
„Kiežby naša pokora bola charakteristickou známkou, rozlišujúcim znamením 

medzi kresťanmi, aby sa touto čnosťou rozlišovali viac ako menom! Keď sa nás 

opýtajú: „Kto je tam“? -  vtedy nech naša odpoveď znie: POKORA!  

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

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 zastavil a zlorečil kame-
ňu o ktorý sa potkli, dá im milosť v láske napredovať, 
keď sa pre svoj pád pokoria. 

PRIPRAVENÉ JE MOJE SRDCE 
Boh od nás žiada takú vôľu, ktorá by nás oduševňo-
vala aby všetko naše konanie smerovalo k nemu a 
bolo vedné jeho láskavou rukou. 

KTO TRPÍ — POROZUMIE 
Práve vtedy, keď v tvojom živote prevláda utrpenie, Boh chce skrze teba vykonať 
dielo, ktoré by všetci ľudia dohromady neuskutočnili bez Boha!  

 
Milí bratia a sestry z Vincentskej rodiny, 
 

v prílohe vám posielam list solidarity s na-
šou misiou v Hondurase, kde nášho spolubra-
ta P. Stanislava Bindasa, CM a 
dvoch laických spolupracovníkov v San Pedro 
Sula lúpežne prepadli a okradli o všetko.  

Prosím vás, aby ste tento email rozposla-
li čím viacerým, prípad-
ne dajte oznam na facebook, twitter...  
Pán Boh odmeň! 
S bratským pozdravom  
váš brat vo sv. Vincentovi 

Jaroslav 

provinciálny predstavený  
 
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul - provinciálny 
dom, 
sv. Vincenta 1, 
821 03  Bratislava, 
             tel.: 00421 2  48 257 102, 
   @: vincentini@vincentini.sk 
   web: vincentini.sk 
 

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

      Chcela by som vás v tejto 

letnej dobe povzbudiť slovami    
„ vždy znovu začať s Kristom“. 

 

      Nezabúdajme na modlitbu, 

v ktorej nájdeme svoj vzťah 

s ním.  Aj Svätý otec  František 

hovorí:     
„ ....aby sme mohli počúvať 
Pána, je treba naučiť sa ho 
kontemplovať, vnímať jeho 
neustálu prítomnosť v našom 
živote. Treba sa nám zastaviť  
a porozprávať sa s ním, dať mu 
priestor v modlitbe...  

pápež František...“ 
 

     Jeho slová, „ naučme sa 

modliť a pomáhajme druhým“  

sú tak úzko spojené s našim 

životom, našou charizmou sv. 

Vincenta , ktorú verne žil 

blahoslavený Frederik Ozanam, 

náš zakladateľ.   Učme sa 

podľa neho verne plniť svoje 

povinnosti a nezabúdať na 

nikoho .  Vo svojej 

každodennej práci prenášať  

láskavosť  voči ľuďom 

a myslieť pritom na Krista.  

Toto nech je teraz našim 

cieľom. 

Všetko 

najlepšie 

praje 
 

     Vaša 

sestra 

Libuša  

LIST  SOLIDARITY 

EDITORÁL 
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Milý brat, sestra, 
 

     v tomto letnom období Vás pozdravujem. Zasielam Vám niekoľko informácií 

v obežníku na nasledujúce obdobie: 

      Na našom plenárnom stretnutí sme hovorili o  voľbách prezidenta Spolku a dohodli 

sme si všetci spoločnú púť do Českej republiky. 

 

      Voľby prezidenta prebehnú na celoslovenskom stretnutí v októbri t.r.   Na funkciu pre-

zidenta sa zatiaľ neprihlásil žiadny kandidát. 

 Spolok bez prezidenta nemôže fungovať. Je to zodpovedná, časovo náročná funkcia, ale  

veríme, že Boh dá na všetko silu a potrebné milosti.      Záujemca sa môže prihlásiť na NR 

Spolku. Z jednotlivých konferencií očakávame návrhy na kandidáta prezidenta do 30. 

augusta. Prosíme  Vás       o spoluprácu, lebo potom musíme materiál pripraviť k voľbám. 
 

     Podiel 2% z daní daňovníkov prichádza  na účet NR Spolku. Konferencie, ktoré preu-

kážu že získali 2%, môžu požiadať Národnú radu  o zaslanie prostriedkov na účet, alebo 

adresu. 
 

     List solidarity s Misijnou spoločnosťou  ste dostali mailom 17.7. 2014 . Misijná spoloč-

nosť prosí o finančnú pomoc, nakoľko ich na misiách v Hondurase lúpežne prepadli. Fi-

nančné príspevky z konferencií a od jednotlivcov /kto môže/,  prosíme zaslať alebo odo-

vzdať na adresu Domu nádeje a potom budú spoločne odoslané za spolok na účet Misijnej 

spoločnosti. 
 

    Púť na Svätý Kopeček a Svätý Hostýn ( ČR )  dohodlo sa na 6. septembra. Je to jedno-

dňová púť. 
 

Autobus vychádza z Levíc ráno o 3. 30 hodine cez Nitru, do Bratislavy. 

Svätý Kopeček - predpokladaný príchod 9.30 hod. 

Svätý Hostýn príchod okolo 15.00 hod. 

Stravu na jeden deň si každý zoberie so sebou. Kávu si bude možné zakúpiť v autobuse. 

Poplatok za autobus a poistenie na jedného je 22 €. Prosím predsedov, aby záujemcov 

prihlásili do 20 augusta. 

     Môžu ísť rodinní príslušníci, dobrodinci, chudobní a farníci. Mimobratislavskí členovia 

môžu prenocovať v Dome nádeje. 

Bratislavské konferencie, Dubová,  a východ sa prihlasujú u prezidentky L. Mihálikovej. 

Levice, Šurany, Nitra, Banská Bystrica a ostatné konferencie u M. Boledovičovej . 

K poisteniu je potrebné nahlásiť: meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo 

a číslo telefónu pre prípad meškania.  Na vycestovanie je potrebný platný občiansky preu-

kaz. 

Púť – program: 

-  3.30 hod. odchod z Levíc, Nitra 4.15 hod. príchod do Domu nádeje o 5.30 hod. 

-  6.00 hod odchod z Domu nádeje do ČR. 

-   9.30 hod.– príchod na Svätý Kopeček 

- 10.00 hod. sv. omša v kaplnke Mena Panny Márie 

- 10.45 hod. prehliadka baziliky so sprievodcom 

- 11.30 hod. návšteva múzea 

- 12.30 hod. voľno a prehliadka okolia 

- 13.00 hod. odchod autobusom na Svätý Hostýn 

- 15.00 hod. prehliadka baziliky so sprievodcom 

- 16.00 hod. krížová cesta, alebo Cesta svetla 

- 17.00 hod. voľno a prehliadka okolia 

- 18.00 hod. odchod na Slovensko 

- 21.30 hod. príchod do Domu nádeje 

- 21.30 hod. odchod z DN 

-  príchod Nitra – 22. 30, Levice – 23.30 hod. 

 

Prihlásenie na púť je záväzné. V prípade neúčasti je potrebné poplatok uhradiť. 

 

OBEŽNÍK 
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Z myšlienok  
Sv. Otca Františka    

 

Mária vie počúvať Boha. No 

pozor: to nie je obyčajné 

povrchné vypočutie, ale 

pozorná, ochotná 

a prijímajúca otvorenosť voči 

Bohu. Nie ako naša občasná 

rozptýlenosť pred Pánom 

alebo ľuďmi: počujeme síce 

slová, ale nepočúvame ich 

ozajstne. No Mária je 

pozorná, sústredene načúva 

Bohu. Načúva aj realite, 

okolnostiam svojho života, 

konkrétnym skutočnostiam, 

idúc do hĺbky k ich pravému 

zmyslu. To platí aj pre náš 

život: treba načúvať 

znejúcemu Božiemu hlasu v 

každodenných skutočnostiach 

s pozornosťou voči 

ľuďom  a udalostiam. Pretože 

Pán, stojac vo dverách nášho 

života, klope mnohými 

spôsobmi, nastavuje nám do 

našej cesty znamenia a dáva 

nám schopnosť všimnúť si 

ich. Mária je matkou 

pozorného načúvania Bohu 

a rovnako pozorného 

vnímania životných udalostí. 

(Príhovor 31. 5. 2013) 

NA AKTUÁLNU TÉMU 
OZANAM 2014 



Zo života Spolku sv. Vincenta  

STACIONÁR 

Náš stacionár ďakuje 
 

   Ďakujeme Fondu GlaxoSmithKline za podporu 

pre náš stacionár vo výške 800.-€. 

     Z poskytnutého grantu sa uskutočnili aktivity pre 

seniorov: maľovanie kvetináčov, pečenie a tvorba jedla 

podľa obrázku,  veľkonočné maľované vajíčka,  olepo-

vanie pohárov, vyšívanie a lepenie obrazcov, vyšitie 

brošní, tréningy pamäti, cvičiace aktivity s masážnymi 

prostriedkami , premietanie DVD, rozhovory - pred-

nášky, ručné pletené práce, ručné vystrihovačky, náhr-

delníky 

     V konečnom dôsledku sa vytvorilo  pravidelné pondelkové 

stretávanie  seniorov z denného stacionára ako aj klubu senio-

rov na tvorivé dielne  Projekt prebiehal podľa časového plánu 

od januára 2014 – jún 2014.  Celkom sa na projekte zúčastňo-

valo 15 – 20 seniorov.  Ružinovská televízia nakrútila senio-

rov pri tvorivých dielňach - /odvysielané v správach 

24.6.2014/. 

     Aktivity prebiehali vo  veľmi dobrej nálade a priniesli spo-

luprácu, vzájomnú pomoc, spoznávanie sa a zapájanie sa se-

niorov. 

Miháliková Libuša, zodp. 

za stacionár 
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STACIONÁR—fotodokumentácia 

Zo života Spolku sv. Vincenta 
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Misia  sv. Cyrila a Metoda 

 
Sv. Cyril a Metod patria bezosporu k jedným z najvýznamnejších osobností v 

dejinách slovenského národa. S ich misionárskou činnosťou na Veľkej Morave 

sa spája skutočný rast Slovienov v kresťanskej viere a k ich odkazu sa dnes hlá-

sia všetci Slováci bez rozdielu náboženskej či politickej príslušnosti. Význam 

ich misie a ich prínos k rozmachu kresťanstva v Európe vyzdvihol v roku 1980 

svätý otec pápež Ján Pavol II., keď ich vyhlásil za spolupatrónov Európy. 

Na Slovensku sviatok Cyrila a Metoda oslavujeme 5. júla, v neslovanských 

krajinách 14. februára. Štátnym sviatkom si pripomíname slovanských viero-

zvestov, ktorí zostavili slovanské 

písmo hlaholiku a preložili do 

staroslovienčiny liturgické a bib-

lické texty. Sv. Cyril a Metod 

boli tiež vyhlásení za spolupatró-

nov Európy. V minulom roku 

sme si pripomenuli 1150. výro-

čie ich príchodu na naše územie. 

Bratia sa narodili v meste Solún (Thessaloniké) v severnom Grécku, Metod 

okolo roku 815 a Konštantín v roku 827. Metod študoval právo, stal sa správ-

com veľkej byzantskej župy, ktorej obyvateľstvo bolo slovanské. Konštantín 

študoval v Carihrade na cisárskej škole spolu s budúcim cisárom Michalom III. 

Po skončení štúdií zastával vysoké funkcie. Bol bibliotekárom carihradského 

patriarchu a prednášal na cisárskej škole. Pre jeho vzdelanie ho označovali za „filozofa“.  

V roku 863 cisár bratov poslal ako vierozvestov na Veľkú Moravu. Pre toto poslanie zostavili slovanské 

písmo (hlaholiku) a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Okrem hlásania evanjelia pri-

pravovali mladých mužov na kňazstvo. V roku 867 odišli do Ríma, kde pápež Hadrián II. schválil ich čin-

nosť a uznal staroslovienčinu ako liturgický jazyk. Konštantín, ktorý na sklonku života prijal meno Cyril, 

vstúpil v Ríme do kláštora, kde zomrel 14. februára 869. Pochovaný je v Bazilike sv. Klementa v Ríme. 

Pápež Hadrián II. vymenoval Metoda za apoštolského legáta a za arcibiskupa pre územie Veľkej Moravy. 

Cestou z Ríma ho však bavorskí biskupi zajali a väznili vo Švábsku. Metod zomrel 6. apríla 885 a pocho-

vali ho v hlavnom moravskom chráme, dodnes však nie je jasné, kde sa presne nachádzal. 

Misia sv. Cyrila a Metoda patrí k najvýznamnejším v ranokresťanskej Európe. Ich vplyv na celú strednú a 

východnú Európu je viditeľný dodnes a ich liturgia sa používa v takmer nezmenenej forme v mnohých kra-

jinách tejto oblasti. Hlaholika bola ich žiakmi upravená na cyriliku a možno ju vidieť ešte dnes v Bulhar-

sku, Srbsku, Rusku i v ďalších krajinách. Právom sa k ich odkazu hlásia všetky slovanské národy. 

Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane! 

Svätí Cyril a Metod, orodujte za nás ! 

 

 „…Lebo po mojej smrti prídu medzi vás draví vlci, ktorí neušetria stádo, aby strhli národ za sebou. Pos-

tavte sa proti ním, vy pevní vo viere! Toto vám sv. Pavol skrze mňa ukladá.“                           Sv. Metod 

                                               
Pamätná známka a medaila vydaná k 1150 výročiu príchodu vierozvestov na Slovensko 

A.K. 
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Z listov chudobných ... 
Milé tetušky 

   Na úvod môjho krátkeho listu prijmite 

od celej našej rodiny srdečný pozdrav. 

    Volám sa Veronika a chcem sa Vám 

v mene celej našej rodiny  poďakovať za 

peniaze, balík a pekný dopis.  Veci 

v balíkoch boli veľme užitočné.  Ja sa 

Vám chcem poďakovať za pekné sukne, 

šaty, mikiny, svetre a ostatné veci. Petrík 

Vám ďakuje za peknú mikinu 

a nohavice, Marienka tiež ďakuje za 

mikinu a svetre a mamka Vám tiež ďa-

kuje za pekný sveter a vestu. A Ja Vám 

tak tiež ďakujem za sladkosti, ktoré sme 

si podelili. Rodičia by vás chceli popro-

siť, ak by ste mali nejaký kríž na stenu 

a nejaké sväté obrazy, tak by ste ich nám 

mohli poslať, lebo sme urobili jednu 

izbičku pre Jožka a nemá tam nijaké 

sväté obrázky. Ja sa už nemôžem doč-

kať, kedy príde ten deň, keď budem 

môcť prijať Ježiška. Bude to 1. júna 

a mám z toho nesmiernu radosť. 

     Ešte raz Vám ďakujem za všetko 

a nech Vás ochraňuje na každom kroku 

Vášho života Panna Mária. 

     S Pánom Bohom 

Veronika Ištoková 

Posielam vám veľkú pusu. 

Milí bratia a sestry – Pokoj Vám, 

Nech Vás Hospodin žehná na každom 

vašom kroku, za Vašu lásku voči blíž-

nym Amen. 

My všetci tuná sme Vám veľmi povďač-

ní, že ste nás neprepustili naprázdno 

a našli sme vo Vašich srdciach milosti aj 

pre tento rok. Veď každý rok nám posie-

late kalendáre. Ďakujeme, že ste nám 

poslali Pútnik Svätovojtešský, nástenné 

kalendáre, knihy, krížik.... 

Milé sestry, ak nájdeme milosti vo va-

šich srdciach prosíme zašlite nám: Myš-

lienky Pátra Pia, Žalmy, Modlitby 

k Svätým, Modlitby k Panne Márii. Ak 

nájdeme milosti pre sošku, alebo obraz 

Guadalupskej Panne Márii. 

Naše životy sú tu chudobné. Ja Kristián 

som  v tomto čase bez peňažného príj-

mu. Milá sestrička, by som chcel mať 

knihu kde sú zapísané ľudové zvyky 

a tradície našeho Slovenského národa, 

naša Slovenská tradícia. Tuná v Srbsku 

o našej Slovenskej tradícii nieto nič za-

písané. 

Nech Vás Hospodin požehná na vašej 

láske voči blížnym. Buďte požehnaní 

Amen.                 /List v pôvodnom znení/ 

                     SPRÁVY  V  SKRATKE                                          NAŠI JUBILANTI 
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 Srdečne blahoželáme! 

 

Srdečne  blahoželáme všetkým  našim 

členom—jubilantom, ktorí sa dožili v 

apríli až auguste  roku 2014 okrúhleho 

životného jubilea.  

 

Želáme  Vám všetkým hojné Božie po-

žehnanie, SVETLO, DARY i OVOCIE 

Ducha Svätého, veľa lásky, pokoja, 

pohody a radosti  a samozrejme aj zdra-

vie, trpezlivosť  a vytrvalosť v službe 

našim chudobným. 

 

Nech Vás a Vaše rodiny žehná Pán 

Ježiš a ochraňuje  Panna Mária. 

 

 

 

 

Konferencie v Šaci 
 
    Dňa 9.8.2014 v Košiciach - Šaci 
zišli členovia všetkých konferencii   
v Šaci, aby spoločne prerokovali 
svoju ďalšiu činnosť. 
Vzhľadom k tomu, že z Košich odišli 
pátri z Misijnej spoločnosti sv. Vin-
centa de Paul, činnosť konferencií 
tiež nadobudla určitú zmenu v pôso-
bení. 
     Konferencie svoju činnosť budú 
zameriavať na nemocničnú službu 
pre núdznych, opustených a cho-
rých pacientov v nemocnici Šaca. 
    Vzhľadom k tomu, že členovia 
tam vypomáhajú s usporiadaním sv. 
omše, ich činnosť bude pokračovať 
v návšteve nemocných, v príprave 
chorých na sviatosti a výpomoci pri 
chudobných, opustených pacien-
toch. Do nemocničnej služby chcú 
pozvať viac ľudí zo Šace a tým 
vlastne rozšíriť aj členstvo. 
 
Lopatníková Mária, viceprezidentka 
Spolku sv. Vincenta de Paul pre 
Východ  
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Veľtrh sociálnych aktivít 2014 

Projekt: Veľtrh sociálnych aktivít 2014 
Miesto realizácie projektu: Bratislava, Trnava, Nitra, Košice 

Hlavní partneri (očakávaní): Výbor NR SR pre sociálne veci, zastúpenie EK v SR, 

KAS, Sociálna subkomisia KBS,  

OC Galéria Tesco Trnava, OC Galéria Mlyny Nitra, mesto Bratislava, Nitra, Trnava, 

Košice, BKIS, Organizačný  

výbor Medzinárodného maratónu mieru, Trnavská arcidiecézna charita, Arcidiecézna 

charita Košice 

Cieľ projektu: Senzibilizácia verejnosti voči chudobe, zviditeľnenie, propagácia a pod-

pora nositeľov dobrovoľných  

činností, posilnenie partnerstiev, podpora a sieťovanie sociálnych aktivistov 

Cieľové skupiny projektu: 

 

 

 

cirkev, akademické prostredie, podnikatelia,...) 

Popis projektu a jeho cieľov: 

Projekt je zameraný na pripomenutie 17. októbra, kedy je Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. 

Zámerom Veľtrhu sociálnych aktivít je najmä osloviť verejnosť na Slovensku, s cieľom: 

- robiť ju vnímavejšou k ľuďom, ktorí sa ocitli v akejkoľvek núdzi alebo v existenčných problémoch, 

- poukázať na množstvo a rozmanitosť aktivít zameraných na zlepšenie situácie ohrozených a biednych, ale aj na preven-

ciu a podporu na ceste k zodpovednosti za seba a k zlepšeniu kvality života, 

- aktivizovať zodpovedných a verejnosť k hľadaniu riešení, ako pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi, 

- iniciovať a realizovať efektívne partnerstvá a hľadať konkrétne a spoločné riešenia závažných celoslovenských, regio-

nálnych a miestnych sociálnych problémov, 

- poukázať na iniciatívy za odstránenie chudoby a exklúzie, ktoré sa iniciujú a realizujú na európskej úrovni 

Počas Veľtrhu budú prezentované formou panelovej výstavy inštitúcie, ktoré na Slovensku pracujú s deťmi na  

ulici, s rómskymi deťmi, s bezdomovcami, starajú sa o migrantov, väzňov, ponúkajú pomoc týraným, osamelým  

matkám s deťmi v núdzi, aktivity pre lepšiu kvalitu života zdravotne postihnutých občanov, pomoc pre starých a  

osamelých, ďalej aj tie, čo sa venujú sociálnemu poradenstvu, rozvoju dobrovoľníctva, vzdelávaniu a príprave  

dobrovoľníkov. 

Širšou súčasťou Veľtrhu sociálnych aktivít bude účasť na Košickom Medzinárodnom maratóne mieru 5. októbra 

a 16.októbra v priestoroch NR SR odborný seminár spojený s prezentáciou pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstrá-

nenie chudoby, realizovaný v spolupráci s Výborom Národnej rady SR pre sociálne veci na ktorú sú pozvaní politici, 

predstavitelia územnej samosprávy, sociálni aktivisti, predstavitelia cirkví, tretieho sektora, akademického prostredia, 

podnikatelia a verejnosť. Tu vzniká priestor pre komunikáciu, prezentáciu dobrých príkladov (best practices), hľadanie 

synergie cez spoločné riešenia.  

Veľtrh sociálnych aktivít Košice MMM 5. Októbra 2014 

FKI v rámci Medzinárodného maratónu mieru vďaka ústretovosti organizačného výboru získalo priestor na  

prezentáciu sociálnych aktivít, miesto v materiáloch o MMM a má bežcov, ktorí bežia za sociálne organizácie.  

V minulom roku bežal aj bezdomovec z organizácie Oáza, nádej pre nový život n.o. spolu s vedúcim zariadenia farárom 

Petrom Gombitom. Tento aspekt podujatia plánujeme podporiť a rozvinúť, medzi sociálnymi pracovníkmi a aj niektorý-

mi klientmi je záujem o účasť. 

Veľtrh sociálnych aktivít v parlamente - odborný seminár a prezentácia v predvečer Medzinárodného dňa za odstránenie 

chudoby - 16. októbra 2014, budova NR SRPravidelnou súčasťou podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstrá-

nenie chudoby bývajú odborné konferencie a semináre. Seminár a prezentácia 16. októbra budú určené najmä pre aktivis-

tov zo sociálnej oblasti a politikov. Vystúpenia prednášajúcich v rámci seminára budú reagovať na aktuálne sociálne vý-

zvy. Pokiaľ sa podarí získať dodatočné zdroje, zo seminára bude pripravený zborník. Kľúčoví prednášajúci budú ľudia z 

terénu, ktorí sa dlhodobo orientujú v danej problematike.  

Predbežný plán: 

Miesto: budova NR SR 

Časový harmonogram: 

8.30 oficiálne otvorenie Veľtrhu sociálnych aktivít v kinosále NR SR 

10.30 prestávka 

11.00 – 11.45 pokračovanie odborného seminára 

11.45 občerstvenie 

12.00 tlačová konferencia  
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Veľtrh sociálnych aktivít 17. októbra , Galéria Tesco Trnava, Galéria Mlyny Nitra 

Návštevníci obchodných centier - Galéria Tesco Trnava, Galéria Mlyny Nitra, v ktorých sa Veľtrh sociálnych aktivít  

bude realizovať 17. októbra, budú mať možnosť zoznámiť sa s ich aktivitami, pozhovárať sa s vystavujúcimi o ich  

práci, úspechoch, problémoch a víziách do budúcnosti. Toto prostredie je pre takéto podujatie svojím spôsobom  

kontrastné a vyzývavé, je to protiklad medzi prostredím reálnej chudoby a prostredím nákupu a konzumu.  

Kupujúci sú konfrontovaní s problematikou, s ktorou sa bežne nestretajú, tobôž nie v obchodnom centre. Na  

druhej strane je výstava dobrou správou, že je množstvo obetavých a angažovaných 

ľudí, ktorí sú ochotní vo  

svojom voľnom čase podať pomocnú ruku, prinášať pomoc, podporu a neúnavne 

hľadať riešenia  

problematických situácií. Tento spôsob konfrontácie je pozitívny a ukazuje aj bež-

ným občanom, že problémy, na  

ktoré narážajú vo svojom prostredí, majú riešenie a je možné prispieť k zlepšeniu 

kvality života. 

Sociálne orientované iniciatívy na Slovensku svojimi charitatívnymi, sociálnymi, 

zdravotnými službami pomáhajú  

konkrétnym ľuďom, z ktorých mnohí veľmi často žijú na okraji spoločnosti, a tak-

tiež na poli humanitárnej a  

rozvojovej pomoci v zahraničí.  

Pracovať na lepšom svete prostredníctvom služby núdznym vníma ako svoje osob-

né povolanie množstvo  

pomáhajúcich. Väčšina    z nich roky vytrvalo pracuje na báze dobrovoľnosti, za-

darmo, vo svojom voľnom čase a zo  

svojich finančných pro- striedkov. Ale sú to taktiež profesionálni pracovníci, ktorí 

napriek nižšiemu finanč- nému  

ohodnoteniu, pokladajú službu núdznym za svoje životné poslanie. Práca týchto 

aktivistov býva neraz tak- mer  

neviditeľná, výsledky sa dostavia často až po dlhom čase a nie vždy je doceňova-

ná, dokonca aj zo strany ľudí,  

ktorým je pomoc poskyto- vaná. 

Východisková situácia 

1. 17. október je Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. Je potrebné aj na Slovensku hovoriť o chudobe  

adresne a konštruktívne. Považujeme za potrebné, aby pomáhajúci, konkrétni ľudia z terénu, mali možnosť  

hovoriť o svojich iniciatívach. Chceme pritiahnuť pozornosť k tejto téme. Takéto vytrvalé snaženia, ktoré sú  

konkrétnym prínosom k zlepšeniu sveta, nie sú mediálne atraktívne a verejnosť sa o 

nich bežne nedozvie.  

Okrem toho pomáhajúcich pohlcuje ich vlastná činnosť a nemajú silu, kapacitu a čas-

to ani ambície  

organizovať pred širšou verejnosťou prezentáciu svojich dobrovoľníckych iniciatív. 

Preto sa tejto  

prezentácie ujalo Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci s jednotlivými regiónmi. 

2. Podobné celoslovenské podujatie sa nekoná. 

3. Neexistuje spoločný a udržiavaný adresár sociálnych a charitatívnych iniciatív. 

4. Podujatie umožní vzájomnú výmenu skúseností a komunikáciu medzi rôznymi 

typmi  

 inštitúcií (občianske združenia, spolky, charita, neziskové organizácie, účelové zariadenia,...). 

5. Umožní stretnutie medzi verejnosťou a ľuďmi, pracujúcimi v sociálnej oblasti. 

6. Upozorní aj na iniciatívy inštitúcií Európskej únie orientovaných na odstránenie chudoby a sociálnej  

exklúzie. 

Publicita projektu 

Nevyhnutnou a podstatnou súčasťou projektu je dobrá práca s médiami. Preto venujeme mimoriadnu pozornosť  

dobrým a dostatočným informáciám, pripravili a preložili sme dostupné materiály OSN o medzinárodnom dni  

boja proti chudobe, rezolúciu OSN, materiály o iniciátorovi tohto dňa, o vystavovateľoch a spolupracujúcich  

inštitúciách. Informácie budú sústredené na internetovej stránke www.chudoba.sk 

Konkrétne informácie o Veľtrhu sociálnych aktivít budú medializované plagátmi, 

v printových a elektronických médiách, webbanermi na stránkach partnerov a vystavujúcich organizácií a  

nákupných centier a upútavkami v nákupných centrách. 

Zodpovedná koordinátorka projektu zo strany FKI:  

Mgr. Petra Bajlová, celoslovenská koordinátorka projektu, tel: 0905685418, mail: bajlova@fki.sk 

Ing., Mgr. Katarína Hulmanová 
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Boj proti hladu  
 

 CELOSLOVENSKÁ VEREJNÁ ZBIERKA 

 

 
Organizačné pokyny 

pre celoslovenskú verejnú zbierku Boj proti hladu 

Celoslovenskú verejnú zbierku BOJ PROTI HLADU organizuje Vincentská rodina Slovenska: Misijná spoloč-
nosť sv. Vincenta de Paul (lazaristi), Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (sestry vin-
centky), Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta (Satmárky) a ich vetva Rodina Nepoškvrnenej, Zdru-
ženie Mariánskej mládeže, Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul Slovensko, 
Spolok sv. Vincenta de Paul, Depaul Slovensko n.o., Združenie zázračnej medaily. 
Zbierka je zameraná na pomoc misii chudobným na Haiti, kde pôsobí komunita sestier sv. Vincenta de 
Paul, medzi nimi pôsobila aj slovenská sestra Anna Cigánpalová. 
Šiesty ročník predaja medovníkových srdiečok bude od 1. do 30. septembra 
2014 

Základné pokyny: 
1.Pečenie medovníkov: 
Medovníčky sa pečú na vlastné náklady, no kto nemá peniaze a chcel by sa zapojiť do pečenia, tak sa pre-
platia sa bloky na suroviny (treba ich však poslať na čas- hneď po skončení zbierky, aby sa mohli zaradiť 
do vyúčtovania). 

Ak sa dá, treba požiadať miestneho správcu farnosti o vyhlásenie oznamu o uskutočnenie zbierky, po-
prípade do miestneho alebo mestského rozhlasu. 

Môže sa vyhlásiť v kostole, kto sa chce zapojiť do zbierky pečením. 
Ak by sa niekto chcel zapojiť do zbierky a nemá mu kto napiecť medovníky, môžeme medovníky zabezpe-
čiť, treba to však nahlásiť 2-3 týždne skôr( na tel. číslo kontaktnej osoby, ktorá je uverejnená vzadu v 
kontaktoch) 
2.Balenie medovníkov: 
Medovníky sa balia do celofánu cca 20 x 20cm, na každom medovníku je vpredu nápis: 
Prispeli ste na Boj proti hladu. Ďakujeme 
Natlačené nápisy na samolepiacej A4 zasielame na všetky predávajúce miesta, treba ich rozstrihať a nale-
piť dopredu na zabalené medovníkové srdiečko. 
Previazané sú bielou stužkou (biela symbolizuje hlad vo svete) Ak nie je biela, môže byť akákoľvek, mate-
riál na balenie dodáme (celofán, nápisy na samolepiacom papieri, stužky). 
3.Predaj medovníkov: 
Treba dodržať pokyny pre predávanie, pretože za každé nedodržanie hrozí pokuta. 
OSOBY: v skupinke má byť jedna dospelá osoba označená ( šatkou), zodpovedná za predaj a odoslanie vý-
nosu na účet verejnej zbierky do 7 dní od ukončenia akcie. Ostatné osoby majú na starosti pokladničku a 
ponúkanie srdiečok. Skupinka musí mať pri sebe kópiu povolenia zbierky Ministerstva vnútra SR (zašleme 
spolu s ostatnými materiálmi). Šatky budú zaslané s ostatnými materiálmi, po skončení zbierky treba všet-
ky šatky vrátiť do domov sestier DKL. 
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POKLADNIČKA: musí byť prenosná uzavretá, označená logom a účelom zbierky. Dá sa spraviť z le-
penkovej škatule, ktorá sa obalí baliacim papierom a na vrchnú časť sa vyreže pozdĺžny otvor. Na 
nej musí byť nalepené logo( tiež pošleme s ostatnými materiálmi). 
MIESTA PREDAJA: verejné priestranstvá, okolia kostolov, firiem, staníc, pešie zóny. 
PLAGÁTY: je dobré vyvesiť ich v kostole( so súhlasom správcu kostola), poprosiť starostu o vylepenie 
na verejné priestranstvá ( s rozmermi A3), letáky s rozmerom A5(menšie) sa rozdávajú pri zbierke a 
kúpe medovníčka (všetky typy letákov zasielame spolu s ostatným materiálom). Plagáty sme rozdis-
tribuovali do domov sestričiek DKL, kde budú centrá, tam si budete môcť vyzdvihnúť plagáty a letá-
ky( ak vám budú chýbať, doplníte, ak vám zostanú, tak vrátite). 
Centrá pre vyzdvihnutie plagátov a ostatných potrieb ku zbierke: 
Kláštory sestier Satmárok a DKL v mestách: Trenčín, Nitra, Košice, Vrícko, Kežmarok, Žilina, Dolný 
Kubín, Bratislava, Rožňava 
4. Podpora modlitbou: 
Nemôžeme všetci piecť, predávať a pod... ale môžeme všetci podporiť zbierku modlitbou za kam-
paň Boj proti hladu. Je zverejnená na každom letáku kampane. 

 5. Informácie 
V prípade potreby kontaktujte Margitu Šumichrastovú: 
gitka.sumi@gmail.com, 0907 624592, 
032/ 658 9167 –domov, 032/ 6589052- práca 

ČÍSLO ÚČTU: 20286026/6500  
IBAN SK7265000000000020286026 BIC POBNSKBA 

variabilný symbol: 2014 
Názov účtu: 
Zbierka- Boj proti hladu 
Účet spravuje: NZ SKL sv. Vincenta de Paul , Oravská 10, 94901 Nitra 
konštantný symbol: 
0308 (pre priame platby z účtu na účet)  
a 0358 (pri platbe poštovou poukážkou) 

na pošte je možnosť vložiť vklad v hotovosti cez poštovú banku (náš účet je totiž založený v 
Poštovej banke) 
- výhodnejšie je posielať financie na účet v Poštovej banke (neplatia sa poplatky) 
- posielaním financií cez banku (ktorúkoľvek) by malo stačiť číslo účtu (vyhlo by sa tým vypiso-
vaniu dlhého názvu účtu, ktorý treba uvádzať pri používaní poštových poukážok). 

Modlitba sprevádzajúca zbierku 
„Boj proti hladu“: 

„Milujúci Boh Otec, tvoj Syn Ježiš Kristus povedal, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Prosí-
me Ťa Bože, nech nás Duch Svätý naučí poznávať potreby núdznych. Podľa vzoru svätého Vincenta, zapáľ 

v srdciach ľudí dobročinnú lásku, aby sme v chudobných spoznali tvár Tvojho trpiaceho Syna. 
Otče náš..." 

Recept na medovníkové srdiečka 
SUROVINY :         700 g hladkej múky 

                                 400 g práškového cukru 

                                 4 vajíčka 

                                 4 čajové lyžičky perníkového korenia 

                                 4 polievkové lyžice medu 

                                 1 poliev. lyžica  sódy bikarbóny 

                                 1 žĺtok na potretie 

POSTUP :   

Do preosiatej múky vmiešame preosiaty prášk. cukor   a perník. korenie. Med za stáleho miešania zohrejeme 

a pridáme sódu bikarbónu.  Vznikne nám pena, ktorú vlejeme do múky s cukrom a korením. Pridáme vajíčka 

a vypracujeme hladké cesto, ktoré dáme odležať na chladné miesto. Neskôr vyvaľkáme na cca 5mm hrúbku 

a vykrajujeme srdiečka, ktoré môžeme potrieť rozšľahaným žĺtkom.  Pečieme vo vyhriatej rúre. 

mailto:gitka.sumi@gmail.com
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LIST GENERÁLNEHO PREDSTAVENÉHO VINCENTSKEJ RODINY 

 

 

Drahí členovia vincentskej rodiny!  
 

       V mene vincentskej rodiny a jej zodpovedných za rozličné vetvy vám chcem napísať k sviatku 

  svätého  Vincenta de Paul a poinformovať vás o našom rozhodnutí venovať tento rok téme „nová evanje

  lizácia“. Vo vincentskej rodine to urobíme tak, že sa zameriame na tri hlavné body, ktoré nám pomôžu 

  zachovať vernosť pri nasledovaní Ježiša Krista, evanjelizátora a služobníka chudobných. Sú nimi:   

  nutnosť osobného a komunitného obrátenia, nutnosť vyjsť zo seba a počuť volanie chudobných, hlavne 

 tých, ktorí žijú na perifériách našich miest a na okraji dnešnej spoločnosti, nutnosť evanjelizovať  

 a ponúknuť nový spôsob pastorácie rodín.  

Na dni 5. až 19. októbra pápež František zvolá Synodu biskupov, aby preskúmala „Pastoračné výzvy rodiny 

v kontexte evanjelizácie“. Túto dôležitú tému navrhol Sv. Otec pre dobro Cirkvi, čoho svedectvom bude Synoda.  

    Svätý pápež Ján Pavol II. na začiatku svojho pontifikátu vyzval k „novej evanjelizácii“, aby podnie-

til novú horlivosť a nové prostriedky pre stretanie sa s Ježišom, na prehĺbenie nášho vzťahu s Kristom a na vzrast v živote 

viery. Táto výzva Jána Pavla II. prišla vo chvíli, kedy kresťania, hlavne vo vyspelých krajinách, prežívali akýsi vnútorný 

nepokoj. Ján Pavol II. videl, že kresťania začali ochabovať v praktizovaní viery, preto vyzval k obráteniu a novej evanjeli-

zácii. Dynamické prostriedky navrhnuté pre obnovu prevzali a podporili aj jeho dvaja nástupcovia - emeritný pápež Bene-

dikt XVI. a pápež František.   

     Podstatným prvkom tejto novej iniciatívy je nanovo objaviť Ježiša a  stretávať sa s ním so srdcom 

plným lásky, prehĺbiť vzťah k Nemu, a tak sa stále viac stávať jeho učeníkmi. Ide o osobné prehĺbenie sa vo viere v Boha Ježiša 

Krista, ktorý je plodom Ducha Svätého. Táto láska nás vedie po ceste úcty k Bohu a k obetovaniu sa pre druhých, najmä 

chudobných. Ako skutočne zaangažovaní kresťania a Ježišovi učeníci sa delíme o radostnú zvesť Božej lásky, ktorú nachá-

dzame vo Svätom písme a vo sviatostiach. Každý pokrstený veriaci katolík sa má usilovať, aby všetci ľudia mohli spoznať 

Ježiša.  

     Aby sme to mohli robiť, Cirkev nás vyzýva k obráteniu, k novému spôsobu stretania sa s Bohom, ktoré-

mu máme veriť a deliť sa o radostnú zvesť s ostatnými. Ak máme zažiť túto skúsenosť obrátenia a kráčať po novej ceste 

k stretnutiu sa s Bohom, musíme zanechať vlastné pohodlie a počúvať Pána, ktorý sa nám v hĺbke srdca prihovára. Akým 

spôsobom môžeme, ako členovia vincentskej rodiny, odpovedať na túto výzvu k obráteniu a k novej evanjelizácii? Chariz-

ma, ktorú sv. Vincent de Paul zdieľal so sv. Lujzou de Marillac a v ktorej podľa vincentskej tradície pokračoval blahoslave-

ný Frederik Ozanam a mnohí ďalší, spočíva v starostlivosti o chudobných a núdznych. Tým sa ale rozumie aj „starostlivosť 

o duše“, ktorá tvorí podstatnú súčasť misie.  

     Vo vincentskom povolaní nemožno od seba oddeľovať misiu a lásku. Skutky telesného či duchovného 

milosrdenstva a služba idú vždy ruka v ruke. Usmernenia dané dcéram kresťanskej lásky pre službu chudobným nám hovo-

ria: „ich prvoradou starosťou je umožniť im poznávať Boha, ohlasovať evanjelium a sprítomňovať Božie kráľov-

stvo“ (Konštitúcie dcér kresťanskej lásky, 10a). Blahoslavený Frederik Ozanam dôrazne hovoril, že materiálna pomoc nie 

je jediným aspektom služby chudobným v krajine. Prednášateľom pripomínal, že je to skôr ich duchovnosť a  kresťanské 

svedectvo plné prejavov Božej lásky, ktoré pomáhajú mnohým kresťanom vrátiť sa k viere a slúžia k evanjelizácii mnohých 

nekresťanov. Príznačnou črtou našej vincentskej spirituality je rozvíjať a prehlbovať náš vzťah s Ježišom a pomáhať iným 

k stretnutiu sa s Kristom. To je viera v skutkoch.    

     V každodennom živote na nás čakajú mnohé výzvy. Teraz je teda príhodný čas na ohlasovanie radostnej 

zvesti o spáse v Ježišovi Kristovi. Aj keď žijeme v prostredí, ktoré je voči náboženstvu často ľahostajné, ľudia ešte majú 

skutočný smäd po vyšších hodnotách. V Božom ľude je hlad po  Bohu, najmä keď túži po novom spôsobe života, ktorý 

sa líši od noriem v danej ľudskej spoločnosti. Môže sa stať, že si osvojíme spôsob života ľudí v prostredí náboženskej ľaho-

stajnosti a zvykneme si na to, že sa základným otázkam viery a zmyslu života na tomto svete neprikladá veľká váha.      

     Uvedomujeme si však, čo sa stane, keď ľudia zabudnú na Boha? Veľmi často je to ukazovateľom skutoč-

nej duchovnej a materiálnej chudoby. Svätý Vincent bol hlboko dotknutý situáciou, v akej sa nachádzali ľudia jeho doby, 

ktorí žili v biede a nevedomosti a ktorí nevedeli nič o Bohu ani o jeho láske. Preto Vincent dôrazne a presvedčivo prehlásil: 

„Je teda pravda, že som poslaný nielen preto, aby som miloval Boha, ale aby som sa pričinil, aby ho milovali aj iní“. (SV, 

konferencia z 30. mája 1659, Coste XII, str. 262) 

Ak by sme mali čo len trochu tejto lásky, azda by sme odvrátili zrak a zostali so založenými rukami? Nikdy! Láska nemôže 

byť nečinná. Láska nás pobáda urobiť, čo môžeme, aby sme priniesli útechu a spásu tým, ktorí trpia. Naše vincentské povo-

lanie spočíva v rozohňovaní sŕdc  
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iných: robiť to, čo robil sám Boží Syn. Prišiel, aby svetu priniesol oheň a objal ho svojou láskou. Čo by 

sme si pre seba mohli priať, ak nie to, aby sme horeli láskou ku Kristovi a spaľovali sa touto láskou? 

       Ako členovia vincentskej rodiny sme povolaní k aktívnej účasti na evanjelizácii preukazujúc láskyplnú 

službu. Láska je základnou životnou hodnotou a kresťanské spoločenstvo ju má naplno uskutočňovať v dnešnom 

svete. Nikdy nesmieme oddeľovať ani stavať do protikladu vnútorný vzťah medzi vierou a láskou. Sme Ježišo-

vými učeníkmi, keď šírime Božiu lásku a keď sa naplno zapájame do života a misie Cirkvi. Podmanila si nás 

Kristova láska! V sile tejto lásky sa preto úplne otvárame pre konkrétnu lásku k blížnemu. Tu si môžeme pripo-

menúť heslo dcér kresťanskej lásky, ktorého slová sú vzaté zo Svätého písma: „Láska ukrižovaného Ježiša nás 

pobáda“ (porov. 2 Kor 5, 14).  

     Vo viere môžeme spoznať dary, ktoré nám dal náš dobrý a štedrý Boh. Láska ich znásobuje. Skrze vie-

ru vstupujeme do priateľského vzťahu s Pánom. Čnosťou lásky sa toto priateľstvo rozvíja a prechádza do skut-

kov. Vzťah medzi vierou a láskou sa posilňuje v úzkom spojení medzi nimi. Hľa, čo znamená naplno prežívať 

evanjelium v živote ľudí. V Encyklike Lumen Fidei sa o pôsobení viery na svet hovorí toto: „svetlo viery sa dáva 

do konkrétnych služieb spravodlivosti, práva a pokoja“ (LF, 2013, 51). Apoštolská exhortácia Evangelii Gau-

dium hovorí o službe lásky ako o základnom princípe poslania Cirkvi, čo odzrkadľuje podstatu toho, kým sme 

ako Cirkev.  

      Tak ako je Cirkev zo svojej podstaty misionárska, tak je aj nepochybne spätá s čnosťou lásky, predo-

všetkým preukazovaním konkrétnych skutkov lásky blížnemu. Keď prijmeme misijnú výzvu preniknutú Kristo-

vou láskou, dokážeme plne chápať ľudí, ktorí žijú v chudobe a slúžiť im. Naše vincentské srdce teda s radosťou 

prijíma výzvu uvedenú v dokumente Evangelii Gaudium, a síce stať sa Božím nástrojom pri oslobodzovaní 

a pozdvihnutí chudobných, aby sme im pomohli plne sa začleniť do spoločnosti (EG, 2013, 182). Musíme byť 

preto vnímaví a pozorní na volanie chudobných a ochotne im bežať na pomoc. Robíme to, keď opúšťame vlastné 

pohodlie a vydáme sa na periférie či okrajové miesta, aby sme sa stretli s ľuďmi, ktorí žijú v chudobe.  

      Vychádzame zo seba, aby sme sa zapálení Božou láskou poponáhľali k chudobným. V štvrtej kapitole 

Evangelii Gaudium nájdeme mnoho myšlienok, ktoré sa zhodujú s našou charizmou. Slová tejto kapitoly akoby 

opisovali život a skutky svätého Vincenta a svätej Lujzy, i všetkých ostatných svätých a blahoslavených. Uve-

diem aspoň niečo z obsahu tejto štvrtej kapitoly: chudobní majú u Boha privilegované miesto; chudobní majú 

prednostné miesto v Cirkvi; chudobní sú našimi evanjelizátormi. Ak sa vám tieto myšlienky z Evangelii Gau-

dium zdajú povedomé, nie je to žiadnym prekvapením. 

    Nová evanjelizácia je impulzom na spoznanie výkupnej sily, ktorú v Kristovi majú ľudia žijúci 

v chudobe, ako aj na ich postavenie do centra Cirkvi. Krista objavujeme v chudobných, hájime ich záležitosti, 

sme ich služobníkmi, počúvame ich a oni nás nabádajú, aby sme meditovali nad tajomnou múdrosťou Boha, 

ktorý sa nám často zjavuje práve cez ich život.  

          V kontexte utrpenia a zápasov, ktoré dnes sužujú rodinu, nová evanjelizácia môže dať odpovede na nalie-

havú potrebu, ako to ukazuje prípravný dokument o  pastorácii rodín, vydaný pre tretie mimoriadne generál-

ne zhromaždenie Biskupskej synody. Učenie Cirkvi o manželstve má byť podávané účinným a zrozumiteľným 

spôsobom, aby sa dotklo sŕdc mnohých ľudí a pretváralo ich život podľa Božej vôle prejavenej skrze Ježiša Kris-

ta. V ďalších cirkevných dokumentoch sa pastoračné potreby rodiny uvádzajú ako hlavná dimenzia evanjelizá-

cie. Je to výzva obnoviť naše chápanie sviatosti manželstva a kresťanského povolania manželských párov 

a upevniť rodinu pre dobro Cirkvi a celej spoločnosti. Ako členovia vincentskej rodiny by sme sa mali pýtať, čo 

môžeme urobiť pre evanjelizáciu rodín, ktorým slúžime a s ktorými sme v kontakte.  

      Hovorím tu o rodinách, ktoré stretávame v našich farnostiach, školách, v sociálnych a mnohých ďalších 

službách, v ktorých ako vincentská rodina spolupracujeme, aby sme slúžili osobám, ktoré žijú v chudobe. Rodi-

na nepochybne predstavuje obrovské misijné pole. Mnohé rodiny, ktorým dnes slúžime, potrebujú ochranu, pre-

tože prechádzajú mnohými ťažkosťami. Často sú v ohrození, niekedy aj smrti. Ako vincentská rodina môžeme 

a musíme napredovať v stanovení „Línií činnosti“, ktoré dodávajú elán v pastoračnej práci s rodinami, a hlavne 

s tými, ktoré žijú v biede.    

      S celou vincentskou rodinou sa modlime, aby Cirkev skutočne hľadala a prijala také pastoračné spô-

soby, ktoré pomôžu rodinám čeliť ich momentálnym životným situáciám vo svetle viery a v sile, ktorá plynie z 

evanjelia. Slávenie sviatku svätého Vincenta de Paul nech je v tomto roku zamerané na novú evanjelizáciu. Po-

trebujeme vynaliezavosť pri reagovaní na výzvy, ktoré vyžadujú novú evanjelizáciu, ale aj osob-

nú a komunitnú konverziu, aby sme dokázali odpovedať na pastoračné potreby rodín, hlavne 

tých, ktoré žijú na periférii našej spoločnosti.  
Váš brat vo svätom Vincentovi, 

G. Gregory Gay, C.M.  

Generálny predstavený 
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Evanjelium lásky 
Túto báseň napísal Boží služobník Marek 

z vnuknutia Ducha Svätého a s pomocou Ježiša Krista 

i Boha Otca 

v roku Pána 2014 
 

I. 

Úvod 
 

Boh stvoril všetko, aj človeka 

a je s ním od počiatku sveta, 

ale Božia láska je taká veľká, 

že poslal na svet i svojho Syna. 

 

Ježiš nám ukázal, čo je podstatné, 

milovať Boha i blížneho, 

vedľajšie je všetko ostatné, 

netreba nám ničoho ďalšieho. 

 

A tak teraz čítajte 

príbeh tento krátky, 

do sŕdc prijímajte 

príklad Božej lásky. 

 

II. 

Príchod Spasiteľa 
(podľa Lk 1, 26-38 + Lk 2, 1-51) 

 

Boh poslal anjela Gabriela, 

k Márii svätej Panne, 

aby vedela a uverila, 

že z Ducha Svätého počne. 

 

I počala a porodila 

v jasličkách chudobných  

Krista Spasiteľa 

milujúceho všetkých. 

 

Ježiš skromne vyrastal 

v nazaretskom meste 

a účinkovať začal 

až po svojom krste. 
Pokračovanie v budúcom čísle 

 

POZVÁNKA 
 

Vážení priatelia, 
 
srdečne vás pozývam na slávnostnú svätú omšu pri 
príležitosti zasvätenia našej kaplnky Sedembolestnej 
Panne Márii, ktorá sa uskutoční dňa 14.9.2014 t. j.     
v nedeľu o 11:00 hodine v kaplnke na Kopci. Hlavným 
celebrantom bude generálny vikár Nitrianskej diecézy 
Peter Brodek. Zároveň Vás po svätej omši pozývam 

na slávnostný obed. 
 
     S vďakou a úctou                       

Ján Ňukovič, Sociálne centrum 
Šurany 


