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„Pozemské majetky najlepšie využijeme vtedy, keď ich dáme do služieb
milosrdnej lásky. Tým sa vrátia akoby späť do Božej ruky, ktorá je ich počiatkom
i cieľom. “
Sv. Vincent de Paul

....Toto je tá noc,
v ktorej Kristus zlámal okovy smrti
a ako víťaz vystúpil z hrobu...
Vo svetle tohto radostného posolstva
nech je slávenie Veľkej noci
pre vás prameňom
nádeje, radosti a pokoja.

S
LÁ
VA

Zo srdca praje a vyprosuje
sestra Libuša

V tomto čísle nájdete:
Príhovor prezidentky Spolku  Myšlienky sv. Vincenta  Regionálne plenárne zasadnutia SVdP  Zo života
našich konferencií  Myšlienky Sv. Otca Františka  Činnosť NR v roku 2013  Sociálne centrá v
Bratislave a v Šuranoch  Z listov chudobných  Vincentínska burza  Návšteva Konferencií z Rakúska v
Dome nádeje v Bratislave  Duchovné zamyslenie 
Fotografie: A. Kopřivová, M. Boledovičová, L. Miháliková
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MYŠLIENKY sv. Vincenta de Paul - do dnešných dní
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
milosrdenstvom.

Sestry a bratia!
Veľká noc je naším najväčším
kresťanským sviatkom, kedy si
pripomíname umučenie, smrť a
vzkriesenie nášho pána Ježiša Krista.
Aj počas týchto sviatkov si spomeňme
na spiritualitu svätého Vincenta,
zameranú na Krista, ktorej podstatou je
náš apoštolát v službe chudobným.
Chudoba môže byť materiálna alebo
duchovná. Materiálna chudoba je nám
známa. Duchovná chudoba je tam, kde
ľuďom chýbajú duchovné dobrá a
skutočné ľudské hodnoty.
Môžeme sa, priblížiť sa k ľuďom, ktorí sa
ocitli v ťažkej situácii. Venovať im svoj
čas, svoje sily, svoje peniaze, ale môžeme
urobiť aj niečo iné. Prosiť za nich, aby
boli silní v skúške, aby prijali obrátenie ,
byť k ním milosrdní a chápať ich, možno
láskavým slovom to preukázať.
V súdny deň Boh posúdi postoj srdca
človeka k Nemu podľa toho, aký mal v
srdci postoj k chudobným.
Ježiš zomrel za každého z nás. Vykúpil
nás svojou krvavou obetou na kríži.
Nezabúdajme na to, že všetci sme rovnakí
pred Bohom. A všetci mu máme byť za
vďační za obetu Jeho Syna.
S prianím požehnaných veľkonočných
sviatkov Vám praje
Vaša sestra Libuša

de Paul Pobádaní

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 kameňu 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 oduševňovala 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!

PLENÁRNE ZASADNUTIE
Milá sestra, brat,
oznamujem Vám, že naše 18. plenárne stretnutie SVdP sa uskutoční v apríli a v máji 2014. Na stretnutie pozývam výbor NR Spolku,
predsedov konferencií a členov konferencií. Začiatok stretnutia bude
o 9.00 hod - ukončenie o 17.00 hod.
Západ a stred sa stretne 26. apríla 2014 v Bratislave v Dome nádeje,
na Tomášikovej 8A. Na stretnutie pozývam členov konferencií v čo
najväčšom počte. Delegátov stretnutia prosím nahlásiť do 22. apríla E.
Otrubovej na č. tel. 02 / 43294047, mobil: 0911432922, alebo M. Boledovičovej na 0908794374, 036/6317323
Šaca a okolité konferencie sa stretnú 3. mája 2014 v Šaci. Na stretnutie pozývam členov zo Šace a okolia v čo najväčšom počte. Delegátov stretnutia prosím nahlásiť do 26. apríla viceprezidentke M. Lopatníkovej, telefón: 055/ 6842284, mobil: 0915 317974, alebo A. Jarošovej mobil: 0915318338.
NR SVdP hradí jednu cestu, druhú hradí konferencia. Stravu si hradia
účastníci stretnutia - predpokladaná suma 4.- €.
Program stretnutia v čo najkratšom čase pošleme. Každá konferencia si
pripraví malý referát, alebo svedectvo z činnosti.
Milá sestra, brat prosím, aby sme v čo najväčšom počte prišli na stretnutie.
Príď, obetuj sa aj Ty. Máme si čo povedať, povzbudiť sa a máme čo
riešiť.
Prosím o modlitby za požehnanie stretnutia a za celý Spolok. Prajem
požehnaný pôst a milostiplnú Veľkú Noc.
V milosrdnej láske sv. Vincenta a bl. Frederika Ozanama
Libuša Miháliková prezidentka

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Život v našich sociálnych centrách
Stacionár Bratislava
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Z myšlienok
Sv. Otca Františka

Aktivity stacionára - maľovanie a lepenie veľkonočných vajíčiek
ručné práce, tréningy pamäte, malé cvičenie - aktivity stacionára

Ježiš je Synom Boha, ktorý je
láska. A ktorý celou svojou
osobnosťou chce, aby sa
skutočne každý človek sám
objavil ako jeho ozajstné
dieťa, a žil tak. Pre
kresťanskú vieru to nachádza
svoje potvrdenie v tom, že
Ježiš vstal z mŕtvych. Nie pre
zdôraznenie triumfu nad
odmietajúcimi, ale na dôkaz
Božej lásky mocnejšej ako
smrť. Sila Božieho odpustenia
premáha každý hriech, preto
sa oplatí obetovať vlastný
život až do konca ako
svedectvo o nesmiernosti
tohto daru. (List Scalfarimu 4.
9. 2013)
Ježiš káže ako ten, ktorý má
autoritu a moc. Uzdravuje,
povoláva
učeníkov
nasledovať ho, odpúšťa. Toto
všetko mohol v Starom
Zákone len a len Boh. Viac
ráz opakovaná otázka o
Ježišovej identite v Evanjeliu
svätého Marka : „ kto je
tento?“, vyplýva z autority a
moci odlišnej od autority a
moci tohto sveta. Lebo sa
nezameriava na nadvládu nad
ostatnými ľuďmi, ale na
službu druhým, obdarovaným
takto slobodou a plnosťou
života. (List Scalfarimu 4. 9.
2013)
Pápež František

OZANAM
2014

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2013
VYDÁVA NR SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL

Strana 4

ČINNOSŤ NÁRODNEJ RADY SPOLKU V ROKU 2013
Na Slovensku Spolok sv. Vincenta de Paul združuje 24 konferencií, v ktorých pracuje
171 členov.
Výbor NR Spolku zasadal v Dome nádeje:
26. januára, 23. februára, 25. mája, 29. júna, 14. septembra,
16. novembra
18. celoslovenské stretnutie SVdP sa konalo 12. októbra
v Bratislave v Dome nádeje. Delegáti si vypočuli bohatý
program: myšlienky zakladateľa bl. Fr. Ozanama, stanovy
Spolku z GR Paríža, Boj proti hladu, účtovníctvo, 2% podielu z daní daňovníkov,
jednotlivé granty zo Slovenska
a z Holandska. Členovia jednotlivých konferencií predstavili
svoju činnosť. Členov Spolku duchovne povzbudili provinciál CM J. Noga, M. Chovanec, CM, mons. A. Adamkovič
a sr. Adela, DKL.
17. plenárne stretnutie predsedov konferencií sa konalo
27.apríla v Bratislave v Dome nádeje. Tu sa stretli delegáti
zo západného a stredného Slovenska.
4. mája sa stretli delegáti východného Slovenska v Šaci.
Duchovná obnova sa konala 27. júla v Bratislave v Dome
nádeje. Páter M. Chovanec , CM, špirituál Spolku prítomných
povzbudil prednáškou Láska očami sv. Vincenta. Svätú omšu
celebroval mons. A. Adamkovič, v ktorej hovoril o službe
núdznym, o potrebe nových členov a o formovaní členov.
Návšteva konferencií
Počas roka členky NR Spolku navštívili konferencie sv. Cecílie, Kráľovnej rodiny, Kráľovnej pokoja a sv. Jána Krstiteľa.
Novou duchovnou za DKL pre členov Spolku sa stala sestrička Š. Nováková, DKL.

Zahraničné stretnutia:
Rím
Hnutie kresťanských inštitúcií uskutočnilo 8. až 14. februára
3. ročník púte k hrobu sv. Cyrila. Púte sa zúčastnili členovia
kresťanských hnutí, organizácií a združení. Ďakovná bohoslužba sa konala za účasti o. kardinála Tomku a Vlka z ČR,
biskupa Rusnáka a viacerých kňazov. Spolok zastupovali L.
Miháliková a E. Otrubová.
Skupina Európa 2
Od 13. do 16. marca v sa konala v Bratislave v Dome nádeje
medzinárodná konferencia Skupiny Európa 2. Stretli sa tu
národní prezidenti Spolku sv. Vincenta z Maďarska, Chorvátska, Macedónska, Rumunska, Litvy a Slovenska. Formou tréningu zástupcovia z GR Paríža, Nemecka a koordinátor stretnutia E. Tigla delegátov pripravovali hľadať efektívne prostriedky a spôsoby k dnešnej službe. Každá krajina prezentovala svoju činnosť.

Paríž
V dňoch 19. až 21. apríla pri príležitosti 200. výročia narodenia nášho zakladateľa bl. Frederika Ozanama sa stretli
v Paríži delegáti z 26 krajín zo všetkých kontinentov. Generálny prezident Spolku M. Thio priblížil históriu Spolku, nasledovali príhovory národných predstaviteľov, odzneli rôzne
odborné prednášky, prítomní si vypočuli listy bl. Frederika
Ozanama a zúčastnili sa koncertu. Delegáti mali možnosť si
pozrieť vincentské pamätné miesta ako aj múzeum zakladateľa
Frederika, jeho hrobku, Rue de Bac a iné. Ďakovnú sv. omšu
mali spoločne v katedrále Notre Dame. Slovensko zastupovala
prezidentka Spolku L. Miháliková a koordinátor za mládež M.
Piváček.
Viedeň
Dňa 1. júna prišli na družobnú návštevu členovia Spolku
z Rakúska, spolu 31 členov z 12 konferencií z Viedne. Program: sv. omša, prehliadka kostola sv. Vincenta, Domu nádeje, oboznámenie sa s činnosťou 4 bratislavských konferencií,
spoločný obed a prehliadka mesta. Stretnutie zabezpečovala
M. Miháliková a E. Otrubová.

Rôzne domáce stretnutia:
Košice
Dňa 10. januára v Košiciach v priestoroch zariadenia Dorky
sa stretli Spolok sv. Vincenta a Úsmev ako dar. Spolok sv.
Vincenta informoval o Vincentcentre v Šaci, ktoré je majetkom Spolku. Úsmev ako dar navrhol aby zariadenie spravovala ich organizácia. Darovacia zmluva bola podpísaná
v auguste.
Haiti a Honduras
Vincentská rodina v septembri organizovala 7. ročník celoslovenskej zbierky Boj proti hladu.
Z finančného výťažku podporia krajiny Haiti, Honduras
a projekty vincentskej rodiny v Rusku, na Ukrajine
a v Albánsku.
Veľtrh sociálnych aktivít
Fórum kresťanských inštitúcií 15. 10. v Bratislava a Nitre
zorganizovalo Veľtrh sociálnych aktivít. Výstavy sa zúčastnili kresťanské organizácie. Spolok sv. Vincenta zastupovali
určení členovia.
DKL
Dňa 30. novembra sa v Nitre v Provinciálom dome uskutočnila slávnosť 380. výročia založenia Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Slávnosť začala sv. omšou, ktorú celebroval
pápežský nuncius M. Giardano, nitriansky biskup V. Judák,
biskup Š. Vrablec a kňazi Misijnej spoločnosti spolu
s provinciálom. V programe sa vincentské vetvy predstavili
svedectvami a slávnosť ukončil spevácky zbor.
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ČINNOSŤ NÁRODNEJ RADY V ROKU 2013
Vianočná kapustnica
Aj v tomto roku prezidentka Spolku L. Miháliková pozvala
členov bratislavských konferencií a dobrovoľníkov na vianočnú kapustnicu. Kapustnica sa podávala v Dome nádeje 17.
decembra za prítomnosti pátrov A. Slaninku a M. Chovanca,
CM.
Dňa 20. decembra navštívil Dom nádeje v Bratislave arcibiskup S. Zvolenský. Bratislavské konferencie otcovi arcibiskupovi predstavili svoju činnosť a za DN L. Miháliková informovala
o prevádzke domu. Potom nasledovala prehliadka DN.
Hlavná rada SVdP Holandska podporila projekty SVdP na
Slovensku:
- Konferencia sv. Cecílie
4900 €
- Konferencia sv. Ondreja BA
700 €
- Konferencia sv. Štefana
1800 €
- Konferencia sv. Cyrila a Metoda 1000 €

Dom nádeje Bratislava – Ružinov
O prevádzku DN sa stará riaditeľka L. Miháliková.
Sociálna služba Domova na polceste bola prevádzkovaná aj
v tomto roku. Ubytovaných
5 dievčat.
Od 15. januára 2013 funguje Denný stacionár, je zabezpečená
starostlivosť, strava a program. Bol založený Klub seniorov,
v ktorom sa pravidelne každý pondelok stretávajú seniori
z MČ Ružinov.
Prenájom priestorov DN
Vstupná hala – kamenárska firma.
Suterén jedna miestnosť – organizácia Anonymných alkoholikov.
Prízemná časť - Detské centrum s MŠ a anglickým jazykom.
Realizované projekty
1. „Profesionálne a duchovné formovanie sociálne znevýhodnených skupín a ich integrácia do spoločnosti“. Projekt
bol podporený v roku 2012 Generálnou radou SVdP
v Paríži. Bol určený pre Sociálne centrum Šurany a Dom nádeje.
V roku 2013 projekt pokračoval a to pre dievčatá DN vo výučbe v profesii kuchár – čašník. V SC Kopec Šurany bol kurz
kuchár čašník zmenený na odbor murár - obkladač. Projekt
bol ukončený odovzdaním certifikátu – osvedčením.

4. „Vianoce v stacionári“. Projekt podporila Nadácia Orange. Uskutočnil sa v Dome nádeji. Bol určený pre 20 seniorov,
ktorí boli obdarení malými darčekmi pri vianočnej kapustnici.
Domu nádeje boli poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu na
Denný stacionár z VÚC Bratislava a dobrovoľníckych príspevkov z Úradu práce .
V priestoroch Domu nádeje sa každý mesiac stretáva výbor
NR Spolku a tiež konferencie, ktoré pôsobia v Bratislave.

Sociálne centrum – Útulok Kopec Šurany
Poskytuje služby pre Útulok a Podporované bývanie.
Registrácia: Útulok 11 klientov a Podporované bývanie 10
klientov.
Klienti pracovnou terapiou sa podieľajú na chode centra. Pracujú v záhrade, na hospodárskom dvore, pomáhajú v kuchyni,
na rekonštrukčných prácach a opravách.
Zariadenie zveľadili:
Na prenajatej mestskej budove vo februári MÚ Šurany financoval výmenu okien na kaplnke, jedálni a kuchyni. Na tejto
istej budove v septembri v spolupráci s MÚ Šurany prebehla
rekonštrukcia strechy.
Na strechu prispeli: biskupský úrad Nitra 1000 €, Útulok
Kopec 2000 €, Maľovku kaplnky financoval provinciál Misijnej spoločnosti v spolupráci so sestričkami DKL z Nitry.
Zakúpili nový kotol na kúrenie – na pevné palivo, 1 mraziaci
box, 1 kombinovanú chladničku s mrazničkou a svojpomocne
s dobrovoľníkmi bol urobený prístrešok na auto a v 2 miestnostiach znížili stropy.
Hospodársky dvor: dochovali 3 prasce, 160 brojlerov, 120
sliepok, 20 zajacov, 5 kôz, 1 baran a boli sebestačný
v spotrebe vajec.
Záhrada: ich vlastné produkty obohatili kuchyňu a tiež boli
spracované na zimné uskladnenie.
Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie patrónky kaplnky
sa slávil 9. septembra za účasti generálneho vikára vdp. P.
Brodeka, provinciála Misijnej spoločnosti J. Nogu, dekana
z farnosti Šurian R. Daňa, kňazov z okolitých farnosti, primátora mesta I. Váradyho a pozvaných hostí.
Mikuláš s 2 anjelmi do útulku na Kopec zavítal 6. decembra. Po spoločnej modlitbe a príhovoru Mikuláša anjeli rozdali klientom balíčky. Za túto milú návštevu ďakujeme sestričke
Žofie, Marianne DKL a bohoslovcom z Nitry.

2. „Vincentská konferencia“. Projekt podporilo Fórum kresťanských inštitúcií a bol určený na stretnutie prezidentov
SVdP Skupiny Európa 2. Stretlo sa tu 6 krajín a koordinátor
stretnutia, 2 členky z GR .

Projekt: „Radostné a veselé Vianoce, ako v teple domova“
Projekt podporila Nadácia Orange. Pre Sociálne centrum
Kopec Šurany ho vypracovala a podala Mgr. P. Sucháňová.
Klienti zariadenia mali obohatené vianočné sviatky darčekmi
a tiež štedrú večeru.

3. „Spájanie komunít aktívnych seniorov“. Projekt podporila MČ Ružinov. Realizovaný bol v Dome nádeje a 55 účastníkov sa oboznámilo aj so službami DN. Prezentácie sa zúčastnili hostia za MČ Ružinov, Misijnej spoločnosti, Dcér
kresťanskej lásky a prednášajúcich lektorov.

V zariadení pracujú: 2 pracovníci na pracovnú zmluvu, 2
pracovníčky na dohodu, rehoľná sestrička pracuje v kuchyni
ako dobrovoľníčka.
Vypracovala Magdaléna Boledovičová
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Denný stacionár
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava – Ružinov

Ponúka novú sociálnu službu v Dome nádeje, Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava

Denný stacionár je opatrovateľská služba s denným pobytom, poskytovaná seniorom, žijúci v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí ich nemôžu nechať bez dozoru a nechcú ich umiestniť do domova dôchodcov.
Výhodou umiestnenia v stacionári je spoločenstvo s inými dôchodcami, aby prekonali pocit osamotenia a izolácie.
Personál ich aktivizuje k činnosti a vedie k sebestačnosti.
Pre poskytovanie služby je potrebný posudok - rozhodnutie o odkázanosti (pomoc inej osoby) na denný stacionár (bezplatne vám pomôžeme pri vybavení záležitosti na posudkovom oddelení Mestskej časti Ružinov
a v prípade, že záujemca je obyvateľom inej časti mesta Bratislava, na príslušnom úrade podľa miesta bydliska).
Stacionár môže využiť aj samoplatca bez posudku o odkázanosti na denný stacionár

Stacionár funguje aj ako pravidelné pondelkové stretávanie komunity seniorov
Otvorený je v pracovných dňoch od 7.30 do 16.30 hodiny.
Služby denného stacionára, čas nástupu a dobu zotrvania možno individuálne dohodnúť podľa možnosti a potrieb záujemcov.
Poskytované služby:
dohľad nad užívaním liekov, 3x denne strava /desiata, obed, olovrant/, záujmové aktivity na príjemné strávenie dňa, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a sociálna terapia
CENA ZA SLUŽBY PRE OSOBU S POSUDKOM ODKÁZANOSTI:
2.- eur/deň – pri využití služieb stacionára do 4 hodín
4.- eur/ deň – pri využití služieb stacionára nad 4 do 8 hodín
STRAVA : celodenná strava 5.- eur z toho:
desiata 0,70 eur obed, 3,60 eur olovrant 0,70 eur
Odobratie stravy nie je podmienkou pri pobyte v stacionári.
CENA PRE SLUŽBY SAMOPLATCU:
10.- €/deň pri využití služieb stacionára a k tomu uvedené stravné.

Kontakty: Dom nádeje č. t. 02/43425794, Email: domnadeje@gmail.com
Riaditeľka Mgr. Ing. Libuša Miháliková, č. t. 0911 052 331
Hlavná sestra:
0911 432 922
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SPRÁVY V SKRATKE

Pani prof. Júlia Zupková viedla 10 rokov spevácky zbor seniorov v Kostole Kráľovnej Rodiny na Teplickej ul.2, v Bratislave. Takto sa s ňou
členky speváckeho zboru, pri svätej omši rozlúčili. Je najstaršou členkou našej
konferencie, má 92 rokov. Pravidelne
ju navštevujeme doma, p .Bardúnová sa
s ňou stretáva i s duchovným doprovodom pravidelne každý mesiac pred prvým piatkom. Ani ona na nás nezabúda, podľa možností prispieva na potreby núdznym. Pokiaľ jej to zdravie dovolí stretávame sa s ňou aj na nedeľnej svätej omši a stále na ňu s láskou
spomíname.

Doteraz nevyužitý priestor vedľa spoločenskej miestnosti v domove dôchodcov
v Leviciach bol stavebne upravený
a zariadený
najmä
zo
sponzorských finančných prostriedkov. Cennými radami k zariadeniu kaplnky pomohol dekan farnosti Levice - mesto Mons.
Ján Bednár, ktorý kaplnku požehnal
v nedeľu 16. februára 2014. Na slávnostnej svätej omši sa zúčastnili viacerí
obyvatelia ZSS, ich rodinní príslušníci,
členky
Spolku
sv.
Vincenta
v Leviciach, ktoré každý mesiac pomáhajú pri vysluhovaní sviatostí, ako aj
zamestnanci ZSS „JESEŇ ŽIVOTA“.
Pani riaditeľka poďakovala pánovi dekanovi a všetkým, ktorí prispeli
k zriadeniu tohto stánku modlitby
a ktorý bude dôstojným miestom pre
slávenie svätých omší, v každú tretiu
nedeľu v mesiaci v popoludňajších hodinách, i pre individuálne duchovné vyžitie klientov.

Z listov chudobných ...
Dobrý deň, chcem Vás poprosiť pre deti
o oblečenie .Už ste nám minule posielala
a bolo všetko dobré. Vopred ďakujem za
pomoc. ( 6 členná rodina)
Dobré ráno. Chcem sa Vás opýtať či
neviete kto by nám pomohol. Máme
nedoplatok na elektrine 49O € . Bol to
pre mňa šok, nemáme kde zobrať peniaze. Bojím sa, že nás vypnú.
Ďakujem za eurá. Hneď som utekala
vyplatiť a dohodla som, že ďalšie vyplatím na budúci mesiac.
....sľúbili že nevypnú a vypli. Poraďte čo
mám robiť... ( 9 členná rodina).

ROČNÍK VIII ČÍSLO 2

NAŠI JUBILANTI

Srdečne blahoželáme!
Srdečne blahoželáme všetkým našim
členom—jubilantom, ktorí sa dožili v
prvých troch mesiacoch roku 2014 okrúhleho životného jubilea. Želáme
Vám všetkým hojné Božie požehnanie,
SVETLO, DARY I OVOCIE Ducha
Svätého, veľa lásky, pokoja, pohody a
radosti a samozrejme aj zdravie, trpezlivosť a vytrvalosť v službe našim chudobným.
Nech Vás žehná Pán Ježiš a ochraňuje
Panna Mária.

Ďakujem Vám v mene svojom aj v mene
manželovom za veci . Aj deti ďakujú.
Ďakujeme aj za pekárničku. Už dva roky
ju kupujeme, ale nemali sme na ňu.
Nemusím miesiť cesto, bolia ma ruky.
( 7 členná rodina, matka má diétu celiakiu )...
Veľmi pekne Vám ďakujem za syna.
Potešil sa chladničke a aj gauč je
v dobrom stave. Ďakujeme.
Prosím pre malého, pre dcérku a aj pre
mňa tepláky, rifle, šušťáky, mikiny...
Do bytu prosím závesy, koberec, stoličky, garníže ...manžel to príde zobrať. Za
gauč aj obývaciu stenu ďakujeme. Je to
ako nové. ( 4 členná rodina, žijú
v podnájme).
Ďakujeme za oblečenie a obuv pre deti.
Tepláky a topánky sú pre naše deti veľká
pomoc. Toho znosia najviac, keď sú
vonku ( 6 detí).
Ďakujeme za chladničku, za oblečenie,
obuv .... Je to pre nás veľká pomoc. Neviem sa zamestnať, žijeme z materského
príspevku. Čakáme 4 bábätko.
Ďakujeme za sporák, stôl a stoličky.
Prosím o chladničku, televízor a ešte
jeden sporák pre sestru...

Bože a Otče na nebesiach! Prosíme ťa,
ostaň pri nás vždy, keď nás ťažia sklamania a starosti, lebo nie my sami konáme dobro, ale ty si ten, ktorý to robíš cez
nás a v nás. Udržuj nás v našej spoločnej
modlitbe a v našich spoločných bratských činoch. Daj, aby sme sa stali
viditeľným Kristovým znamením
a svedectvom neohraničenej lásky, ktorá obopína všetkých ľudí. Priveď ich
cez nás k tomu, aby milovali tvojho
Syna Ježiša Krista, a tiež i my všetci,
aby sme sa navzájom milovali.
Pane, prehĺb naše priateľstvo
a bratstvo, aby sme sa stali znamením
nádeje pre všetkých, ktorí trpia núdzou.
Pomôž nám nájsť všetkých zabudnutých
a opustených. Daj, aby sme tvoju lásku
priniesli trpiacim a tým, ktorých ľudia
obchádzajú. Daj, aby sme boli veľkorysí
so svojím časom, so svojím majetkom
a sami so sebou. Daj nám rásť vo svojej
láske a mať
účasť na údele núdznych.
Svätý
Vincent de Paul,
oroduj za nás.
Amen.
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Páter Pavol NOGA v Konferenciách KOŠICE—ŠACA
V Košiciach Šaci sa dňa 3.4.2014 uskutočnilo stretnutie členov konferencií za prítomnosti
sestričky Alfonzy, DKL a pátra Nogu Pavla, ktorý prítomných členov povzbudil v ich práci
a duchovne naplnil. Stretnutie začalo sv. omšou a pokračovalo družným príhovorom pri
jedle.
Členovia konferencií sú mu vďační za jeho návštevu ako aj za povzbudenie v práci pre chudobných. Sestra Alfonza sa bude stretávať s konferenciami a spolupracovať v ich aktivitách.

Zástupcovia viedenských Konferencií SVdP v Bratislave
Dňa 10.3.21014 do Domu nádeje zavítala Viedenská konferencia Spolku sv. Vincenta de Paul na čele s predsedom Viedenských
konferencií pánom Dieterom Monitzerom. Doniesli humanitárnu výpomoc pre chudobných vo forme materiálnych darov, detské i
dámske oblečenie, veci osobnej spotreby...
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Vincentínska burza vo Vincentcentre pod kostolom sv. Vincenta de Paul
Vincentínska burza vo Vincentcentre pod kostolom sv. Vincenta de Paul
uskutočnená Konferenciou sv. Ondreja v dňoch 22. a 23.3.2014
Ponuka bola rôzna – šatstvo, panské i dámske, topánky, kočiare, bicykle, hračky,
kolobežky, kabelky, tašky a ostatné ... Spokojnosť veľkých i malých hovorí za všetko

OZANAM
2014
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STRETNUTIE BRATISLAVSKÝCH KONFERENCIÍ
Dňa 24.1.2014 sa v zasadačke Domu nádeje v Bratislave zišli predstavitelia bratislavských konferencií, aby sa navzájom povzbudili
a rozdali si skúsenosti s prácou s chudobnými.
Stretnutie obohatilo prezretie CD o práci Spolku vo svete, ako aj príhovor generálneho prezidenta Michala Thia.
Program: modlitba, činnosť konferencií a Spolku, propagácia Spolku, členstvo, získanie nových členov, duchovná podpora kňaza,
informácia o činnosti Spolku z vonku, účtovníctvo, výročná správa, časopis Ozanam.
Následne boli prijaté body:
V termíne do konca mesiaca január 2014:
Je potrebné vyhotoviť malé propagačné materiály. Každá konferencia dodá fotografie z činnosti, krátku anotáciu k činnosti,
ktoré sa potom spracujú do malej brožúrky Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, prípadne sa môžu nahrať aj na CD.
Dať počet členov spolku, aktualizovaný s dátami narodenia
Je potrebné urobiť plagát s pozvaním do Spolku a do konferencií na činnosť, vyhlásiť v kostole pozvanie do Spolku sv. Vincenta
Stretávanie sa v Dome nádeje vždy v 2.štvrtok v mesiaci o 18.00 hod.
Dodať účtovníctvo a výročnú správu, doplatiť členské
Jednotlivé konferencie rozprávali o svojej činnosti:
Kf Kráľovnej rodiny poukázala na prípad chudobnej osoby, odvolávajúca sa na predstaviteľov NR Spolku a požadovala opätovne pomoc, skúšajúc tak od viacerých členov príspevok, aj keď jej už bolo poskytnutá veľká čiastka... (uzus...je potrebné
v každom prípade preveriť osobu žiadajúcu o pomoc... )
Kf J.P.II. poukázala na stretnutia mladých v rámci duchovných prednášok, ktoré majú v pláne uskutočniť
Kf sv. Gorazda na ukončenie činnosti - výstavby Domu nádeje a následne uvedenie domu do prevádzky
Kf sv. Ondreja na problémy s uskladnením šatstva pre chudobných a tak s prácou konferencie
Kf sv. Cecílie na bežné problémy.
Prezidenta a riaditeľka DON v kocke zhrnula činnosť Domu nádeje a zároveň prosila o pomoc v Dome nádeje.
Informovala o Spolku zvonku, ako organizáciu, pripojením sa do rôznych aktivít v boji proti akciám nezlučiteľným s vierou
(zrovnoprávnenie rodín homoxexuálov, gender politiku ), prípravné stretnutie na zbierku pre Haiti.
/Konferencia sv. Cecílie, Konferencia Jána Pavla II., Konferencia Kráľovnej rodiny, Konferencia sv. Ondreja, konferencia sv.
Gorazda/.
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ŽIVOT V NAŠICH SOCIÁLNYCH CENTRÁCH
Sociálne centrum Šurany
15. január a 3. február sme prežili v zariadení tak trochu nezvyčajne. Prišiel medzi nás
páter Pavol Noga, ktorý bude duchovne viesť zamestnancov a tiež obyvateľov zariadenia. V zariadení strávil vianočné sviatky a tu pocítil duchovné prázdno, ktorým dýcha
zariadenie. Najprv sa venoval zamestnancom. Poukázal na službu, ktorá je ťažká, niekedy musí byť nekompromisná, možno až tvrdá, ale zároveň aj láskavá. Klient musí
cítiť, že to s ním myslíme dobre. Páter ďalej povedal, že to čo robíme sú veľké veci, ale
musíme rozmýšľať ako ďalej, aby zariadenie bolo sebestačné.
Obyvateľom zariadenia na začiatku sv. omše vysvetlil ako sa majú zapojiť vo sv. omše
modlitbou a spevom. Pred čítaním evanjelia povedal: je to kniha z ktorej sa číta ako
z každej inej, ale to čo budeme počuť by nás malo posilniť, mali by sme z toho čerpať,
je to Božie slovo. Božie slovo nám môže pomôcť pri našich problémoch, veď každý ich
má toľko veľa...
Vo februári páter Pavol v zariadení strávil dva celé dni. Počas týchto dní sa spoločne
modlili, pozreli si film, mali rozhovory, prednášky a dostali otázky na ktoré mali odpovedať.
Vo filme „12 podmienok dedičstva „videli bohatého človeka, ktorý naraz stratil všetko
bohatstvo a neostalo mu nič. Po nejakom čase sa mu znovu začalo dariť, ale teraz sa so
svojím majetkom dokázal aj podeliť. Dej filmu obyvateľov zariadenia upútal.
Po prednáške ako vstúpiť do seba, ako vstúpiť na posvätnú zem mali písomne odpovedať na otázky:
- za akých okolností som sa dostal do zariadenia
- aké mám vízie a sny do budúcnosti
- aké osoby som stretol, kto mi pomohol a kto mi ublížil
Odpovede boli rôzne.
Jedno je isté, že čas, ktorý im venoval páter Pavol bol pre nich nesmierne potrebný. Tie
ich problémy, o ktorých páter hovoril je veľa, potrebujú pomoc formou lásky rozdávaním. Mnohí z nich lásku nepoznajú a preto ju nevedia žiť a dávať.
Páper Pavol, vďaka, že prichádza do zariadenia, cez Vás tak prúdi roky chýbajúca Božia láska.

Zabíjačka
V tomto roku v zaradení na Kopci sa po dva dni a to jeden deň v januári a druhý v marci zabíjali dve prasiatka. Váha jedného prasiatka bola 180 až 200 kg. Naši obyvatelia Jožko a pán Holták začali práce okolo kotlov zavčasu ráno o piatej
hodine, aby pripravili mäsiarovi horúcu vodu.
Šikovné ruky pána mäsiara Zoltána, manželov Janky a Dušana prezrádzali, že sa v zariadení zabíja.
Keď rozobrali prasa, mäso hovorilo a chválilo sa samé. Výrobky ako lalok, tlačenka, hurky, kaša, škvarky, masť a slanina,
ktorú zasolili, aby ju pripravili na údenie obohatia na niekoľko týždňov „jedálniček“ pre obyvateľov zariadenia. Mäso
a všetky tieto výrobky potom čakali na sestričku Blanku, ktorá všetko postupne balila a odkladala do mrazničiek.
Poďakovanie patri sponzorovi, ktorý zabezpečil ošípané, tým ktorí nám pomáhali s krmivom, ktorí sa o ne starali
a každému kto pomohol akýmkoľvek spôsobom.
Náš sponzor nám za pár týždňov donesie /keď trochu ešte podrastú/ ďalšie štyri malé prasiatka. Tibor im už pripravil
chliev, aby sa dobre cítili a rástli.
Poďakovanie patri Bohu, že sa o nás stará a žehná nám.
M.B.

Sídlo NR SVdP
Národná rada SVdP
Dom nádeje
Tomášikova 8A
821 03 Bratislava

www.vincent.sk

DUCHOVNÉ ZAMYSLENIE /pokračovanie/
Požiadavky kresťanstva
Hoci uvedené predstavy o Bohu odmietame, nemáme právo odsudzovať tých, ktorí ich prijali. V určitom zmysle tieto predstavy o Bohu
majú svoje oprávnenie, lebo nik nemôže poznať, aký Boh naozaj je.
Rozhodujúce je a platí to len dovtedy, kým je človek odkázaný na
svoje vlastné úvahy, pokiaľ mu sám Boh nezjaví niečo o sebe.
V okamihu, keď Boh prehovorí, človek môže iba počúvať. Tým je
prekonaný každý pokus, priblížiť sa Bohu vlastnými úvahami.
V kresťanskej viere je odlišné to, že človek nenachádza Boha zdola
ľudským hľadaním, ale Boh sám prichádza človeku v ústrety zhora.
V tom je jeho platnosť a záväznosť. Jedinečnosť kresťanstva nespočíva v nezvyčajnom obsahu učenia a požiadaviek, ale v tom, že Boh sa
stal v Kristovi jedným z nás. Cestu, ktorá vedie k Bohu, môže sprístupniť výlučne Boh sám. Tým je všetko obrátené o 180 stupňov.
V iných náboženstvách sa človek vydáva hľadať Boha, aby ho svojím
spôsobom uctieval. V zjavení prichádza Boh k človeku, ide mu
v ústrety a oznamuje, aký je, ako nás vidí. Človek odpovedá svojou
oddanosťou viery. Kresťanská viera teda nie je len jedným spomedzi
mnohých náboženstiev. Je to osobné stretnutie s Kristom, v ktorom
sám Boh chce byť blízko nás.
Zjavenie
V zjavení máme možnosť skutočne a pravdivo spoznať Boha. Boh
sám hovoril a zasahoval do nášho sveta a do našich dejín. Dal nám
možnosť, aby sme ho spoznali. Už v predkresťanskej dobe sa zjavoval
prostredníctvom ním osvietených prorokov. Preto už židovstvo nemohlo uznať nijaké iné náboženské presvedčenie. Toto zjavenie Starého zákona Kristus prevzal, v ňom sa pochopiteľne, dovŕšilo.
V Kristovi Boh vyslovuje sám seba, a preto sa nazýva Slovom (porov.
Jn 1,1). Tu sa končia všetky ľudské domnienky o Bohu, lebo Boh sám
záväzne prehovoril. Niekto môže namietať, že aj iné veľké náboženstvá sa odvolávajú na zjavenie. Nepochybujeme, že aj mimo kresťanstva sa môžu vyskytnúť prvky zjavenia. O zjavení v Starom zákone
sme už v tomto zmysle hovorili. Aj učenie islamu buduje z veľkej
časti na starozákonnom a kresťanskom zjavení. Preto je islam hneď po
židovstve zo všetkých veľkých svetových náboženstiev kresťanstvu
najbližšie. Kristus je nielen prorokom (ako proroka ho uznáva aj islam), ale prichádza od Boha, ktorý je v lone Otca, on o ňom priniesol
zvesť. (Jn 1, 18). Nesprostredkuje nám len náboženské pravdy (ako
islam), ale on sám je zjavením Boha, nielen tým čo hovorí a robí, ale
hlavne tým, čím je. „Kto mňa vidí, Otca vidí“ – hovorí sám o sebe
Kristus, (porov. Jn 12, 45, 14, 9) a tým sa stavia na úroveň Boha. Nikto nie je povinný prijať požiadavku, ktorú tu vyslovujeme. Každý má právo spýtať sa na dôvody,
no mal by sa nad ňou vážne zamyslieť. Ten, kto
zastáva Božie zjavenie a je o tom presvedčený,
musí uznať, že ak chce počúvať hlas vlastného
svedomia musí na tejto požiadavke pevne trvať.

Zbierka na Boj proti hladu
Celoslovenská zbierka Boj proti hladu, ktorú organizuje národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv.
Vincenta de Paul na Slovensku, slúži na pomoc hladujúcim, trpiacim a negramotným ľuďom na Haiti, Hondurase, Ukrajine, v Rusku a Albánsku. Naša Katolícka
spojená škola sv. Vincenta de Paul v Leviciach sa do
tejto zbierky zapojila aj tento rok. Úlohou pre žiakov
bolo napiecť, zabaliť a následne aj predávať medovníkové srdiečka v škole. Žiaci sa ochotne zhostili tejto
neľahkej úlohy a predajom medovníkových srdiečok
sme získali 96 eur. Neskôr sme tieto vyzbierané peniažky poslali na účet zbierky. Deti sa už tento rok tešia na budúcoročnú zbierku. Ako určite viete, túto
zbierku môžeme podporiť nielen kúpou medovníkového srdiečka, ale aj zaslaním SMS správy, či neposlednom rade modlitbou sprevádzajúcou zbierku, ktorá znie
takto: „Milujúci Boh Otec, Tvoj Syn Ježiš Kristus povedal, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou.
Prosíme Ťa, Bože, nech nás Duch Svätý naučí poznávať potreby núdznych. Podľa vzoru sv. Vincenta, zapáľ
v srdciach ľudí dobročinnú lásku, aby sme v chudobných spoznali tvár Tvojho trpiaceho Syna.“ Preto nech
Duch Svätý prebýva v našich srdciach, aby sme neboli
ľahostajní voči potrebám chudobných, a aby sme vždy
mali láskavé srdce pre všetkých.
Mgr. Renáta Harmadyová

Spracoval: Stanislav Vlasák KfKP
/lit: Morgen wird man wieder glauben/
Pokračovanie.
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