
 

„Milosrdnej láske musíme dať prednosť pred každým bohatstvom sveta. Je 

nekonečne vzácnejšia ako náš život, lebo prinútila Syna Božieho, aby žil 

chudobne a zomrel na kríži.“  Sv. Vincent de Paul 

S

LÁ

VA 

  O Z A N A M   
   MAREC  2013  NEPREDAJNÉ ROČNÍK Č. VII ČÍSLO 1 

V tomto čísle nájdete: 

Príhovor prezidentky Spolku, Myšlienky sv. Vincenta, Posoltvo k svetovému dňu chorýchRím očami 
pútnikaHabemus papamMedzinárodné stretnutie SVdP Europa 2 Básnik, ktorý miloval ľudí
Sv.Ján Gabriel PeroyreSprávy v skratkeNaši jubilantiFotogaléria 

Fotografie: A. Kopřivová, M. Boledovičová, L. Miháliková  

bl. Frederik 

Ozanam 

1813-1853 

   

        Medzinárodné stretnutie EUROPA 2 — Bratislava,  Dom nádeje, 13.—16. marec 2013 



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

V mene Božom 
Deti Božie putujú po  jeho cestách v detinskej dôvere.  
Svoju nádej vkladajú v neho. Keď padnú, on ich opäť  
dvíha, a namiesto toho, aby sa zastavili a zlorečili 
kameňu o ktorý sa potkli, dá im milosť v láske napre-
dovať, keď sa pre svoj pád pokoria. 
  

Pripravené je moje srdce 
Musíme bojovať proti piatim nepriateľom: nesprávnu 
múdrosť usmerňujme jednoduchosťou, pýchu a pový-
šenosť premáhajme poníženosťou, presadzovanie 
svojej vôle kroťme ústupnosťou, sebecké radosti nič-
me sebazaprením, nedbalosť v službe Božej a v služ-
be blížnemu zmeňme v apoštolskú horlivosť.  

Kto trpí—porozumie 
Človek, ktorý prežil slabosti a skúšky na sebe samom, má pre ne pochopenie u dru-

hých. 

„Ten, kto vo svojom utrpení 

a chorobe vzýva Pána, je si istý, 

že Jeho láska ho nikdy neopustí, 

a že nikdy neskončí ani láska 

Cirkvi, ktorá je pokračovaním 

Jeho spásneho diela!“ 

Benedikt XVI 

Človek, ktorý miluje Boha, ne-

môže nemilovať blížneho. Pristu-

povať s láskou k chudobným 

a chorým je našou prvoradou 

úlohou. Cesty, ktoré  vedú 

k zmierneniu chudoby a choroby sú rôzne. Okrem materiálnej pomoci to 

môže byť súcit, rada, porozumenie, pozornosť... 

Dobrým pomocníkom pre chorých sú aj relácie z rádia Lumen pod  ná-

zvom „Nedeľné piesne na želanie“. Keď zaznie príhovor k našim blíž-

nym, akoby sa im zahojili rany a bolesti. Uvedomujeme si, že nie je 

v našej moci vrátiť chorým zdravie,  ale keď ich ubezpečíme, že nie sú 

sami, choroba a utrpenie sa znáša ľahšie. Myslíme na nich vo svojich 

modlitbách a mnohí zaiste svoje utrpenie obetujú aj za nás a za tých, kto-

rí ich opatrujú. Božie požehnanie, 

láska a trpezlivosť pri znášaní utr-

penia a pekná skladba je pre cho-

rých  darom ktorý vedie k láske 

k Bohu a k blížnym. 

„Nestačí Boha milovať, musíme sa 

pričiniť, aby ho milovali aj iní.“ 

Sv. Vincent de Paul  

 

Mária Bónová, Kf. Sv. Jozefa Levice 

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

     Veľkonočné víťazstvo 

Ježiša Krista nad smrťou je 

základom kresťanskej viery      

a  zároveň exis tenčným 

posolstvom nádeje na večný 

život. Zmŕtvychvstanie Pána je 

radostnou zvesťou, ktorú už 

takmer dvetisíc rokov ohlasuje 

Cirkev od čias apoštolov. Je 

radosťou, ktorú nám po 

vzkriesení Spasiteľa už nikdy 

nikto nevezme. 

     Je však potrebné dať sa 

premeniť  zmŕtvychvstalým 

tak, aby Kristus žil v nás. Aby 

sme ho mohli rozdávať ďalej 

tým, s ktorými žijeme a ktorým 

sa venujeme. Cena nášho 

vykúpenia bola privysoká, aby 

sme ju nechali len tak. Smrť 

jedného človeka -   

človeka Boha.  

Nikdy mu nebudeme môcť 

dokonale poďakovať. Preto 

všetci spoločne vyznajme, že 

Ježiš je náš Pán a my chceme 

ísť za ním v uskutočňovaní 

jeho vôle. Vaša sestra Libuša 

 

     
 
      
 

Posolstvo k svetovému dňu chorých 

EDITORÁL 
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      V dňoch 8.2-14.2.2013 sa uskutočnila púť do Ríma k hrobu sv. Cyrila, ktorú organizovalo 

Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s Radou pre laické apoštolské hnutia, Pápežským 

slovenským kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme, Slovenskou redakciou Vatikánskeho rozhlasu 

a Slovenskou katolíckou misiou v Ríme. 
   Bol to v poradí už 3. ročník Púte hnutí a združení k hrobu  sv. Cyrila.  
     Za našu organizáciu sa tejto púte zúčastnili 2 členky Spolku sv. Vincenta de Paul, pani Dr. 

Otrubová a p. Ing. Libuša Miháliková, prezidentka. 

     Pobyt v Ríme bol umocnený odstúpením sv. Otca z funkcie najvyššieho pastiera, kde osobne 

na audiencii, ktorej sme sa zúčastnili,  vysvetľoval  s veľkou láskou svoje odstúpenie. Všetci prí-

tomní mu spontánne tlieskali a volali nech žije sv. otec, čím prejavovali vernosť jeho osobe. 

     Na ďalší deň sme sa ešte mohli zúčastniť sv. omši so sv. otcom v chráme sv. Petra, ktorý bol 

zároveň aj popolcovou stredou. 

    Pobyt v Ríme sa niesol v jarnej atmosfére a mohli sa uskutočniť prehliadky pamätných miest  

v Ríme ktorých je neúrekom. 

Boli sme pozvaní aj na veľvyslanectvo k p. Draveckému a jeho manželke spojené s krátkym ob-

čerstvením. Stretli sme tam o. biskupa Cyrila Vasila, ktorý na nás zapôsobil svojou jednoduchos-

ťou. 

      

 

Na konci púte sa uskutočni-

la ďakovná bohoslužba za 

účasti biskupov  Petra Rus-

náka, o. kardinála Tomku, 

kardinála Vlka z Českej 

republiky a množstva asis-

tujúcich kňazov. Po obrade 

sme išli do podzemia k hro-

bu sv. apoštola Cyrila, kde 

sa uskutočnila ďakovná 

liturgia slova.  

Týmto slávnostným aktom 

spolu s občerstvením sa 

naša púť naplnila. 

Libuša Miháliková 

  

  Rím očami pútnika 
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HABEMUS PAPAM 

Vatikán 13. marca (TASR) 
- Novým, v poradí už 266. 

pápežom, sa dnes stal 
Argentínčan  

Jorge Mario Bergoglio 

(76), arcibiskup z Buenos 
Aires.  

Nástupca Benedikta XVI. 
na svätopeterskom stolci 
prijal meno František I. na 

počesť sv. Františka z 
Assisi. Vyplýva to z 
informácií svetových 

agentúr. 
 

Ide o prvého 
mimoeurópskeho pápeža 

po viac ako tisícročí         
a vôbec prvého pápeža   

z amerického kontinentu. 
 

Tradičnou latinskou 
formulou: "Annuntio vobis 

gaudium magnum: 
Habemus papam"  

(Oznamujem vám veľkú 
radosť: Máme pápeža) 

uviedol dnes večer 
nového pápeža na balkón 

na Námestí sv. Petra, 
úplne zaplnenom 

veriacimi z celého sveta, 
francúzsky kardinál Jean-

Louis Tauran   
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AKO SV. VINCENT 

MEDZINÁRODNÉ  STRETNUTIE  EUROPA  2 

Prezidenti spolkov Vincentských  
konferencií sa zišli v Bratislave 

 

 
S cieľom vypracovať spoločný projekt v sociálnom nasa-
dení pre Vincentské konferencie sa konala v Bratislave 
od 13. do 16. marca  medzinárodná vincentská konfe-
rencia skupiny Európa 2. Generálna rada (Socitéte de 
Saint Vincent de Paul), ktorá koordinuje činnosť konfe-
rencií sv. Vincenta de Paul a sídli v Paríži, poverila zor-
ganizovaním vrcholného stretnutia prezidentov národ-
ných spolkov, slovenský Spolok sv. Vincenta de Paul. 
Devätnásť zástupcov z Francúzska, Chorvátska, Mace-
dónska, Rumunska, Litvy, Maďarska Nemecka a Sloven-
ska bude formou tréningu analyzovať a hodnotiť činnosť 
národných spolkov konferencií sv. Vincenta de Paul       
a zaoberať sa stanovením pravidiel, identifikáciou úloh   
a zodpovednosti pre ďalšie obdobie."Potrebujeme hľa-
dať efektívne prostriedky a spôsoby, ako aj dnes slúžiť   
v duchu charizmy svätého Vincenta. Stretnutie je záro-
veň pre nás aj príležitosťou, aby sme obnovili a posilnili  
v sebe schopnosť vidieť Krista v našich núdznych bra-
toch a sestrách a so súcitom im pomáhali", uviedla prezi-
dentka Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku Libuša 
Miháliková.  
Cieľom Spolku sv. Vincenta de Paul je v prvom rade 
chrániť dôstojnosť človeka, hájiť ľudské práva, zmierňo-
vať biedu a odstraňovať jej príčiny, čo zahrňuje charita-
tívnu službu v širšom i užšom zmysle slova. Členovia sa 
zameriavajú na aktuálne potreby ľudí v tom prostredí, 
kde žijú. Ide o duchovnú a hmotnú pomoc ľuďom v nú-
dzi, v rôznych ťažkostiach (starým, chorým, väzňom, 
bezdomovcom, Rómom, utečencom a iným). Podieľajú 
sa i na vzdelávaní a rekreačnom programe detí, aj na 
zriaďovaní rôznych charitatívnych diel. Usilujú sa osobne 
angažovať a konkrétne pomáhať v duchu vincentskej 
charizmy.  
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku je zapojený    
v rámci medzinárodnej spolupráci so Spolkami celého 
sveta. Zúčastňuje sa pomoci pri humanitárnej výpomoci 

krajinám, v boji proti hladu, pomocou krajinám, ale aj 
osobnou starostlivosťou o chudobných formou poskyto-
vania hmotnej a finančnej pomoci. Na tento účel sú vy-
konávané zbierky vo forme darov od dobrodincov. Čle-
novia konferencií vykonávajú svoju činnosť na celom 
Slovensku a zapájajú sa aj spoločných zbierok, každo-
ročne sa vykonáva zbierka Boj proti hladu, kde sú zú-
častnené o organizácie Združenie Mariánskej mládeže, 
Spolky kresťanskej lásky, De Paul Slovensko a Spolok 
sv. Vincenta de Paul. 

   
S krátkym odstupom času a reakciách zúčastnených 
môžeme konštatovať, že stretnutie bolo veľmi vydarené, 
či už zo strany prednášajúcich alebo organizátorov. Or-
ganizácia takmer štvordňového stretnutia bola na ple-
ciach SVdP na Slovensku - Domu nádeje, kde sa pred-
nášky a workshopy konali. Aj napriek jazykovej bariére 
vládla medzi delegátmi  i školiteľmi výborná nálada        
a porozumenie ... Konferenčná miestnosť bola vybavená 
najmodernejšou informačno-komunikačnou technikou, 
na ktorú získal DN  finančné prostriedky z projektu. Túto 
techniku budeme aj naďalej využívať pri rôznych projek-
toch, prezentačných akciách spolku i prednáškovej čin-
nosti... 
 
Koordinátorom stretnutia bol Ervin Jozef Tigla z Rumun-
ska, ktorý skvelo riadil denný program a pripravoval po-
trebné materiály k workshopom ...    
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Marie-Francoise pri prednáške 

Chorvátski a slovenskí  delegáti v družnej debate  

   Ervin Tigla , koordinátor stretnutia 



Básnik, ktorý miloval ľudí... 

Našu konfe-
renciu prišiel 
pozdraviť pán 
kaplán Emil, 
otec Augustín 
Slaninka, kto-
rý nás spre-
vádzal aj po 
B r a t i s l a v e     
a Červenom 
kameni. Páter 
Marián Cho-

vanec —náš duchovný administrátor si tiež prišiel vypo-
čuť niektoré prednášky. 
Hlavná školiteľka Marie—Francoise erudovane predná-
šala najmä témy neverbálnej a verbálnej komunikácie. 
Prihovárala sa nám svojou krásnou francúzštinou, avšak 
pri neverbálnej komunikácii sme jej všetci veľmi dobre 
rozumeli aj bez znalosti francúzštiny. Musím tiež pochvá-
liť Ulriku z Generálnej rady v Paríži, ktorá pohotovo         
a profesionálne prekladala nemecky, francúzsky, rusky 
ako aj dve ďalšie prekladateľky Janku—francúzštinárku  
a Elenku—nemčinárku. 

Aby však 
n e v z n i k o l 
dojem, že 
sme po celý 
čas len sede-
li    v pred-
n á š k o v e j 
mies tnos t i , 
našim zahra-
ničným hos-
ťom sme 
ukázali aj 
h i s t o r i c k é 

miesta Bratislavy, múzeum v Červenom kameni a napo-
kon   „U Mlynára“ sme si naplno užili aj degustáciu slo-
venských vín, pochutili na slovenskej husacinke a za-
spievali a zatancovali pri slovenskej ľudovej muzike. Ve-
rím, že spomienky nielen na tento deň a večer  dlho bu-
dú rezonovať v našich  srdciach ale hlavne všetko, čo 
sme sa tu naučili budeme realizovať aj v praxi— v na-
šom poslaní slúžiť núdznym a chudobným—našim pá-
nom.  

Všetkým 
srdečné 
Pán Boh 
odplať! 

 

AKO SV. VINCENT 
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 Určite ste postrehli básnické príspev-

ky autora Martina Šurjaka v našom 

OZANAME.  

     Nebolo to len tak. Istého času ma 

prosila pani Mária, aby som zverejnila 

niektoré jeho básne. Tak sa začalo 

naše dopisovanie. Bol to človek,  kto-

rého smelo  môžem nazvať „ básnik 

čistého srdca.“  Bol... dňa 27.1.2013 

náhle zomrel  na embóliu pľúc.   

Z jeho rozlúčky na pohrebe vyberám z emailu: 

„Pohreb, ak to tak možno povedať, bol krásny, vyžarovalo    

z neho Martinovo posolstvo a odkaz o láske a Láske. S Mar-

tinom sa prišlo rozlúčiť neskutočne veľa ľudí, všetci smutní, 

no zároveň (zhodli sme sa s bývalými kolegynkami a známy-

mi) takí pokojní, rovnako ako pokojne a krásne vyzeral Mar-

tin v truhle. Ako by iba spal. Bolo tam aj veľa Martinových 

spolužiakov a jedna z nich mu symbolicky pripla na klopu 

saka krásne modré pierko. Mamka Vierka nás vítala ako keby 

na svadbe svojho syna. 

Obrady boli gréckokatolické, predtým na úvod zaznel Verdi-

ho Zbor Židov. Potom pán Lejko z divadla J. Záborského  

predniesol pár slov o Martinovi a jeho vlastnú (Martinovu) 

báseň, ktorú spomenul aj kňaz v homílii. Upozornil na to, že 

Martin dokázal preniesť Ježišov odkaz do bežného života. 

Použil i slová Martinovej mamky, keď ho mala trošku cha-

rakterizovať: "Martin mal rád život a miloval ľudí."  Teda 

naozaj, okrem smútku aj zvláštny pokoj a nádej na nás dý-

chali ... No každému, kto Martina poznal, bude rozhodne 

chýbať. Lebo všetci, čo sme mohli byť v jeho blízkosti, vede-

li sme, že byť jeho kamarátom, priateľom je nevšedný dar.“  

     Kto bol Martin Šurjak?   

     Ešte v detstve alebo v puberte ochorel na chorobu, násled-

kom ktorej sa zastavil jeho fyzický vývoj. Ale Pán ho obdaril 

mimoriadnou inteligenciou. Vyštudoval najprv ekonómiu, 

neskôr začal študovať laickú teológiu, keďže prežil hlboké 

duchovné obrátenie. V štúdiu však nemohol pokračovať kvô-

li ťažkej autohavárii. Prežil len zázrakom, mal fraktúru lebky, 

následne ťažkú amnéziu, z ktorej sa pomaly dostával aj vďa-

ka obetavej pomoci jeho mamky i ostatnej rodiny. Často ho-

voril o láskavom ovzduší uprostred svojej rodiny, bez ktoré-

ho by sa nebol dostal tam, kde bol. Veď okrem spomínaných 

problémov sa ešte pridružila rakovina kože, osteoporóza ... 

Stal sa invalidným dôchodcom v mladom veku, po 20-ke, 

teraz mal niečo cez 43, no v dôsledku  svojej choroby  vyze-

ral chlapčensky navonok a vlastne i jeho duša  zostala čistá, 

nedotknutá. To sa odrazilo v jeho poézii i v jeho správaní. 

Posledná báseň venovaná časopisu Ozanam, zaslaná 

mobilom: 

   „Keď sa ponorím do Kristovho utrpenia, moja bolesť sa 

stráca v hĺbke, kráse a sile jeho lásky.Keď si vyprosím ponor 

mysle do umenia, moja radosť sa spája v Duchu, v pravde     
a v behu cez prekážky. Vtedy ďakujem za čisté srdce plné 

kľudu i strehu vážky. Prajem myseľ hodnú tichej vrásky.              
M.Š.,  12.10.2012.     

      Chcel som Vám urobiť radosť básňou, možno však obda-

riť skrytou vášňou? Najprv chcem vychovať srdce k službe,  

až potom dať plynúť jeho túžbe.  M.Š.,  1.1.2013                  

                                     Martin, vďaka.  Libuša Miháliková 

 

       

                    U Mlynára 

      Na bratislavskom hrade 

Páter Emil, páter Augustín pozorne  

sledujú prednášku 



UKRIŽOVANÁ NEKONECNÁ LÁSKA, MILUJEM ŤA! 

 

Sv. Ján Gabriel Perboyre sa narodil v juž-
nom Francúzsku,v  Le Puech 6.januára  1802. 
Koncom roku 1818 vstúpil do rehoľnej spoloč-
nosti sv. Vincenta de Paul, (lat. Congregatio 
missionum – CM), ľudovo lazaristi, alebo vin-
centíni. Po ukončení noviciátu roku 1820 zložil 
rehoľné sľuby. Za kňaza bol vysvätený v roku 
1826 v kaplnke na Rue de Bac v Paríži. Jeho 
veľkou túžbou bolo ísť do Číny, ako sám 
povedal: „Chcel by som tam hlásať Ježiša 
Krista a pre Neho zomrieť.“ Boh jeho vrúcnu 
túžbu vypočul a splnil. 

S dovolením svojich predstavených v r. 1835 vyplával z fran-
cúzskeho prístavu Le Havre a v auguste toho istého roku pri-
stál v prístave Macao na čínskej pevnine. V tomto meste sa 
páter Ján Gabriel niekoľko mesiacov učil základy čínskej reči. 
V marci 1837 odchádza do provincie Honan  v strednojužnej 
Číne, kde začína svoju misijnú činnosť. 
V januári 1838 ho predstavení preložili do susednej provincie 
Hupeh, ktorá mala byť jeho definitívnym misijným pôsobi-
skom. Tu na neho doľahlo obdobie duchovnej úzkosti       
a bezútešnosti. Veľa o tom nehovoril, ale podľa svedectva 
spolubratov „je mu potechou a posilou videnie Krista na 
kríži, ktorý ho upokojuje a dáva mu tušiť mučenícku 
smrť.“ 
Na príkaz vicekráľa v 1839  vypuklo prenasledovanie kres-
ťanov. Na základe udania vysiela vicekráľ oddiel vojakov, aby 
zatkli misionárov, ktorí sú zhromaždení v ústrednej misijnej 
budove. Potom, čo ich niekto včas varoval sa rozutekali do 
okolitých lesov a hôr. Páter Ján Gabriel utiekol do bambuso-
vého lesa neďaleko misijnej stanice. Ale nasledujúci deň ho 
vojaci vicekráľa zajali a tak sa začala jeho niekoľkomesač-
ná krížová cesta, ktorá sa nápadne podobá krížovej ceste 
nášho Pána Ježiša Krista: 
– Ježiš vykročil na svoju krížovú cestu po troch rokoch 
svojej verejnej činnosti (Jn 2, 13; 6, 4; 12, 1) – páter Ján 
Gabriel zasa po troch rokoch svojej misionárskej práce; 
– Ježiš bol Judášom zradený a vydaný vojakom za 30 
strieborných (Mt 26, 14 – 16) – páter Ján Gabriel za 30 
taelov synom jedného z katechumenov; 
– Ježišovi robili v Jeho smrteľnej úzkosti spoločnosť traja 
najbližší učeníci Ján, Jakub a Peter (Mk 14, 33) – pátra 
Jána Gabriela sprevádzali v dobe jeho zatknutia traja spo-
ločníci:Tomáš, ktorý podobne ako Ján mu zostal verný, 
Filip, ktorý ako Jakub utiekol a nakoniec starý katechéta, 
ktorý ho podobne ako Peter zaprel; 
– Ježiša vláčili od súdu k súdu (Jn 18, 12 – 13; 24; 28 – 29; 
Lk 23, 6 – 7; 11) – pátra Jána Gabriela tiež vláčili po sú-
doch: pred civilný súd, vojenský súd, trestný súd a pred 
súd kráľa a vicekráľa; 
– Ježiš bol krivo obviňovaný (Mt 26, 59 – 62) – aj pátra 
Jána Gabriela krivo obviňovali, napríklad i z toho, že mal 
nemorálny vzťah s čínskym dievčaťom Annou Kao, ktorá 
urobila sľub panenstva; 
– Ježiša dal Herodes obliecť do posmešných bielych šiat 
a ako šaša ho poslal nazad k Pilátovi (Lk 23, 11) – pátra 
Jána Gabriela na príkaz mandarína obliekli do kňazského 
rúcha a tak bol vystavený na posmech na verejnosti, po-
čas ktorého pred neho predstupovali so žiadosťou o roz-
hrešenie; 
– Na Ježiša pľuli (Mt 26, 67) – aj páter Ján Gabriel bol op-
ľuvaný; 
– Ježiš bol zapretý Petrom (Mk 14, 66 – 72) – pátra Jána 
Gabriela zaprel starý katechéta Jy, ktorý išiel až tak ďale-
ko, že pátra Jána Gabriela sám osobne bil a zranil; 
– Ježiš bol bitý trstinou a zbičovaný (Mt 27, 30; Jn 19, 1) –

pátra Jána Gabriela bili bambusovými palicami a po tvári 
bičovali koženými pásikmi; 
– Ježiša korunovali tŕňovou korunou (Jn 19, 2) – pátrovi 
Jánovi Gabrielovi zasa na čelo ihlou vypálili štyri čínske 
znaky označujúce jeho vinu: „Ohlasovateľ ohavnej sekty“; 
– Ježiša napájali žlčou a octom (Mt 27, 34; 48) – pátrovi 
Jánovi Gabrielovi dávali piť psiu krv; 
– Ježiša ukrižovali za hradbami mesta (Jn 19, 18) – pátra 
Jána Gabriela pripevnili na šibenicu v tvare kríža tiež za 
hradbami mesta; 
– Ježiš zomrel na Veľký Piatok o tretej hodine popolud-
ní (Mk 15, 34; 37) – páter Ján Gabriel zomrel tiež v pia-
tok (11. septembra) o tretej hodine popoludní; 
– Počas ukrižovania Ježiša sa na nebi udialo zázračné zna-
menie – tma nastala po celej zemi (Mt 27, 45) a počas ukri-
žovania pátra Jána Gabriela sa na nebi tiež zázračné zna-
menie – veľký žiariaci kríž; 
Sv. Ján Gabriel Perboyre bol počas mnohých výsluchov 
mučený mimoriadne krutým spôsobom. Chceli od neho, 
aby sa zriekol svojej viery. Odmietol, preto musel okrem 
vyššie spomenutých mučení kľačať na reťazi, ale-
bo porcelánových črepinách. 
Pri jednom z výsluchov mu pred sudcami istý mandarín 
ponúkol slobodu, ak pošliape po kríži, ktorý priniesli. 
Ale páter Ján Gabriel sa hodil na zem a objal ho. Dostal za 
to 110 rán bambusovou palicou, ale ani tak ho nedonútili   
k takémuto ohavnému činu. 
Tiež bol mučený typicky čínskym druhom mučenia, ktorý číňa-
nia volajú šang-ce. Trest spočíval v tom, že pátra Jána Gabrie-
la priviazali za palce oboch rúk a prameň vlasov na šibeni-
cu. Každý deň musel takto zavesený stráviť tri až štyri ho-
diny. Po takomto ukrutnom mučení ho polomŕtveho odná-
šali do cely. 
Páter Ján Gabriel Perboyre i napriek mnohorakým ukrut-
ným mučeniam, ktoré musel pre svoju vieru zniesť, zostal 
vždy voči každému plný dobroty a láskavosti. 
Po vyčerpaní všetkých prostriedkov krutosti bol páter Ján Gab-
riel odsúdený na smrť zaškrtením. Rozsudok mal potvrdiť 
cisár. Misionár čakal na toto potvrdenie v žalári v meste Wu-
chang osem mesiacov. Cisársky sú-
hlas z Pekingu prišiel     v septembri 1840. Väznitelia 
hneď     v ten istý deň prikročili k vykonaniu popravy. Spolu so 
siedmimi odsúdencami pátra Jána Gabriela dopravili pred 
hradby U-Tšang-Fu. Tam na vyvýšenine „Red Mountain“ vojaci 
sťali najskôr spoluväzňov pátra Jána Gabriela Perboyra. Po-
tom popravili aj jeho. Priviazali ho na kríž, na ktorom mu 
o tretej hodine popoludní zatiahli povraz, ktorý mal okolo 
krku a udusili ho. 
V okamihu smrti 38-ročného pátra Jána Gabriela Perboy-
ra sa objavil na oblohe veľký žiariaci kríž, ktorý bolo vidieť 
až do vzdialenosti 1000 kilometrov. Tento veľký kríž žiariaci 
na nebi, ktorý ľudia videli ľudia až v samot-
nom Pekingu, priviedol mnohých k obráteniu. 
V roku 1860 previezli telesné pozostatky mučeníka pátra Jána 
Gabriela do Francúzska, kde ich uložili v parížskom materskom 
dome. 
Sv. Ján Gabriel Perboyre bol beatifikovaný pápežom Levom 
XIII. 10. novembra 1889 a svätorečený bl. pápežom Jánom 
Pavlom II. 2. júna 1996. Jeho telo spočíva a je uctievané v kos-
tole sv. Filipa v Macerate. 
Sv. Ján Gabriel Perboyre, nepotupil a nepošliapal Spasite-
ľov sv. Kríž, ako to od neho žiadali jeho mučitelia, ale ho 
skrze svoje mučeníctvo a smrť na kríži Božou mocou, sláv-
ne vyzdvihol vysoko do neba, aby v spomienke na túto 
slávnu udalosť žiaril nielen nad Čínou, ale nad všetkými 
národmi až do konca sveta. Zažiari opäť, a to naposledy, 
tesne pred príchodom spravodlivého Sudcu, ktorý príde 
súdiť živých i mŕtvych.                             Spracované: A.K. 
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Bratislava 16. marca (TK KBS) -  

Od 13. do 17. marca 2013 sa konalo 

medzinárodné stretnutie prezidentov 

Spolku sv. Vincenta de Paul. Zišli sa 

v Dome nádeje Spolku sv. Vincenta 

v Bratislave. Debatovali o sociálnom 

zameraní pre prácu s chudobnými, 

ako tréning národných prezidentov 

spolku. Na stretnutí sa stretli účast-

níci za Skupinu Európa 2, a to 19 

delegátov - z Macedónska, Chorvát-

ska, Rumunska, Litvy, Maďarska a 

Slovenska. Ospravedlnili sa prezi-

denti spolku z Poľska a Čiech. Koor-

dinátorom stretnutia skupiny Európa 

2 bol Ervín Jozef Tigla z Rumunska.  

 

Tréningové cvičenia viedli školiteľky 

- viceprezidentka Generálnej rady 

Spolku, so sídlom v Paríži, viceprezi-

dentka Márie- Francoise Salesiani-

Payet z Francuzska a Ulrika Maat-

feldt z Nemecka, členka Generálnej 

rady. Tréning národných prezidentov 

mal viacero úrovni: štruktúra vedenia 

spolku, získavanie nových členov, 

sociálne nasadenie pre prácu s chu-

dobnými v duchu Vincentskej spiritu-

ality a vzájomná komunikácia vede-

nia spolku a členskej základne.  

 

Skupiny prezidentov pracovali vo 

worshopoch, s cieľom zostavenia 

projektu na identifikáciu úloh a čin-

nosti do budúcna vo všetkých zú-

častnených krajinách. Krajiny Euró-

py 2 sa predstavili krátkou prezentá-

ciou o práci s chudobnými. Následne 

prijali spoločné pravidlá v sociálnom 

nasadení pre činnosť členov a ich 

inšpiráciu. 

 
Regionálne plenárne stretnutia 

SVdP sa uskutočnia                         
v Bratislave dňa 27. apríla 2013       

a v Košiciach 4. mája 2013. 
 

 
2% - aj tento rok môžete venovať na 

dobrú vec—na podporu chudob-
ných. Ďakujeme za všetkých, ktorým 

váš dar pomôže v núdzi. 

   POĎAKOVANIE NAŠIM  

DARCOM 

    Ďakujeme rodine  Jančovej z Nitry, 

ktorá venovala Spolku sv. Vincenta de 

Paul - Domu nádeje v Bratislave ma-

teriálne veci z bytu, ktoré dnes skráš-

ľujú  denný stacionár a zútulňujú bý-

vanie pre dievčatá v Domove na pol 

ceste.  Srdečné Pán Boh odplať za 

Vašu láskavosť. 
    Tiež chceme poďakovať pánu Ur-

dzíkovi z Lipian, okres Prešov, ktorý  

formou  potravinovej banky poskytol 

potraviny pre Sociálne centrum Šura-

ny a Domov na pol ceste Bratislava. 

    Napokon ďakujeme všetkým našim 

darcom, známym aj neznámym za ich 

štedré srdce v delení sa dobra pre 

chudobných. 
     

POKRAČOVANIE  

KURZOV 
   V rámci cyklu vzdelávania klientov pri zís-
kavaní praktických zručnosti pokračuje kurz 
varenia a stolovania v odbore kuchár - 
čašník pre dievčatá z Domu nádeje Bratisla-
va a chlapcov zo Sociálneho centra Šurany. 
       Kurz podporil  Generálna rada  Spolku  
sv. Vincenta de Paul z Paríža pod názvom 

„PROFESIONÁLNE A DUCHOVNÉ 
FORMOVANIE  SOCIÁLNE  ZNEVÝ-
HODNENÝCH SKUPÍN A  ICH  INTEG-
RÁCIA  DO SPOLOČNOSTI“ 
     Dievčatá a chlapci majú možnosť  získať 
prax pod odborným dozorom lektora z Hote-
lovej školy a dostať certifikát o vykonanom 
kurze. Kurz bude trvať do konca roka 2013. 
        Získané vedomosti im pomôžu  pri hľa-
daní zamestnania v danom obore. 

 

4.apríla 2013  - svätá omša za zomrelých 
členov SVdP v kostole sv. Michala v Levi-
ciach. 

 
Máme novú 
sestričku:  
 Štefániu 
Novákovú,  
DKL. 
Želáme jej 
Božie po-
ž e h n a n i e , 
r a d o s ť , 

pohodu a trpezlivosť pri našej vzájomnej 
spolupráci. Sestričke Damiane ďakujeme za 
všetko  a vyprosujeme jej Božiu pomoc        
a ochranu Panny Márie na misiách v Rusku. 

 

Johana  VANKOVÁ, 

*01.01.1953* 60 

Kf. sv. Justína de Jacobis, Šurany 
 

Rozália BRČKOVÁ  

*01.01.1933* 80 

Kf. sv. Kláry, Bratislava 
 

Priska GERLICIOVÁ, MUDr. 
*06.01.1938* 75 

Kf. sv. Jozefa, Levice 
 

Jozef MARKO, Ing. 

*26.01.1953 * 60 

Kf. sv. Gorazda, Bratislava 
 

Jolana UHRÍKOVÁ, Mgr. 

*03.03.1968* 45 

Kf. sv. Michala Archaniela, B. Bystrica  

 

Všetkým srdečne blahoželáme! 
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Modlitby sv. Gianny Beretty Molly  
  

Úsmev  

Úsmev pre Boha Otca, od ktorého 

pochádza každý dar.  

Úsmev pre Ducha Svätého, za 

jeho vnuknutia.  

Úsmev pre Ježiša Krista, nášho 

brata,  

s ktorým sa stretávame 

v Eucharistii.  

Úsmev pre Matku Božiu, ktorá je 

náš vzor,  

jej chceme pripodobniť život svoj.  

Úsmev pre anjela strážcu – dar 

od Boha,  

pretože nás chráni a vedie do 

neba.  

Úsmev pre našich drahých – bra-

tov a sestry,  

ktorým máme byť lúčmi radosti.  

Úsmev pre blížnych,  

ktorých nám Pán denne posiela 

do cesty.    
  

 (Z knihy Leopoldína Scheidová, 

Norbert Scheida: V službách evanje-

liovej lásky, 2004) 

 

 

všetko najlepšie


Napísala nám sestrička Štefánia 
 

Náš denný stacionár funguje, pozrite sa  na nás, aspoň cez aktuálne fotografie. 

Najlepšie však urobíte, keď prídete  medzi nás. 

Prihlásiť sa môžete osobne v DOME NÁDEJE, Tomášikova 8A, Bratislava, 

bližšie informácie, podmienky a prihlášku  nájdete na www.vincent.sk 

TEŠÍME SA NA VÁS! 
 

Z listov našich chudobných ... 

Návšteva konferencií 

Ďakujem za finančnú pomoc. Bola som už zúfalá, nemala som 

pre malých na mlieko a plienky. Všetko je drahé, nevychádza 

mi to. Ďakujem..... 

 

Ďakujem za kočík. Vážim si vašu pomoc. Deti sú choré, musela 

som si na lieky požičať. V máji budeme krstiť. Modlím sa za 

vás a prosím aj naďalej o pomoc. 

 

Ďakujem za váš milodar k sviatkom pre našu rodinu. Pán Boh 

Vám to odmeň. 

 

Idem z ďalšieho pokusu o zamestnanie, ale neúspešne. Prosím, 

príďte  k autobusu, nemám na cestu domov. Prosím o chlieb 

pre deti.  Prosím príďte..... 

 

Som nesmierne rada  že mi pomáhate a že na mňa myslíte. 

Viem  že toho máte veľa. Peniaze použijem len pre deti. 

Bločky pošlem. Modlím sa za vás. 

 

Pre Boha vás prosím o pomoc. Vypli nám aj elektrinu. Prosím, 

pomôžte..... 

 

Synovi Š.... nemám na zaplatenie stravy. Prosím, prosím, 

nakúpte mu paštéty, aby mal čo jesť celý týždeň na internáte. 

Bude vás čakať v nedeľu večer pri autobuse. Ďakujem.... 

 

Chcem sa vám ešte raz poďakovať, veľmi ste nám pomohli. 

Prajem so synom požehnané sviatky..... 

 

9. februára 2013 Magdaléna Boledovičová 

a Mária Virsiková  navštívili v Bratislave dve 

konferencie. 

S Konferenciou sv. Cecílie sa stretli o 15.00 

hodine v ZŠ sv. Vincenta  na Bachovej ulici. 

S Konferenciou Kráľovnej rodiny sa stretli 

o 19. 00 hodine v pastoračných priestoroch  

farnosti. 

Predsedníčky konferencií M. Stankovičová a A. 

Jánošová spolu s členkami informovali 

o činnosti  a o plánoch  do budúcnosti. 

M. Boledovičová informovala o potrebe pravi-

delných stretnutiach členov v konferenciách. 

Stretnutia ukončili modlitbou litánií k bl. Frede-

rikovi Ozanamovi. 
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Kontakt : Denný stacionár sv. Vincenta de Paul 

www.dennystacionar-vincent.sk   

Bc. Eva Bunčáková, vedúca sestra a odborný garant               telfón:   0911432922    0907472221  

e-mail:   eva.buncakova@gmail.com 

              VYDÁVA NR SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL 

STACIONÁR V DOME NÁDEJE 

Srdečne pozdravujem a veľmi 
pekne ďakujem. Neviem čo by 
som mala napísať, ale pokú-
sim sa. Oslovila ma myšlienka 
otca Eli : 
"Potrebujem vás!"Potrebujem 
vašu spoluprácu, aby sme 
spoločne realizovali nejaké 
dielo. Takto zakúšal sv. Vin-
cent svoj vzťah s Bohom,         
s inými a zvlášť s chudobnými. 
My sme dnes tiež pozvaní mať 

takúto skúsenosť potreby chudobných,  iných, aby 
sme pokračovali vo veľkom vincentskom diele. 
Pre tých, ktorí ma nepoznajú. Som sestrou služobni-
cou v Martine – v trojčlennej komunite. Zamestnaná 
som v n. o. Samaritán ako opatrovateľka. Slúžim 
starým a chorým ľuďom v ich domácnosti. 
Ďakujem,  že ste ma prijali a vynaložím všetko úsilie, 
aby sme si boli navzájom  oporou.         s. Štefánia 

http://www.dennystacionar-vincent.sk/
mailto:eva.buncakova@gmail.com


 

 Začiatkom marca, keď som bola na 

Kopci, sa obyvatelia zariadenia pý-

tali, či príde otec provinciál  

a rehoľné sestričky  na veľkonočné 

sviatky.  Otec provinciál, keď na 

Vianoce odchádzal, tak nám sľúbil, 

že príde aj na Veľkú noc. Bolo nám 

s ním dobre. 

     Páter Jozef Noga, provinciál Mi-

sijnej spoločnosti, sľub dodržal        

a spolu s bohoslovcom Mirkom pri-

šli do zariadenia vo štvrtok poobede, 

aby mohli spoločne s obyvateľmi 

sláviť trojdnie.  Všetko prebiehalo 

ako  každý rok. K slávnostnej atmo-

sfére pribudli spoločné modlitby, 

ruženec, krížová cesta, spoveď 

a  rozhovory s obyvateľmi zariade-

nia.     Sestrička Blanka, duchovná 

mama zariadenia,  pripravila kapln-

ku, napiekla koláče, zákusky 

a urobila všetko ostatné, čo          

k sviatkom patrí. V sobotu poobe-

de spolu s Radkom  pripravili sto-

ly a slávnostnú večeru. Nechýbal 

ani sladký, okatý baránok  

s červenou stuhou. 

     V popoludňajších hodinách  

prišli  očakávané sestričky  - sr. 

Damiána,  Žofia, a Kamila a ako 

vždy, aj teraz  priniesli veľkonoč-

né dobroty.  Bez sestričiek  si 

vzkriesenie a spoločnú večeru ne-

vieme v zariadení  ani predstaviť. 

     Veľkonočná vigília začala 

o 19.30 hodine.  Kaplnku Sedem-

bolestnej Panny Márie  zaplavil 

spev, ktorý sprevádzala sestra Ka-

mila hrou na harmónium. Otec 

provinciál  posvätil oheň, zapálil 

paškál, bohoslovec Mirko priniesol 

na obetný stôl sochu vzkrieseného 

Krista    a obnovili sme si krstné sľu-

by. Slávnostným spevom Teba Boha 

chválime sme ďakovali za Božiu 

lásku, za kríž, za vzkriesenie, ale aj 

za otca provinciála, za bohoslovca 

Mirka, za sestričky , za sestričku 

Blanku a za všetkých, ktorí  sa obe-

tujú a pomáhajú tomuto dielu. 

     Radostné ALELUJA  nás napĺňa-

lo aj pri spoločnej večeri nielen 

z dobrôt, ktorým sa nedalo odolať. 

Šunka, klobáska, vajíčka, chren, zá-

kusky, pagáče, čokoládky ...... to nás 

všetko čakalo. 

Srdečná vďaka,  nech Vás Boh žeh-

ná a prajem radostné ALELUJA.

           Sestra Magdaléna 

 

Veľká noc v Sociálnom centre – v Útulku Kopec. 
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