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Krížová cesta na Kalvárii v Leviciach. Jedno zastavenie 

má aj Konferencia sv. Jozefa v Leviciach, na ktoré pri-

spela finančnou čiastkou   a stará sa o jeho udržiavanie. 

Kostol sv. Vincenta de Paul v Bratislave—Ružinove. 

Pohľad je od Domu nádeje v ktorom sídli NR SVdP. 

DN je stavebnou súčasťou  kostola. 

Fotografie A. Kopřivová 



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

 

 

    Blíţi sa Veľká noc, ktorej 

predchádza 40-dňový pôst. Je to 

čas na osobné stretnutie s Kristom 

a premenu ţivota v duchu viery.  

Ním sme pozvaní kontemplovať 

tajomstvo kríţa, ktoré nás čaká na 

konci pôstu.   

       V tejto dobe chcela by som 

vás povzbudiť v konaní dobra tak 

potrebného na vnímanie potrieb 

blíţneho, najmä chudobného. 

Všímať si ako veľmi rýchlo sa 

mení situácia človeka pri strate 

zamestnania, choroby ale aj 

rôznych negatívnych vplyvov, 

všímať si brata vedľa seba a  byť 

mu pomocou.  

        V situáciách, s ktorými sa 

stretávame musíme preukázať 

svoju lásku tomu, kto to najviac 

potrebuje.     

       My vieme, akou  veľkou 

láskou nás miloval Pán Jeţiš, 

zomierajúc za nás na kríţi.  Preto 

prosme Pána, aby sme pomohli 

našim blíţnym slovom aj 

skutkom a prijať Otcovu lásku, 

ako ju prijal Jeţiš a dať túto lásku 

do obehu vo svete.   V tom nech 

je tajomstvo nášho pôstu.    

        

     Preţitie Veľkej noci je 

o stretnutí sa so Zmŕtvychvstalým 

a z radosti z Neho. Prajem Vám 

túto veľkú radosť zo stretnutia 

s Ním - Poţehnané veľkonočné 

sviatky všetkým Vám.  

 

    Vaša sestra Libuša 

Ten, kto podľa nich ticho rozjíma, je i sám pohnutý 

milosrdenstvom ako veľký a dobrý priateľ ľudí 

a priateľ Boží.  

Výber z knižočky citátov sv. Vincent de Paul 

 Pobádaní milosrdenstvom. 
 

V mene Boţom 

Ponechajme sa úplne Boţej prozreteľnosti. Tá zaria-

di všetko tak, ako potrebujeme. 
  

Pripravené je moje srdce  

Môj Boţe, neprosím ťa, aby si zo mňa učinil anjela 

alebo apoštola. Jediné, čo si prajem, je: byť stále 

pohotový prispôsobiť sa tvojej vôli a byť pripravený. 
 

Kto trpí—porozumie 

Človek, ktorý preţil slabosti a skúšky na sebe samom, má pre ne pochopenie u dru-

hých. 

EDITORÁL 

 

Modlitba za chudobného, ktorý čaká 
 

Ó, Boţe, veľkodušné útočisko trpiacich a chudobných, 

vypočuj modlitbu, ktorou ťa prosíme za tých, čo trpia. 
Upokoj a poteš chorých a zranených, 

starých a zomierajúcich. 

Daj im a tým, čo ich opatrujú 
múdrosť, trpezlivosť, takt a súcit. 

Vnukni im myšlienky, 

ktoré vedia pozdvihnúť, 
slová, ktoré vedia posvietiť 

a lásku, ktorá poteší. 

Odporúčame ti ustrašené srdcia a srdcia odbojné, 
ranené pokušeniami, mučené vášňami, 

zranené a znásilnené zlobou ľudí. 

Daj nám Pane, svojho Ducha Lásky, 
pochopenia a obety, 

aby sme vedeli účinne pomôcť tým,  

ktorých stretávame a ktorí trpia.  
Pomôţ nám odpovedať na ich prosbu, 

lebo je to tvoja prosba.  

AMEN 
(Vincentínska modlitba) 
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Poďakovanie 
Ďakujeme všetkým dobrodincom, členom Spolku SVdP konferenciám, sestričkám, 

ţiakom školy sv. Vincenta de Paul za poskytnutú pomoc  - hmotné a finančné dary 

počas vianočných sviatkov klientom Sociálneho centra Šurany a Domu nádeje v Brati-

slave.  "Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste urobili, hovorí Pán 

Ježiš."  V tom spočíva naša radosť   a zmysel pomoci. 

Dom nádeje Bratislava a  Sociálne centrum Šurany 

Spomienka 

 
     Dňa 2.2.2012 zomrela vo veku 
71 rokov naša  členka Spolku, z 
Konferenc ie  sv.  Gorazda 
v Bratislave,  Ing. Katarína 
Adamkovičová a rodná sestra  
Mons. Antona Adamkoviča, výpo-
mocného duchovného v kostole 
sv. Vincenta de Paul v Bratislave. 
       Celý svoj život zasvätila láske 
k Bohu, a posväcovala ho.  Bola 
vždy skromná,  usmievavá 
a nenáročná. Vždy ochotná po-
môcť blížnemu i konferencii  kde 
pôsobila. Pán života a smrti si ju 
povolal k sebe do večnej slávy po 
ťažkej chorobe, ktorú trpezlivo 
znášala.  
     S láskou na ňu spomí-
najú členovia Spolku 
a  Konferencia sv. 
Gorazda. 

Duchovná obnova mladých 

 
V auguste 2011  sa mladí z Kf. Jána Pavla II. spolu s pátrom 

Emilom Hoffmanom vybrali do dedinky Štěnovice, neďaleko 

Plzne, aby sa duchovne obnovili a načerpali silu do ďalšieho 

školského roka. Tábor bol dotovaný z projektu 2%, keďţe 

mnohí z nich boli zo sociálne slabších rodín a  nemohli si 

dovoliť  zaplatiť  štandardnú  cenu  za  letný tábor.   Ubytova-

ní boli v kláštore Štěnovice. Preţili mnoho krásnych chvíľ 

nielen pri spoločných výletoch, či modlitbách, ale i pri stavaní 

lode a návšteve Plzenského pivovaru.  



Veľkonočná aktivita  
 Prosíme dobrodincov, sponzorov a konferencie o  malý 

darček,  pre  naše sociálne zariadenia.  Ďakujeme v mene 

našich klientov. 
Sociálne centrum  Kopec 14, 942 01 Šurany  

číslo účtu  1446255459/0200 SC Šurany   

Dom nádeje, Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava 

číslo účtu   DON 1158750551/0200   

„
Ţite duchovne a nebudete 

spĺňať ţiadosti tela. Lebo telo si 

ţiada, čo je proti duchu, a 

duch, čo je proti telu. Navzájom 

si odporujú, aby ste nerobili to, 

čo chcete.“         (1 Gal 5, 16-17) 

 
Varíme. Bez servítky. TV Papri-

ka. Kulinárska  show Kapor na 

torte s perverzným obsahom… 

Jedzte, jedzte, jedzte! Var-

te!  Pozerajte, užívajte, vychut-

návate!   Valí sa to na nás ako 

špinavá povodeň. 

Z duchovného hľadiska pre-

bieha v nás boj, zápas o našu 

spásu, alebo zatratenie. Dia-

bol samozrejme vyuţíva 

zbrane tohto sveta, aby 

„uspal― ducha. Duch, ak má 

ţiť, musí bojovať proti poku-

šeniam. Pôst ducha rozväzu-

je. Pôst je potrava ducha. 

Rozhodujúcim jazýčkom na 

váhe je naše rozhodnu-

tie.  Diabol ponúka všetky 

rozkoše sveta. Kupuj, uţívaj, 

opíjaj sa, prejedaj, hreš! Ne-

poslúchaj Boţie prikázania! 

Aj v raji ponúkol jablko. „A 

ţena videla, ţe strom je na 

jedenie chutný, na pohľad 

krásny a na poznanie vábi-

vý, nuţ vzala z jeho ovocia 

a jedla.“ (Gen 2,6). Pokračo-

vanie poznáme. To isté pre-

bieha dnes. A je to nielen 

symbolické jablko.  Ale ob-

rovská podpora ţiadosti očí, 

ţiadosti tela a pýchy ţivota, 

aţ zúrivý nátlak zo strany 

diabla. 

Keď prichádza pôst je isté, 

ţe sa budeme musieť niečo-

ho zriecť, ale nie zbytočne. 

Boh má pre kaţdého, kto 

chce tento kajúci čas preţiť 

naplno, pripravené svoje 

dary – čisté duše, ochotné 

ruky, či  skromné a štedré 

srdcia. Takţe týmto zrieka-

ním nakoniec nič nestratíme, 

iba získame. Ale pôst nie je 

len o zriekaní a získavaní 

darov pre seba. Je to čas, 

kedy sa môţeme zvlášť pri-

blíţiť k Bohu i k ľuďom. 

A na to nám slúţia tri základ-

né pôstne prvky: modlitba, 

samotný pôst a almuţna. 

Modlitbou prehlbujeme svoj 

vnútorný a osobný vzťah 

s Bohom. Práve v tento čas 

by sme si mali vedieť nájsť 

denne nejakú chvíľu, aby 

sme pouvaţovali nad všet-

kým, čo Boh pre nás robí. 

Ticho nám pomôţe, aby sme 

Boha vnímali celkom blízko 

nás a nebáli sa s ním zhová-

rať, a samozrejme aj načú-

vať, ako si on predstavuje 

náš ţivot. Jeţiš svoje pôsobe-

nie tieţ začal dlhou modlit-

bou a 40-dňovým pôstom na 

púšti. V pôstnom období sa 

snaţíme odpútať od vonkaj-

ších dobier; preto by sa nám 

mohlo podariť nájsť si viac 

času na modlitbu a Boha 

samého, ktorý ako trpezlivý 

priateľ čaká, keď sa konečne 

dohráme s obľúbenými hrač-

kami (ako napr. majetok, 

zábava, maškrty) a venujeme 

mu svoj čas. Modlitbou po-

silňujeme aj svoje ľudské 

vzťahy, veď často si ich prá-

ve takto dokáţeme vymodliť 

i ochrániť. Zväčša sa to týka 

blízkych a milovaných osôb. 

Ako kresťania sme povolaní 

udrţiavať dobré vzťahy aj 

s inými ľuďmi, najmä 

s trpiacimi a núdznymi. Naj-

lepším prostriedkom pre prvý 

kontakt je almuţna – skutoč-

ná a úprimná. To znamená, 

pomáhať a dopriať blíţnym 

podiel z rovnakých materiál-

nych dobier, akým sa sami 

teš íme.  Nech ne jde 

o triedenie odpadu, ale 

ozajstný dar. Núdzni, ktorí 

túto pomoc naozaj potrebu-

jú, budú isto vďační. Okrem 

tejto pomoci im treba po-

núknuť aj ďalší ţivý záujem 

o ich ţivoty, aby cítili, ţe sú 

rovnocennými ľuďmi, hod-

nými napríklad aj nášho 

priateľstva. Takto bude 

naša almuţna prinášať dl-

hotrvajúce ovocie. 

S almuţnou súvisí aj pôst, 

ktorý netreba chápať samo-

účelne. Nejde tu len 

o umŕtvovanie tela alebo 

o odtučňovaciu terapiu. 

Hlavným cieľom je obeta 

pre blíţneho. To, čo pôstom 

ušetríme, si nemôţeme ne-

chať, potom by bolo všetko 

naše snaţenie zbytočné. 

Odopreté dobrá majú ísť 

ako pomoc tým, ktorí sa 

postia aj vtedy, keď nechcú. 

Teda pôst nás odpútava od 

seba samých a snaţí nasme-

rovať náš pohľad na potre-

by blíţnych. Jeţišov prí-

kladný pôst nás tieţ pobáda 

upriamiť svoj pohľad na 

Boha. Často sme totiţ za-

mestnaní prirodzenými, 

alebo aj zbytočnými staro-

sťami o svoje telá. V pôste si 

uvedomujeme, ţe teraz musí-

me nakŕmiť svojho ducha 

Boţím slovom a Chlebom. 

Telo si nachvíľu oddýchne od 

toľkých kalórií a duch sa 

nabije Boţími milosťami. 
Milí bratia a sestry, preţime 

tohtoročný pôst čo najplod-

nejšie - v očiste ducha i tela 

a v radostnom očakávaní 

konečného Kristovho víťaz-

stva nad hriechom.  
Spracovala A.K. 

Pôst nie je len o jedle - pôst je zbraň ducha 
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Duch Svätý, 

Láska Otca a Syna 

 

vnukni mi to,  

čo si mám myslieť,  

to, čo mám povedať,  

ako to mám povedať, 

to, o čom mám mlčať, 

to, o čom mám písať, 

čo mám konať, 

čo mám robiť, 

aby som pracoval na tvoju 

slávu, 

 pre dobro duší 

a moje posvätenie 
Kardinál Verdier (1940) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitba 
  

Môj Boţský spasiteľ, 

daj, aby som sa prostredníctvom 
tvojej  nekonečnej moci a 

milosrdenstva menil na teba. 

Daj, aby moje ruky boli rukami 
Jeţiša, aby môj jazyk bol jazykom 

Jeţiša.  

Daj, aby všetky moje zmysli i moje 
telo slúţili iba na tvoju oslavu. 

Ale predovšetkým  premieňaj  

môjho ducha i dušu, moju pamäť, 
moju inteligenciu, moje srdce, aby 

boli pamäťou, inteligenciou,  

a srdcom Jeţiša. 
Daj, aby moje skutky a moje city 

boli podobné tvojim skutkom  

a tvojim citom. 
Daj, aby to, čo Otec hovoril o tebe 

― dnes som ťa splodil― 

si mohol povedať  ty o mne a aby si 
mohol ešte dodať, ako tvoj nebeský 

Otec: 

„Hľa môj vyvolený syn, v ktorom 
mám zaľúbenie.― 

Sv. Ján Gabriel Perboyre (1840) 

NA AKTUÁLNU TÉMU 

ROČNÍK VI ČÍSLO 1 



Konferencia sv. Jozefa v Leviciach   

VINCENTÍK 
ponúka svoje sluţby  núdznym, ktorí potrebujú ošatenie, obuv, 

školské potreby, detské veci, veci pre domácnosť a inú pomoc. 

Osobne nás môţete navštíviť v Leviciach, Poľná 6, —v býva-

lom Dome sluţieb, na poschodí. 

Pondelok: 15:30—17:30 h - príjem šatstva a sponzorských darov 

Utorok: 15:30—17:30 h –výdaj šatstva a vecí dennej potreby. 

Darujte to, čo nepotrebujete, ob-

darujte tých, ktorí to potrebujú. 

Urobíte radosť iným i sebe. 

„RRR“ 
Kontaktujte nás:  

Magdaléna Boledovičová  

0908 794 374 

kfsvjozefalevice@gmail.com 

AKO SV. VINCENT 

POĎ  

A PRIDAJ SA K NÁM 
 

Ak máš čas, venuj ho deťom a 

mladým zo sociálne slabších 

rodín, s ktorými sa hráme, sú-

ťaţíme, učíme sa, varíme si a 

tešíme sa so spoločne stráveného času.  Na veku nezáleţí. 

Zuzana Ondová—Konferencia sv. Aneţky Vás pozýva na 

návštevu Krízového centra pre matky s deťmi v Bratislave  - 

Petrţalke. Konferencia pokračuje vo svojej činnosti formou 

rozvojových aktivít pre deti. 

 

„Poď a  pridaj sa k nám a venuj jeden deň v týţdni deťom. 

Daruj svoj čas a vráti sa ti radosť.“ 
Info: zuziken31@azet.sk 

Existuje Vincentínska duchovnosť?     Sv. VINCENT DNES 

 Otázka, ktorú si kla-

dieme, je či existuje Vincentín-

ska duchovnosť v rámci jednej 

kresťanskej spirituality. Odpo-

veď znie áno. Sv. Vincent neu-

čil pôvodné techniky modlitby, 

pretoţe chcel, aby modlitba 

bola modlitbou Cirkvi, ktorá 

vyúsťuje v ţivote. Nemal ţiad-

ne zvláštne poboţnosti. Jeho 

oddanosť k Márii bola veľmi 

jednoduchá na rozdiel od jeho 

n i e k t o r ý c h  s ú č a s n í k o v 

(Bérulle, Olier, Eudes). Nevy-

tvoril pôvodnú duchovnú dok-

trínu a dokonca moţno pove-

dať aj to, ţe z hľadiska doktri-

nálnej náuky nemal vlastný 

teologický zámer. 

Napriek tomu musíme zopako-

vať, ţe Vincentínska spirituali-

ta existuje. Sv. Vincent ţil svoj 

ţivot s Kristom v Duchu Svä-

tom osobitným spôsobom. 

Nedával dôraz tak zjaveniam, 

ako boţským stopám v histórii. 

Postupoval krok za krokom, 

snažiť sa nájsť Boha v chudob-

ných a nájsť chudobných v 

Bohu. Vyzdvihol do popredia 

praktickú lásku - caritas, pre-

vzatie problémov chudobných. 

Jeho spiritualita nebola berul-

liánskou, spiritualitou činnosti, 

spiritualitou pokory.  

Vincentínsku spiritualitu môže-

me definovať ako spiritualitu 

lásky: "Nestačí mi milovať 

Boha, ak Ho nemiluje aj môj 

blížny.― 

 

Vincentské sľuby a čnosti 

Vincentské sľuby  

Stálosť v povolaní 

Chudoba 

Čistota 

Poslušnosť 

Vincentské čnosti 

Jednoduchosť 

Poníţenosť 

Láskavosť 

Umŕtvovanie 

Horlivosť 

 
Tieto čnosti sú niečo ako vin-

centínsky štýl ţivota, ktorý nám 

umoţní, aby sme smerovali k 

známej zásade: „Buďte dokona-

lí, ako je dokonalý váš nebeský 

Otec― (Mt 5,48), ktorú Jeţiš 

označuje pre tých, ktorí ho chcú 

nasledovať radikálnym spôso-

bom. Jednoduchosť vyjadruje 

náš vzťah k Bohu, poníţenosť 

náš vzťah k nám samým a láska-

vosť náš vzťah k blíţnym.  

".Sv. Vincent bol muţom bez-

výhradnej dôvery voči úmyslom 

a pôsobeniu Boţej Prozreteľnos-

ti vo svete. Svet je pre neho 

otvorenou knihou, v ktorej moţ-

no vyčítať potreby človeka. 

Dočasné potreby hovoria rovna-

ko zreteľne ako slová Biblie. 

Svet neznamená náhodu ani 

osud, je Boţím zjavením. Vin-

cent si uvedomoval partnerstvo 

človeka s Bohom v práci na 

zdokonaľovaní sveta. Ak niečo 

nezodpovedá Boţej láske, člo-

vek je povinný vec zmeniť, aby 

ľudia boli schopní veriť Bohu. 

Táto otvorenosť voči svetu je u 

Vincenta teologicky podloţená. 

Spoznal výkrik stvorenia a vţdy 

videl prítomnosť Boha v jeho 

diele. Rezignácia a pesimizmus 

nemajú u svätca miesta. Pre 

Vincenta bol úspech len druho-

radý cieľ, keďţe "Boh nám 

prikazuje len rozhodiť siete a 

nie chytať ryby". Vincent nebol 

muţom skostnateného systému, 

ale vţdy pruţný a ochotný zme-

niť svoje plány, ak v tom videl 

prejav Boţej vôle.  

Zdroj: Misijná spoločnosť    sv. Vincenta 
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T V O R I Ť   Ţ I V O T 

 

  (Pamiatke bl. Jána Pavla II.) 

 

 Hľa, Pane, vonia lúka. 

Okolo lúky les. 

 V tom všetkom Tvoja ruka. 

A oči? Voda plies. 

 

 Vieš, vodopádom duše 

 je múdrosť Tvojich slov, 

láska na Zemi skúšiek. 

 Z nich máš náš menoslov. 

 

I nám to dobre padne 

mať koho potešiť. 

 A hnevať? Mimoriadne. 

 Učiť sa v láske ţiť. 

 

 Zanôť mi uspávanku, 

 prosím Ťa, Pane môj. 

  A dobrých skutkov stránku 

prečítaj. Nie môj boj. 

 

 Pre ľudí čiernobiely. 

Pre Teba farebný 

 je ţivot mojej viery. 

 Svet nocí a svet dní. 

 

 A iba Tvoje Slovo 

 má sily na to dosť, 

 aby "Nebolo" bolo 

 nám všetkým pre radosť. 

 Martin Šurjak 

VYDÁVA NR SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL                                 

AKTIVITY NAŠICH KONFERENCIÍ: Konferencia sv. Aneţky v Bratislave a Konferencia sv. Jozefa v Leviciach 

OZANAM  2012 

http://www.vincentini.sk/spiritualita/vincentske-sluby-a-cnosti/vincentske-sluby/stalost-v-povolani
http://www.vincentini.sk/spiritualita/vincentske-sluby-a-cnosti/vincentske-sluby/chudoba
http://www.vincentini.sk/spiritualita/vincentske-sluby-a-cnosti/vincentske-sluby/cistota
http://www.vincentini.sk/spiritualita/vincentske-sluby-a-cnosti/vincentske-sluby/poslusnost
http://www.vincentini.sk/spiritualita/vincentske-sluby-a-cnosti/vincentske-cnosti/jednoduchost
http://www.vincentini.sk/spiritualita/vincentske-sluby-a-cnosti/vincentske-cnosti/ponizenost
http://www.vincentini.sk/spiritualita/vincentske-sluby-a-cnosti/vincentske-cnosti/laskavost
http://www.vincentini.sk/spiritualita/vincentske-sluby-a-cnosti/vincentske-cnosti/umrtvovanie
http://www.vincentini.sk/spiritualita/vincentske-sluby-a-cnosti/vincentske-cnosti/horlivost


     V 
decem-
brovom 
čísle 
sme 
vás  
informo
-vali  

o projekte Nadácie VÚB v rámci 
ktorého sme získali grant  účelovo 
viazaný na rozvíjanie        a udržia-
vanie pracovných návykov a získa-
vania sociálnych a komunikačných 
zručností chlapcov z málo pod-
netného prostredia, odchovancov 
detských domovov, bezdomovcov, 
opustených či po výkone trestu ...  
Ide o úplne obyčajné veci ako je 
deľba práce, hospodárenie s finan-
ciami, starostlivosť o domácnosť    
a záhradu, vedieť sa správne sa 
rozhodovať, zmysluplne využívať 
svoj voľný čas, obhájiť si svoje sta-
novisko alebo uplatniť sa na trhu 
práce. Chceme aby sa naši klienti 

stali sebestačnými a vedeli fungo-
vať v dnešnom svete. Kurzov sa 
zúčastňuje 20 klientov Domu ná-
deje v Bratislave a Sociálneho 
centra v Šuranoch. Cyklus kurzov 
začal 11. februára 2012 zamera-
ných na  rozvoj sociálnych, komu-
nikačných     a praktických zruč-
ností pri hľadaní zamestnania ako 
je napríklad príprava rozhovoru, 
napísanie životopisu, žiadosti        
o prijatie do zamestnania, motivač-
ného listu. Kurz pokračoval  18.    
a 25. februára upevňovaním získa-
ných zručností s ústredným mot-
tom aktívne sa podieľať na riešení 
svojej nepriaznivej sociálnej a ma-
teriálnej situácie a odstrániť izolá-
ciu od normálneho života. Cyklus 
kurzov bude pokračovať až do 
konca septembra 2012, kedy bude 
projekt vyhodnotený.   O kľúčových 
aktivitách projektu budeme verej-
nosť priebežne informovať.  

Alžbeta Kopřivová 

 

„Chcem ísť po vlastných nohách“ aktuálne informácie o projekte Nadácie VÚB 

Nadpis vnú torn ého  článku  

NAŠE PROJEKTY 

Nácvik a upevňovanie praktických zručností v SC Šurany  
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Dom nádeje 
v Bratislave 

a 
Sociálne centrum  

Útulok Šurany 
  

začal v  januári 2012 
realizáciu projektu, 
na ktorý prispela  

Nadácia VÚB 
 4000.- €. 

Týmto projektom reagujeme na aktuálne potreby skupín ľudí ohrozených vylúčením zo spoločnosti ako aj na novú stratégiu v poskytovaní so-

ciálnych služieb v EÚ. Chceme im pomôcť riešiť nepriaznivú  sociálnu situáciu, zmierniť či odstrániť sociálne vylúčenie, zvýšiť kvalitu ich 

života, mieru integrácie do spoločnosti vrátane vytvorenia predpokladov pre ich zamestnanosť.  
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«Stvoril si nás pre seba, Pane, a nespokojné 

je naše srdce, kým nespočinie v tebe.»                                                                                                                   
Sv. Augustín z Hippa 

Drahí bratia a sestry! 

 Milosť a pokoj nášho Pána Jeţiša 

Krista nech naplní vaše srdcia teraz 

a navţdy!  

Ţijeme vo veľmi pohnutom svete. Nároky 

ţivota dopadajú na nás v rýchlom a rušnom 

tempe. Pre skutočnosti akými je vojna, 

chudoba, terorizmus, politické zmätky, 

ekonomické a ekologické pohromy, sa stá-

vame ľuďmi unavenými zo ţivota. Máme 

podobné pocity ako ţalmista, ktorý hovorí: 

«Dokedy, Pane? Dokedy budeš predo mnou 

skrývať svoju tvár?» (Ţ 13, 2). 

 Uprostred týchto výziev nám 

Cirkev ponúka vzácny dar pôstneho obdo-

bia. Je to posvätný čas, ktorý nám dáva 

znamenie, aby sme sa zastavili, odloţili 

rutinu všednosti a aby sme hlbšie načreli do 

dejín našej spásy v Jeţišovi Kristovi: v jeho 

ţivote, v jeho umučení a zmŕtvychvstaní. 

Jednoducho povedané, pôstne obdobie je 

pre dušu sabatickým časom.  

 Ako ľuďom uchváteným Kristom 

a zaangaţovaným v duchu charizmy sväté-

ho Vincenta de Paul nám pôst môţe po-

môcť lepšie preţívať našu katolícku vieru 

vincentským spôsobom. Podobne ako tomu 

bolo u sv. Vincenta, aj naša identita má 

svoje korene v Jeţišovi Kristovi. Jedno 

z čítaní prvej pôstnej nedele nám hovorí o 

tom, ţe Jeţiš «raz navţdy trpel za hriechy, 

spravodlivý za nespravodlivých, aby nás 

priviedol k Bohu» (1 Pt 3, 18). Týchto 40 

pôstnych dní nie je len časom na modlitbu, 

pokánie a almuţnu, ale aj časom na refle-

xiu, na vzťahy a na konanie.  

Čas na reflexiu 

 Evanjeliá pôstnych nedieľ nám 

dávajú dostatok podnetov na zamyslenie sa, 

pretoţe nám predkladajú osobu Jeţiša Kris-

ta a jeho moc. Jeţiša tu moţno vidieť ako 

mystika vracajúceho sa z púšte, ako Mesiá-

ša, ktorý sa premení pred učeníkmi, ako 

proroka horliaceho proti bezpráviu 

v chráme, ako učiteľa plného múdrosti, 

ktorý túţi po dialógu s farizejom a ako tr-

piaceho sluţobníka, ktorý je pripravený 

osláviť Boha prijatím svojho utrpenia. 

V evanjeliách i v liturgických čítaniach kaţ-

dého dňa pôstneho obdobia sa nachádzajú 

príbehy o Boţej láske a Boţom milosrden-

stve voči Izraelskému ľudu a tieţ slová 

i skutky Jeţiša Krista, ktorý ohlasuje Boţie 

kráľovstvo. 

 Uvaţovaním nad pôstnymi texta-

mi a účasťou na Eucharistii sa otvárame 

veľkému Boţiemu milosrdenstvu, ktoré sa 

prejavuje v Jeţišovom ţivote, v jeho smrti 

a vzkriesení. Aj Vincent de Paul sa usiloval 

rozjímať o ţivote i učení Jeţiša Krista 

a jeho zanietená snaha pripodobniť sa mu, 

z neho urobila «mystika kresťanskej lás-

ky». Vincent bol preniknutý túţbou slúţiť 

chudobným, povzbudzoval a viedol k tomu 

aj iných. No to, čo sýtilo jeho rozrušenú 

dušu, neboli vznešené myšlienky ani úspe-

chy, ale ponorenie mysle a srdca do rozjí-

mania a kontemplácie.  

 Vincentovo osobné obrátenie 

v úsilí o osvojenie si Jeţišovej náuky 

a zaloţenie spoločností i organizácií pre 

sluţbu chudobným boli ovocím jeho ţivota 

venovaného modlitbe a rozjímaniu. Keď si 

nájdeme čas na uvaţovanie, budeme ako 

starí Gréci, ktorí prosili apoštola Filipa: 

«Pane, chceli by sme vidieť Ježiša» (Jn 12, 

21). Ţivot svätého Vincenta nás učí, ţe Boh 

nikdy neodmietne, keď ho pozývame do 

svojho ţivota. Pôstny čas je nám daný na 

to, aby sme to mohli uskutočniť. 

Čas na vzťahy 

 Ovocím času, ktorý strávime 

v rozjímaní a v modlitbe, bude náš hlbší 

vzťah k Bohu, k sebe samému, k blíţnym 

a k chudobným. V dnešnom nepokojnom 

svete, ktorý sa vyznačuje nesvornosťou 

a rozdelením, nám pôstne obdobie pomáha 

skvalitniť náš ţivot učeníkov s Kristom 

a lepšie preţívať našu vincentskú charizmu. 

Od svätého Vincenta, ktorý majstrovsky 

dokázal spájať ľudí pre spoločné dobro aţ 

dodnes, sa môţeme veľa naučiť. Evanjeliá 

pôstneho obdobia nám predstavujú Jeţiša, 

ktorý vţdy horlivo plnil Boţiu vôľu. Jeţiš 

svojou modlitbou a utrpením zostal stále 

spojený s Otcom. 

 Pred niekoľkými rokmi jedna 

známa reklama v Spojených štátoch ame-

rických pouţila takýto slogan «všetci sme 

spojení». V dnešnej digitálnej dobe je tento 

refrén ešte výrečnejší. Naša viera 

a charizma nás pobádajú, aby sme opravdi-

vejšie praktizovali Jeţišove prikázania - 

milovať Boha a slúţiť blíţnemu. Pôst nás 

vyzýva, aby sme jasnejšie spoznávali prí-

tomnosť trpiaceho Krista v dnešnom svete 

a mohli tak viac pochopiť biedu chudob-

ných a stať sa pre nich Kristom.  

 Ako generálny predstavený mám 

výsadu navštevovať vincentskú rodinu po 

celom svete a svedčiť o tom, ako naša cha-

rizma spája chudobných v Kristovi. Dovoľ-

te mi, aby som sa s vami podelil o dve 

stretnutia. Obidve sú zo sluţby dcér kres-

ťanskej lásky deťom, ktoré sú opustené a 

v stálom ohrození chudoby. 

 Počas jednej návštevy na Haiti, 

keď som sa zaujímal o pokračovanie pro-

jektu Zafen, som zašiel do školy, ktorú 

otvorili dcéry kresťanskej lásky ako odpo-

veď na biedu detí Restavek. Ide o naozaj 

tragickú situáciu: niečo medzi 175 000 aţ 

300 000 detí sú z rodín, ktoré sa o nich 

nemôţu starať, a tak ich posielajú pracovať 

na « pracovnú formačnú zmluvu » ako sluhov 

do rodín svojich príbuzných, známych alebo 

iných haitských rodín, nazývané 

«Restavek» (čo v kreolskom jazyku znamená 

«zostať s»), ich ţivot nie je vôbec odpočin-

kom a nepatria k členom rodiny, v ktorej 

slúţia. Častokrát sú týrané a zneuţívané. 

Tieto deti nemôţu ísť do školy, chýba im 

jedlo, oblečenie i starostlivosť. V škole, ktorú 

vedú dcéry kresťanskej lásky, sa deti Resta-

vek učia čítať a písať, môţu sa najesť 

a zaobchádza sa s nimi s takou pozornosťou, 

úctou a dôstojnosťou, s akou sa nikdy ne-

stretli. Viac informácií o deťoch Restavek, 

nájdete na internete: 

 http://www.restavekfreedom.org.    

 V Ghane, podobne ako v mnohých 

rozvojových krajinách, sa ešte stále vyskytuje 

zneuţívanie detí. V Kumasi, ktoré je druhým 

najväčším mestom v krajine, ţije na uliciach 

mnoţstvo detí bez domova. Môţu preţiť len 

vďaka ţobraniu a práci počas dňa. Často sú 

bité a týrané, mnohé z nich sa stávajú obeťa-

mi obchodovania. Dcéry kresťanskej lásky 

v spolupráci s arcibiskupstvom v Kumasi 

vytvorili „Projekt detí ulice―. Ide o prijímacie 

stredisko, kde môţu deti stráviť deň a tak sa 

vyhnúť nástrahám ulice. Majú tu moţnosť 

odpočinúť si (aj keď je to len na zemi), vykú-

pať alebo osprchovať sa, vyprať si veci, učiť 

sa čítať a písať, vyuţiť sluţby v blízkosti 

centra i ďalšie iné moţnosti. Je to jedno po-

kojné miesto v trpkom ţivote vykorisťova-

ných. Viac informácií o tomto diele nájdete 

na internetovej stránke:  

http://www.streetchildrenprojectksi.org 

 Určite uznáte, ţe tieto dve vincent-

ské diela by boli drahé a blízke srdcu sv. 

Vincenta i sv. Lujzy. Predstavujú úţasný 

príklad úsilia pracovať v teréne a odpovedať 

Jeţišovou radostnou zvesťou na volanie chu-

dobných a zabudnutých. Pôst nie je len ča-

som na rozjímanie nad Jeţišovým ţivotom, 

ale i časom na udrţiavanie kontaktu s boţími 

chudobnými a na konanie v ich mene. 

Čas na konanie 

 „Čo máme robiť?― Túto otázku 

poloţila pani Gondiová Vincentovi v roku 

1617, keď boli obidvaja svedkami duchovnej 

biedy sedliakov na rozsiahlom rodinnom 

panstve. Vincentova odpoveď znie 

v dnešnom svete prostredníctvom kňazov, 

bratov, sestier a laikov, ktorí sú ţivým srd-

com a základom vincentskej rodiny. Realita 

nášho dnešného sveta má oveľa väčší rozsah, 

neţ si  sv. Vincent a sv. Lujza mohli vôbec 

predstaviť. 

 Čas pôstu nám pripomína, ţe trpia-

ci Kristus je vo svojom utrpení prítomný 

v nespočetných podobách. Úlohou nás, Jeţi-

šových učeníkov, je konať v ich mene: 

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mo-

jich maličkých, mne ste urobili.― (Mt 25, 40) 

Odpovedať láskou a sluţbou, to je úloha, 

ktorú sme dostali ako nositelia vincentskej 

charizmy nielen kaţdý jednotlivo, ale aj spo-

ločne. Pokračovanie na strane 8.   
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http://www.streetchildrenprojectksi.org


21. januára 2012 sa uskutočnilo         
v Dome nádeje v Bratislave zasadnu-
tie Národnej rady SVdP☺ 

Realizácia projektu Nadácie VÚB 
„Chcem ísť po vlastných nohách― sa 
začala v januári a bude pokračovať 
aţ do konca septembra 2012, kedy 
bude projekt vyhodnotený☺ 

Spolok získal ďalší grant z Paríţa pre 
Dom nádeje a Útulok v Šuranoch     
v rámci projektu systémových zmien 
a IKT pre klientov, realizácia v ro-
koch 2012-2013, bliţšie informácie v 
budúcom čísle☺ 

12. februára 2012 – Stretnutie redak-
torov kresťanských masmédií z príle-
ţitosti 46. výročia svetového dňa  
komunikačných prostriedkov Bansko
-Bystrickej diecézy  v Prievidzi-
Zapôtočkoch za prítomnosti Mons. 
Mariána Bublinca—zúčastnila sa 
viceprezidentka A. Kopřivová  

Pracujeme  na aktualizácii webovej 
stránky SVdP, posielajte nám pripo-
mienky, návrhy a zmeny v konferen-
ciách    casopis.ozanam@gmail.com☺ 

Duchovná obnova pre členov spolku 
bude 24. marca 2012 v Bratislave. 
Obeţník včas zašleme predsedom 
konferencií ☺ 

Plenárne schôdze konferencií: 
v Bratislave, 21. apríla 2012—západ 
v Košiciach, 28. apríla 2012-východ  
bliţšie informácie pošle prezident-
ka☺ 
 
V Šuranoch pokračuje rekonštrukcia  
Sociálneho centra—poschodie vďaka 
príspevku sponzora☺ 
 
Správu o činnosti konferencií a  vy-
účtovanie financií za rok 2011 zašlú 
predsedovia konferencií do konca 
marca 2012 zástupkyni prezidentky 
M. Boledovičovej,  
mboledovicova@centrum.sk    alebo 
kfsvjozefalevice@gmail.com☺ 
 
Informácia pre darcov o prijímateľo-
vi  2 % z vašich daní: 
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slo-
vensku,  Tomášikova 8A, Bratislava 
PSČ 821 03 
IČO:34074431 
Ďakujeme Vám v mene núdznych, 
ktorým Váš dar pomôţe zmierniť ich 
ťaţkú situáciu. Nech Boh odmení 
vašu štedrosť!   

    V našej pomoci núdznym evidujeme 

mnoţstvo listov 

n a p í s a n ý c h 

s prosbou o pomoc 

od tých, ktorí sa 

obracajú na Spolok 

sv. Vincenta alebo 

priamo na jednotli-

vé konferencie. 

    Po zváţení ich 

ţivotnej situácie  poskytujeme im pomoc 

buď priamo alebo vo forme balíkov so šat-

stvom, potravinami, nábytkom, elektrickými 

spotrebičmi..., ktoré  dobrodinci poskytli 

Spolku sv. Vincenta. Dobro sa takto šíri ďa-

lej. 

     Úryvkami z listov núdznych chceme pou-

kázať na ich neľahkú ţivotnú situáciu,  na 

prácu v konferenciách,  vďaku  od tých, ktorí 

pomoc dostávajú  a vďaku šľachetným  dar-

com, dobrodincom, sponzorom  podporujú-

cich Spolok sv. Vincenta de Paul. 

 

Z listárne núdznych... 
 Milá teta... otec ešte nenašiel prá-

cu   a nevieme dať deťom ani chlieb do ruky, 

nemôžeme zobrať ani pôžičku, lebo na ma-

terskej mi ju nedajú... Potrebovali by sme... 

 Milá pani... „som vám vďačný za 

pomoc, ktorú nám poskytujete, my so starkým 

máme ťažký život... Okrem Vás nám nikto 

nepomáha... 

       Ďakujeme za všetko. Šaty 

a topánky boli pekné a dobré. Veľkú radosť 

mala maličká z bábik, farbičiek a čižmičiek. 

Ďakujem. 

Ďakujem vám za pomoc. Tie pe-

niažky mi veľmi pomohli. Pôrod mám v júni. 

Prosím o kočík pre dvojičky, o jed-

nu  postieľku – jednu mám a o  kojenecké 

oblečenie. Ďakujem. 

Milá teta... odišla nám práčka 

a tiež aj chladnička. Prosím, keby ste nám 

znovu pomohli. Odvoz by sme si zohnali. 

Ďakujeme. 

Teta ... chcem poprosiť o pračku. 

Nemám na čom prať, pokazila sa mi. Keď 

prídete doneste nám aj nejaké jedlo. Čakáme 

vás s dcérkou, vďačná ... 

Teta... bola som u lekára 

a nemôžem si vybrať lieky, nemám peniaze. 

Lieky musím brať, veľmi kašlem. Tiež pro-

sím o chlebík pre deti. Nemám ani na 

autobus. Ďakujem... 
Pani... chcem vám poďakovať 

a všetkým v Spolku. Vašou zásluhou moje 

deti chodia do školy vyobliekané a náš naj-

menší chodí do škôlky ako malý princ. Na-

ozaj Vám všetkým veľká vďaka. 

 

Spolok vyslovuje dobrodincom  

srdečné Pán Boh odplať a zahŕňa všetkých 

do svojich modlitieb. 

Eva STANOVÁ  

*01.01.1942* 70  

Kf. Lurdskej P. Márie, Mojtín 

 

Viktor CHOVANEC 

*30.01.1947* 65 

Kf. Lurdskej P. Márie, Mojtín 

 

Ľubica BAJUSOVÁ 

*11.01.1972* 40 

Kf. Sv. Kláry, Kremnica 

 

Anna BAJZOVÁ 

*03.02.1932* 80 

Kf. Sv. Štefana, Kráľovský Chlmec 

 

Kong-Michal PHANVAN  

*05.02.1957 * 55 

Kf. Michala Archanjela, B. Bystrica 

 

Margita HORNIAKOVÁ  

*23.02.1957* 55 

Kf. Sv. Lujzy, Levice 

 

Zuzana PASTOREKOVÁ  

*13.02.1967* 45 

Kf. Sv. Rodiny, Košice-Šaca 

 

Martina STANKOVIČOVÁ 

*21.02.1972* 40 

Kf. Sv. Cecílie, Bratislava 

 

Štefan JUHÁSZ *24.03.1942*70 

Kf. Sv. Antona, Svatuše-Vojka 

 

Mária KOUBEKOVÁ  

*27.03.1947*65 

Kf. Sv. Alţbety Uhorskej, B. Bystrica 

 

BLAHOŢELÁME 

†     † 
 Odišli do večnosti 

Doc. Ing. Felix VIRSÍK, PhD. 

27.09.2011 †84 

Kf. Sv. Cecílie, Bratislava 

 

Ing. Katarína ADAMKOVIČOVÁ 
02.02.2012 †71 

Kf. Sv.Gorazda, Bratislava  

 
S láskou spomíname 

     SPRÁVY V  SKRATKE              VYBERÁME Z LISTOV                    NAŠI JUBILANTI 

Strana 7              VYDÁVA NR SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL                                 ROČNÍK VI ČÍSLO 1 



POZOR! ZMENA ADRESY SVdP 

Národná rada SVdP 
Dom nádeje 
Tomášikova 8A 
821 03 Bratislava 

OZANAM Noviny Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku 

Vydavateľ:  Národná rada Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku     nr.svdp@gmail.com 
Šéfredaktor: Mgr. Ing. František Zajíček 
Redakcia:  Mgr. Ing. Libuša Miháliková, Doc. RNDr. Erika Otrubová, Magdaléna Boledovičová, Alžbeta Kopřivová 
Adresa:  Dom nádeje , Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava   

Kontakt:  casopis.ozanam@gmail.com, 0907 368 880 
Internet:  www.vincent.sk   (tu nájdete časopis v elektronickej podobe) www.ssvpglobal.org 
Reg. Číslo  EV 3554/09 
Peňažný ústav:           VÚB Banka účet číslo: 84932162  

Dátum vydania ďalšieho čísla: jún 2012, uzávierka pre textové a obrazové príspevky 20. máj 2012 

Posolstvo Benedikta XVI. k 46. svetovému dňu komunikačných prostriedkov 
Ticho a slovo: cesta evanjelizácie. To je názov témy posolstva Benedikta XVI. k 46. svetovému dňu spoločenských 

komunikačných prostriedkov, ktoré zverejnili v Tlačovom stredisku Svätej stolice vo Vatikáne. Prinášame aspoň jeho časť. 

Posolstvo je aktuálne nielen pre médiá ale i pre nás všetkých—poznámka redakcie. 

Ticho je neoddeliteľnou súčasťou komunikácie, a bez neho neexistujú slová bohaté na obsah. V tichu počúvame a 

spoznávame seba samých, rodí a prehlbuje sa myšlienka, chápeme s väčšou jasnosťou to, čo chceme povedať a to, čo 

očakávame od iných, rozhodujeme sa, ako sa vyjadriť. Mlčanie dovoľuje inej osobe hovoriť, vyjadriť seba samú, a nám 

neostať naviazanými, bez moţnosti konfrontácie, len na naše slová a naše predstavy. Tak sa otvára priestor pre vzájomné 

počúvanie sa a ľudský vzťah sa môţe stať plnším. V tichu sa napríklad zachytávajú autentickejšie momenty komunikácie 

medzi tými, ktorí sa milujú: gesto, výraz tváre a tela, ktoré sú prejavom osobnosti. V tichu hovorí radosť, starosti, utrpenie, ktoré práve v ňom 

nachádzajú zvlášť intenzívnu formu vyjadrenia. Teda z mlčania pramení ešte väčšia potreba komunikácie, ktorá vyţaduje citlivosť a takú 

schopnosť načúvať, ktorá často zjavuje veľkosť a povahu jednotlivých vzťahov. Tam, kde sú správy a informácie v hojnosti, sa ticho stáva 

podstatné pre rozlíšenie toho, čo je dôleţité, od toho, čo je bezpredmetné alebo vedľajšie. Hlboká reflexia nám pomáha objaviť vzťah medzi 

udalosťami, ktoré sa na prvý pohľad zdajú nesúvisiace, posúdiť, analyzovať správy; a to spôsobuje, ţe sa môţeme podeliť o uváţené a náleţité 

názory, urobiť ţivým zdieľané poznanie. Preto je potrebné vytvoriť priaznivé prostredie, akýsi druh „ekosystému―, ktorý by vedel vyváţiť 

ticho, slová, obrazy a zvuky...         

Z tichého rozjímania potom ešte viac vyviera to večné Slovo, skrze ktoré vznikol svet, a zachytáva ten plán spásy, ktorý Boh uskutočňuje 

prostredníctvom slov a gest v celých dejinách ľudstva. Ako pripomína Druhý vatikánsky koncil, Boţie zjavenie sa realizuje so „skutkami a 

slovami dôverne spojenými tak, ţe diela uskutočnené Bohom v dejinách spásy, prejavujú a posilňujú učenie a významnú skutočnosť slova, 

zatiaľ čo slová hlásajú skutky a objasňujú tajomstvo v nich obsiahnuté― (Dei Verbum, 2). A tento plán spásy vrcholí v osobe Jeţiša 

Nazaretského, ktorý je sprostredkovateľom a naplnením celého Zjavenia. On nám umoţnil spoznať pravú tvár Boha Otca a so svojim Kríţom a 

Zmŕtvychvstaním nás vyviedol z hriechu a smrti k slobode Boţích detí. Základná otázka o zmysle človeka spočíva v tajomstve Krista, 

odpovedi schopnej dať pokoj nepokojnému ľudskému srdcu. Z toho tajomstva vzišlo poslanie Cirkvi, a toto Tajomstvo povzbudzuje kresťanov 

stať sa ohlasovateľmi nádeje a spásy, svedkami tej lásky, ktorá podporuje ľudskú dôstojnosť a buduje 

Slovo a ticho. Naučiť sa komunikácii znamená naučiť sa počúvať, premýšľať, ako aj hovoriť, a to je obzvlášť dôleţité pre uskutočňovateľov 

evanjelizácie: ticho a slovo sú spoločne zásadnými elementmi a integrálnou súčasťou komunikácie Cirkvi, na obnovenie ohlasovania Krista v 

súčasnom svete. Všetky diela evanjelizácie, ktoré Cirkev plní prostredníctvom spoločenských komunikačných prostriedkov, zverujem Márii, 

ktorá v tichu „načúva a nechá prekvitať Slovo― (Modlitba za spoločenstvo mladých Agora v Lorete, 1.-2. september 2007). 

Dokončenie zo strany 6: A aj keď sme neustále zaneprázdnení mnoţstvom práce, dovoľte mi navrhnúť vám ešte jeden druh konania. 

Pri našom nedávnom Generálnom zhromaţdení Misijná Spoločnosť prijala päťročný strategický plán s ročnými cieľmi so zámerom lepšie 

preţívať naše povolanie a charizmu vincentskej rodiny. Cieľ, na ktorý sme zamerali pozornosť tento rok, sú „systémové zmeny―. Definujeme 

ho ako úsilie pracovať nielen na zlepšení ţivotných podmienok chudobných, ale i na zmenách spoločenských štruktúr, ktoré zapríčiňujú chu-

dobu. Určité stratégie sú navrhnuté našim spolubratom v snahe povzbudiť ich pri uskutočňovaní systémových zmien v ich provinciách 

a dielach. Niektoré stratégie sú špecifické pre lazaristov, no podelím sa s vami s tými, ktoré sa môţu praktizovať vo všetkých vetvách vincent-

skej rodiny. 

uprednostňovať činnosti, ktoré podporujú systémové zmeny v spoločnosti, rozvíjať miestnu samosprávu, formovať skupiny vzájomnej 

pomoci a miestnych mikrokreditových programov; 

poskytnúť právnu oporu pri obrane chudobných a usilovať o väčšiu spravodlivosť; 

vytvárať programy, ktoré zabraňujú obchodovaniu s ľuďmi a ktoré zaistia celkový rozvoj života, všeobecný prístup k sociálnej pomoci, 

ochranu prostredia, hodnosť žien a detí, práva migrantov a účasť na živote civilnej spoločnosti. 

Tieto stratégie „systémových zmien―, vybrané z plánu Misijnej spoločnosti vám ponúkajú rôzne podnety na konanie. Systémová zmena je pre 

vincentskú rodinu dôleţitým cieľom. Myslím si, ţe všetci môţeme nájsť spôsob, akým ju aplikovať v našich dielach a vytvárať ďalšie rovna-

kého významu. 

 Počas tohto pôstu i celého roku máme moţnosť rásť vo viere meditovaním Boţieho slova a účasťou na Eucharistii, čo nám pomáha 

prehĺbiť zväzky, ktoré nás spájajú so sluţbou chudobným. Je to úloha, ktorej by sme sa mohli obávať, avšak ako členovia vincentskej rodiny 

sme inšpirovaní „mystikou milosrdnej lásky―, aby sme si pripomenuli, komu slúţime a prečo. 

 Náš nepokojný svet a bieda detí Restavek i z Kumasi na nás niekedy môţu pôsobiť zdrvujúco. Avšak naša viera v Jeţiša Krista 

a vincentská charizma nám dodávajú novú chuť, silu a dôveru s nádejou čeliť budúcnosti. Na príhovor Panny Márie Zázračnej medaily prosím, 

aby tento pôst bol časom, kedy sa Boţia milosť a dobrota prejavia vo svojej plnosti vo vašich ţivotoch i v ţivotoch tých, ktorým slúţite. 

                                                                                               Váš brat vo svätom Vincentovi, G. Gregory Gay, CM generálny predstavený 

www.vincent.sk 


