 
a upečené zákusky
Konferencia Kráľovnej 
rodiny Bratislava - dar 
35 €
 K o n f e r e n c i a  s v. 
Anežky - dar 10 € a 27 
stravných lístkov v hod-
note 90,7 €. 

Všetkým dobrodin-
com nech Pán Boh 
š t ed ro  odmen í  i ch 
ochotu zriekania sa pre  
najnúdznejších. 

 M. B. 

Náš projekt
"Pôstna aktivita"


