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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 de Paul Pobádaní milosrdenstvom.

V duchu Pána Ježiša
Nestačia dobré skutky, ak nie sú posvätené dobrým
úmyslom: páčiť sa Bohu a vzdávať mu česť.
Blahoslavení milosrdní
Blahoslavení, ktorí dokážu krátky životný okamih
využiť k tomu, aby konali skutky milosrdenstva!
Nič bez pokory!
Pokora spočíva v tom, že pred Bohom takmer zničíme a vyprázdnime svoje srdce, aby sme v ňom uvoľnili priestor Bohu!

Drahí bratia a sestry!
V uponáhľanom čase
a v pracovnom nasadení tejto doby sa
všetci snažíme o ďalšie smerovanie
nášho spolku. Nevyhneme sa však
určitému opotrebovaniu členov
spolku, z ktorých niektorí sú už
menej vládni z dôvodu veku alebo
z dôvodu vyčerpanosti.
Jedným zo styčných bodov ako
nabrať silu v duchu vincentínskej
charizmy je aj duchovná obnova
členov spolku podávaná kňazom
určeným pre Spolok sv. Vincenta de
Paul, Mgr. Petrom Bortelom, CM.
Osobne Vás chcem povzbudiť
k účasti týchto obnov, ktoré sa zvlášť
zapíšu do srdca každého člena a sú
povzbudením v jeho duchovnom
raste. Vieme, že tu môžeme duchovne
veľa dostať, z tohto pokladu čerpať
a dávať ďalej. Týmto svetlom
môžeme zapáliť ľudí okolo seba.
Niektorým našim členom patrí
srdečné poďakovanie za takúto
dlhoročnú činnosť v spolku.
Vedenie spolku sa snaží aj
o zabezpečenie našich sociálnych
centier v Bratislave a v Šuranoch ako
aj o ponúknutie spolupráce novým
členom do vedenia spolku. Veríme, že
„Dobrotivý Pán Boh pošle
robotníkov do svojej vinice.. „
V súčasnej dobe prebiehajú kurzy pre
kliento v, práca sa pr iebežne
vyhodnocuje a sleduje.
Na srdci nám leží aj ďalšie zameranie
Domu nádeje a otvorenie denného
stacionáru.
Prosím Vás o modlitbu za naše
spoločné dielo, aby ho Pán Boh
žehnal a vyplnil na ňom svoju vôľu.
Vaša sestra v Kristu Libuša

Modlitba za dobrodincov
Pane Ježišu,
ďakujeme ti za našich priateľov a dobrodincov,
ktorí nám svojimi milodarmi
a osobnou službou pomáhajú
pri našich dielach lásky.
Odmeň ich a ich rodiny
za preukázanú dobrotu a ich
ochotu pomáhať blížnym.
Zachráň ich pred nešťastím
a núdzou.
Preukáž im svoju
lásku dnes i vo večnosti.
AMEN
(Vincentínska modlitba)

Modlitba za pápeža,
biskupov
a vincentínsku rodinu
Pane a Otče náš, prosíme ťa
o dôveru, odvahu a pokoj pre
nášho Svätého otca pápeža
Benedikta , našich biskupov
a všetkých, ktorých
v tvojom mene navštevujeme,
pre všetkých, ktorí nám
pomáhajú v našich dielach, pre
všetkých bratov a sestry nášho
spoločenstva na celom svete, aj
pre ich rodiny, ktoré trpia pod
ťarchou starostí a dostali sa do
núdze.
AMEN

Duchovná obnova
2. júna 2012 sa uskutočnila duchovná obnova konferencií Východ –
Košice Šaca s pátrom Petrom Bortelom, zodpovedným za duchovné
vedenie Spolku sv. Vincent de Paul na Slovensku. Duchovné podujatie sa uskutočnilo na Farskom úrade v Šaci, spolu so svätou omšou,
prednáškou, otázkami k problémom Spolku, ukončené voľnou debatou a premietaním filmu o misií v Hondurase. Prítomných pozdravil
aj páter Kristián Libant, ktorý sa zároveň aj rozlúčil so všetkými pred
svojou misiou v zahraničí. Členovia konferencií odišli duchovne
povzbudení, a vyslovujú pátrovi Petrovi Bortelovi srdečnú vďaku, za
jeho obetavosť a jednoduchosť s ktorou pristupuje k našim členom.
Vďaka patrí aj p. Kristiánovi za dlhoročné vedenie a nezištnú pomoc
SVdP. Myslíme na Vás v našich modlitbách.

Prezentácia SVdP v Televízii LUX
Dňa 30.4.2012 bolo živé vysielanie televízie Lux, kde bol prezentovaný Spolok
sv.Vincenta de Paul na Slovensku vedením Spolku Libušou Mihálikovou, Magdalénou Boledovičovou a Alžbetou Kopřivovou.
Spolu s redaktorom Televízie LUX Pavlom Dankom sme poukázali na históriu a
prácu v konferenciách Spolku sv. Vincenta de Paul v minulosti ale aj v súčasnosti,
jeho aktivity a plány. Vysielanie si môžete pozrieť v archíve TV LUX „Doma je
doma“ dňa 30.4.2012 na webovej adrese TV LUX.
Ak chcete pomôcť a rozdávať radosť, zapojte sa do našej spoločnej aktivity

„RADOSŤ RASTIE ROZDÁVANÍM“
v rámci ktorej môžete poslať malý príspevok pre naše sociálne zariadenia:
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,
Ďakujeme vám v mene klientov zariadení SVdP .

NA AKTUÁLNU TÉMU
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NÁVŠTEVA GENERÁLNEHO SUPERIORA MS sv. Vincenta P. Gregoryho Gaya

Modlitba vincentínov

Milá sestra, brat!
Provinciál Misijnej spoločnosti p. Jozef Noga nám oznámil, že Slovensko navštívi Generálny superior
Misijnej spoločnosti sv. Vincenta P. Gregory Gay. Dôvodom návštevy je 100. výročie narodenia otca Jána
Hutyru, CM a 90. výročie založenia samotnej slovenskej provincie Dcér kresťanskej lásky.
Generálny superior navštívi Slovensko v termíne 20. – 28. septembra 2012. Počas týchto dní sa stretne
s Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta, Dcérami kresťanskej lásky, ale aj s ostatnými vetvami, ktoré tvoria
Vincentskú rodinu. Z tohto dôvodu sa stretla komisia Vincentskej rodiny, na ktorej P. Augustín Slaninka,
CM prítomných informoval o tejto návšteve. Spoločné stretnutie Vincentskej rodiny s Generálnym otcom
P. Gregorym sa uskutoční 22.—23. septembra 2012 v Bratislave v sále Vincentínum.
Z listu provinciála p. Jozefa Nogu: „Verím, že sa na stretnutí s p. Gregorym čím viacerí stretneme, aby
sme duchovne pookriali a načerpali nových síl pre službu v duchu sv. Vincenta. Celé stretnutie, ako
aj ľudí ktorí ho pripravujú zverujem vašim modlitbám. Teším sa na stretnutie s vami“.
Program stretnutia prikladám. Prosím účastníkov stretnutia aby sa prihlásili do 14. septembra 2012
a to kvôli strave a nocľahu u Magdalény Boledovičovej na čísle: 036/ 6317 323, mobil:0908 794 374.

Pane daj,
aby som bol svojim blížnym
dobrým priateľom.
Daj, aby moja osoba
vyvolávala dôveru u tých,
čo trpia a sa sťažujú,
ktorí hľadajú svetlo ďaleko
od teba,
ktorí chcú začať a nevedia
ako,
ktorí by sa chceli zdôveriť
a nie sú toho schopní.
Pane, pomôž mi,
aby som neprešiel popri
nikom s ľahostajnou tvárou,
zatvoreným srdcom,
zrýchleným krokom.
Pane, pomôž mi, aby som si
všimol tých, ktorí sú vedľa
mňa,
ktorí sú ustarostení a
dezorientovaní,
ktorí potichu trpia,
ktorí sa cítia izolovaní.
Pane, daj mi citlivosť,
k blížnym s otvoreným
srdcom.
Osloboď ma od egoizmu,
aby som ti mohol slúžiť,
aby som ťa mohol milovať,
aby som ťa mohol počúvať
v každom bratovi,
ktorého z tvojej vôle
stretnem.

M. B.
Sobota 22. 9. 2012
9.00 Ranné chvály
9.30 Otvorenie a predstavenie Vincentskej rodiny
Krátke predstavenie p. Jána Hutyru, CM
10.00 Skutočnosti o nových beatifikačných procesoch, 9 umučených
v Číne v roku 1936, medzi nimi aj Slovák laik Biskupič
11.00 Generálny otec - príhovor a dialóg s ním
12.00 Obed
14.00 Tvorivosť misií – predstavenie dvoch spoločných projektov
Vincentínskej rodiny na Slovensku
- De Paul na Slovensku
- Boj proti hladu
15.00 ZMM – predstavenie oblastných spoločenstiev
16.15 Folklórny súbor Kremienok – ZŠ sv. Vincenta Bratislava
17.00 Sv. omša – homília p. Zonták, CM
18.15 Večera
19.00 Divadlo pod kostolom – scénka, mládežníci SVdP
Nedeľa 23. 9. 3012
11.00 Slávnostná hodová sv. omša v kostole sv. Vincenta

Ocenený „rebel“
Kňaz Wolfgang Pucher vybudoval za posledných 20 rokov v
Rakúsku dielo - sieť „lásky k blížnemu“. Založil viac ako 30
vincentských konferencií v 4 spolkových krajinách Rakúska,
na pomoc ľudom na okraji spoločnosti, aby im poskytol nadej, pochopenie a pocit domova. Teraz bol za svoje celoživotné dielo ocenený.
2.juna bol „rebel dobročinnosti“ v Essl Muzeu v Klosterneuburgu ocenený za svoje celoživotné dielo ocenením „Essl
Sozial Prize 2012“, ktoré je dotované finančnou odmenou 1 milión EURO.
Toto ocenenie, ktoré podporuje podnikateľská rodina Essl, bolo tento rok udeľované už po piaty
krát. Doteraz ocenenie obdržali: Almaz a Karl-Heinz Bohm, jezuitský kňaz Georg Sporschill,
maďarská aktivistka Tiborné Szekeres a americký zakladateľ sociálnej siete Bill Drayton.
Spolu s finančnou odmenou za ocenenie „Essl Social Prize 2012“ a v spolupráci s fondom „Essl
Foundation“ vzniká tzv. projekt „Housing first“. Tento projekt je charakteristicky inovatívnym
prístupom k ľudom bez domova, ktorým poskytuje trvale riešenie . Koncept bol vyvinutý v
USA a už niekoľko rokov funguje aj v Amsterdame a Fínsku.
„Náš ciel je , v najbližších 3 rokoch pomôcť bezdomovcom v Salzburgu, aby sa opäť postavili
na vlastné nohy a pomôcť im slušne a samostatne žiť“, hovorí duchovný Pucher.
Bezdomovcom sa sprostredkuje cenovo dostupne ubytovanie v nájomných bytoch, ktoré sú roztrúsené po celom meste, kde im je poskytovaná starostlivosť vyškolenými sociálnymi pracovníkmi v priebehu niekoľkých rokov. Každému je poskytované poradenstvo pri riešení osobných
traum, a budovaní nového sebavedomia. Cieľom projektu je, aby ľudia ktorí sú zapojení do projektu, natrvalo zostávali vo svojich nájomných bytoch a stali sa spoločensky stabilnými. Doterajšie skúsenosti dávajú uvedenému modelu úspešné vyhliadky 70 až 90 percent.
„ Ocenenie Essl Preis nám dodáva odvahu, aj naďalej bojovať s novodobou chudobou bezdomovcov“, hovorí duchovný Pucher. Zdroj/Uverejnené v rakúskom časopise "Armendienst ist
Gottesdienst" ( jún 2012)
Preklad Erika Otrubová

Ďakujeme všetkým
dobrodincom, ktorí
darovali 2 percentá z
daní
pre chudobných a
núdznych
„ Pane, odmeň ich a ich
rodiny za preukázanú
dobrotu a ich ochotu
pomáhať blížnym. Preukáž
im svoju lásku dnes i vo
večnosti.
Vincentínska modlitba—úryvok

AKO SV. VINCENT
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VINCENTÍNSKA DUCHOVNOSŤ
OZANAMOVA
SPIRITUALITA
(Duchovná obnova s p. Bortelom
(foto) pre členov Spolku sv. Vincenta de Paul—voľne spracovaná
časť.)

Bl. Frederik Ozanam (1813—
1853) bol nadčasovým svedkom svojej doby, a je aktuálny
i pre dnešnú dobu. Pre ľudstvo
napadnuté a zranené dokázal
byť nielen dobrým samaritánom ale i „mučeníkom“ lásky.
Priviedol mnohé kresťanské generácie k laickej službe v diakonii lásky (charity) k „mučeníctvu“ lásky. Byť mučeníkom
lásky má možnosť každý kresťan. Znamená to dať svoj život v
obetu, obetovať ho Bohu, svojim blížnym. Byť mučeníkom
znamená darovať všetko, čo sme dostali z neba (...zadarmo ste
dostali, zadarmo dávajte...). Je len na nás aby sme si vybrali
oltár našej obety, ktorému božstvu ponúkneme našu mladosť
i nasledujúce roky, či položíme svoj život k nohám modly
egoizmu alebo láske v chráme Božom i ľudskom.
Koreňom Frederikovej spirituality bolo objavenie chudobných , ktorí ho evanjelizovali a pomohli mu znovu nájsť podstatu svojho zmysluplného snaženia. Miazgou celej jeho
služby bol kontemplatívny duch.
Frederik sa naučil byť moderným mužom stále kráčajúcim
s dobou v neustálej aktivite. Stretnutie človeka s Bohom nehľadal len v budúcnosti, stretnutie človeka s Bohom našiel tu
a teraz. Boh je na ceste každého človeka, nemá plán schôdzok.
Pre kresťana neexistuje rovina budúcna ak pre neho neexistuje
rovina dneška. Nové podoby chudoby sú tu aj dnes. Sú o Bo-

hu na ceste človeka. Preto musíme v chudobnom vidieť nášho
pána a slúžiť mu.
Ozanam sa neučil ako prežiť ale ako predvídať. Objavoval
Krista v človeku. Rozhodol sa upustiť od svojich predstáv
a nasledovať to, čo chcel od neho Boh. Nehľadal kvantitu ale
kvalitu. Nechcel kŕmiť len bruchá chudobných ale hlavne ich
srdcia. Preto založil prvú konferenciu ako potrebu pomáhať
chudobným, ako aktuálnu odpoveď na ich problémy. Bol tu i
spoločný impulz jeho študentov vytvoriť spoločenstvo, komunitu, ktorá by riešila danú situáciu... Vedel, že bieda vychádza
z krízy manželstiev, rodín, detí, spoločnosti, sociálnych problémov. Aj dnes sa málo hovorí o riešení problémov, prípadne
ich riešia tí, ktorí majú všetko a nikdy nezažili núdzu. Nevedia
čo je utrpenie a preto nepochopia čo je chudoba. Nevedia sa
vcítiť do situácie trpiacich nedostatkom a preto chcú pomáhať
len podľa seba a pre svoje uspokojenie...
Frederik, ako univerzitný profesor, začal u svojich študentov,
ktorí prahli nielen po vedomostiach ale i po odpovediach na
otázky. Snažil sa dávať odpovede na ich otázky a riešiť ich.
Cez lásku k blížnemu sa dostával k cieľu—k spáse duší. Vedel, že nestačí chudobných len obliecť a dať im najesť ale treba ich aj evanjelizovať, aby sa evanjelizovaný sa stal evanjelizátorom. Modlitba bola pritom vždy jeho hlavným pilierom!
Frederikova spiritualita sa zrodila z cítenia viery a kresťanského poslania. Jadro jeho spirituality nie je zamerané na viditeľné, zjavné prvky. Kultúra a dobročinná láska sú ako dva póly prúdiace tou istou zástrčkou. Sú jej zdrojom, napätím a intenzitou prúdu.
Odkaz Frederika Ozanama pre dnešnú dobu:
Charitatívne diela nie sú cieľom ale len prostriedkom. Cieľom
je spása duší. Aby sme dosiahli tento cieľ sú potrebné tri
idey: kresťanský život, láska k blížnemu a poníženosť.
Bratislava 16. jún 2012
A.K.

AKTIVITY NAŠICH KONFERENCIÍ:
Družobné stretnutie Vincentskej konferencie
Na pozvanie pána Dietera Monitzera, predsedu vincentskej
S nami môžeš rozdávať
radosť, prežívať ra- konferencie v Klosterneuburge pri Viedni sa dňa 21.6.2012 uskudosť a plnosť života točnila družobná návšteva našich členov v Rakúsku .Za Spolok sa
dávaním seba. Nezakop návštevy zúčastnili páter Peter Bortel, Libuša Miháliková , Erika
svoje talenty, ale roz- Otrubová, Mária Virsíková a František Zajíček .
Stretnutie sa uskutočnilo v prekrásnom areáli kláštorného kommnožuj ich. Je mnoho
“maličkých“, ktorí ťa plexu v K1osterneuburgu s jeho prehliadkou a návštevou starobylépotrebujú a čakajú na ho kostola a podaním histórie. Potom nasledovalo krátke posedenie
teba, chcú odplatiť tvoju pozornosť a záujem pohľa- pri stole s predstavením konferencií z Klosterneuburgu
dom, úsmevom, modlitbou ...
Neváhaj a zameň „papučovú kultúru“ za aktivity, a iných pozvaných hostí.
Návšteve Klosterneburgu
ktoré ti vybudujú schody do neba a prázdne ruky
predchádzalo pozvanie pána
naplnia skutkami lásky.
Len jedno Srdce bolo prebodnuté z lásky k tebe a je Dietera Monitzera, ktorý na
stále otvorené a čaká, že prídeš. Nedopusť aby zostalo Slovensko priviezol Konfeprázdne! V mene núdznych ťa pozývajú rencií sv. Ondreja materiálnu
výpomoc pre chudobných.
členovia konferencií SVdP na Slovensku.
POĎ A PRIDAJ SA K NÁM

NAŠE PROJEKTY
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„Chcem ísť po vlastných nohách“ aktuálne informácie o projekte Nadácie VÚB
Týmto projektom reagujeme na aktuálne potreby skupín ľudí ohrozených vylúčením zo spoločnosti ako aj na novú stratégiu v poskytovaní sociálnych 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.

Projekt Nadácie VÚB aj
ďalej úspešne
napreduje,
v rámci ktorého sme v mesiacoch apríl,
máj, jún a júl
pokračovali
ďalšími kurzami na získavanie a udržiavanie pracovných
návykov s veľmi zaujímavými témami:
Kurz varenia, Starostlivosť o domácnosť, starostlivosť o záhradu a hospodárenie s financiami ... Týchto ďalších
kurzov sa zúčastnilo 20 klientov
Domu nádeje v Bratislave a Sociálneho
centra v Šuranoch. Na tému starostlivosti o záhradu hovorila Ing. Erika Kováčová, zo SOŠ poľnohospodárstva
a služieb na vidieku v Leviciach, kde je
stredoškolskou učiteľkou praxe. Téma
veľmi zaujala všetkých klientov, pretože Útulok Šurany má svoju vlastnú
záhradu, fóliovník a políčko, kde si
získané teoretické vedomosti mohli
overiť i prakticky.

Kurz varenia bol tiež veľmi zaujímavý, pretože klienti čo navarili, to si
mohli aj
spoločne
ohodnotiť,
vychutnať
a skonzumovať.
V kurze
hospodár e n i a
s finančnými prostriedkami vnikali
do tajov hospodárenia s vlastnými
financiami, naučili sa manipulovať
s kalkulačkou, jednoduchým matematickým operáciám, prípadne vypočítať percentá.
Pri kurze starostlivosti o domácnosť
sa oboznámili s
pomocníkmi pri
upratovaní
s čistiacimi prostriedkami ich
vhodným používaním. Praktickým výsledkom
boli čisté interiérové priestory
a kuchynka.

V Dome nádeje v Bratislave
pokračoval v rámci grantu VÚB
rozvoj sociálnych a komunikačných
zručností.
Účastníci kurzu si
mohli navzájom
precvičiť
úlohy
s p r á v n e h o
komunikovania,
vyjednávan ia,
z v l á d a n i a
ť a ž k o s t í
a
vnímania
emócií. Školiteľka kurzu vysvetlila
možnosť správnych odpovedí na
jednotlivé situácie formou asertivity
a
snahy o nenásilne riešenie
konfliktov.

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

Nadpis vnú torn ého článku
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Blahoslavený Pier Giorgio
Frassati (1901 - 1925)
Vzor pre študentov a mladých mužov

"Život bez viery, bez dedičstva, ktoré
by bolo možné brániť, bez stáleho
zápasu o pravdu, to nie je život, no
samotné živorenie. "
Sviatok: 4. júla

tla. Keď mal končiť štúdia, jeho otec mu
ponúkol dať auto, alebo príslušný finančný obnos. Peter si vybral peniaze. S ich
pomocou získal izbu pre staršiu ženu,
ktorá bola vysťahovaná zo svojho bytu,
poskytol lôžko chorému na tuberkulózu
a podporoval tri deti choré a smútiace
vdovy.
Keď v roku 1918 mal 17 rokov, pridal
sa Pier k Spoločenstvu sv. Vincenta
z Pauly a veľkú časť svojho voľného
času venoval službe chorým a núdznym.
Pier bol počas svojich štúdií a práce pre
chudobných tiež veľmi zapáleným sociálnym aktivistom.
V roku 1919 sa
pridal ku katolíckej študentskej federácii
a ľudovej strane, politickej organizácii,
ktorá presadzovala učenie Katolíckej
cirkvi. Pier venoval svoj čas tomu, aby
vznikol a fungoval katolícky denník Moment, ktorý si zakladal na princípoch
encykliky pápeža Leva XIII. - Rerum
novarum.

V znamení viery, nádeje a lásky
Blahoslavený Pier Giorgio Frassati je
milovaný mladými ľuďmi z celého
sveta vďaka svojej dynamickej osobnosti a láske k blížnym v Kristovi. Laik,
ktorý sa dožil iba 24 rokov, je so svojou
láskou k športu, priateľom a chudobným ideálnym vzorom Austrálčanom.
Po jeho pohrebe sa objavili stovky rodín, ktoré svedčili o jeho osobných záväzkoch k nim. Jeho chápanie sociálnej
spravodlivosti z pohľadu študenta univerzity z neho robí hrdinu pre mladých
pútnikov.
Pier Giorgio Frassati sa narodil v
Turíne, Taliansku na Bielu sobotu 6.
apríla 1901. Už odmalička bol známy
pre svoj hlboký duchovný život, ktorý sa
prejavoval v mnohých dobrých skutkoch
voči jeho blížnym.
Rozpráva sa veľa anekdot o štedrosti,
ktorú Pier Giorgio ako mladý chlapec
dával najavo, a o jeho chápaní cnosti
štedrosti: od darovania svojich topánok
chlapcovi, ktorý prišiel k nim domov
bosý až po návrat domov pešo, keď venoval svoje peniaze na vlak chudobným.
Ako Pier Giorgio dospieval a blížil sa k
dokončeniu školy, jeho štedrosť len rás-

Vďaka svojej otvorenosti vo veciach
viery ovplyvnil duchovný život veľkého
množstva
svojich spolužiakov a mnoho z nich sa zúčastnilo pravidelných
každoročných jezuitských duchovných
obnov. V roku 1922 vstúpil Pier do
tretieho rádu dominikánov a vybral si
meno Girolamo, podľa svojho osobného
hrdinu, dominikánskeho kazateľa a reformátora florentskej renesancie.
Na konci júna roku 1925 ochorel Pier
Giorgio na detskú obrnu, ktorou sa podľa doktorov nakazil
od
chorých,
o ktorých sa staral. Jeho choroba bola už
v príliš pokročilom štádiu a Pier Giorgio
zomrel 4. júla 1925 vo veku 24 rokov.
Ulice mesta sa naplnili tisíckami smútiacich - väčšina z nich boli chudobní a
potrební, ktorým tak nesebecky slúžil.
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Títo ľudia zaslali petíciu Turínskemu
arcibiskupovi, aby začal kanonizačný
proces.
Ten
bol
otvorený
v roku 1932 a Pier bol vyhlásený za blahoslaveného 20. mája 1990.

Pri exhumácii našli Jurajovo telo neporušené a tvár mu vraj radostne žiarila ako
vtedy, keď dosahoval vrcholy hôr. Tak
svedčili prítomní vrátane jeho sestry
Luciany. Najdôležitejšie však bolo, že
jeho život svedčil o obdarení a praktizovaní troch božských čností (viery,
nádeje, lásky); taktiež, že mu boli vlastné
ľudské čnosti – múdrosť, spravodlivosť,
morálna sila a miernosť, – ktoré sú podmienkou, aby Kongregácia káuz svätých
v Ríme mohla začať proces blahorečenia.
Takto analyzovali život Petra Juraja
v rôznych náboženských článkoch
a úvahách až do jeho blahorečenia.
Pápež Ján Pavol II., ktorý bol v mladosti
tiež veľkým obdivovateľom Petra Juraja
Frasattiho, ho pri blahorečení v Ríme 20.
mája 1990 nazval „robotníkom lásky
k blížnemu“. Liturgická spomienka pripadá na 4. júla .
Dynamika a zmysel pre dobrodružstvo
a zábavu blahoslaveného Piera Giorgia
pritiahla skrze jeho vieru veľké množstvo
ľudí k Ježišovi Kristovi. Ukázal, že život
v službe druhým môže byť zábavný a
pokojný.
Blahoslavený Piere Giorgio Frassati,
svedok spravodlivosti a štedrosti
oroduj za nás.

Svätý môže aj fajčiť ;(všetci si myslíme že byť
svätý, je byť mníchom čo sa len modlí. Ale to
je omyl. Len očný klam XD )
A.K.
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SPRÁVY V SKRATKE
☺Plenárne schôdze konferencií sa
uskutočnili: v Bratislave, 21. apríla
2012—západ v Košiciach, 28. apríla
2012-východ.
☺30. apríla 2012—prezentácia SVdP
v televízii LUX v relácii „Doma je
Doma“ s Pavlom Dankom. Viacej na
str. 2.
☺Realizácia projektu Nadácie VÚB
„Chcem ísť po vlastných nohách“
pokračovala v Sociálnom
centre
v Šuranoch v mesiaci apríl, máj, jún a
júl ďalšími aktivitami.
☺Spolok získal ďalší grant z Nadácie ORANGE „Prekročme spolu bariéry“ vo výške 1200,- € pre Sociálne
centrum Šurany. Viac na str. 8.
☺12. mája 2012 – Účasť členiek
SVdP na 8. rozhlasovej púti rádia
Lumen v Krakove Lagiewnikách.
☺Stretnutie členiek Konferencie sv.
Jozefa v Leviciach s pátrom Bortelom sa uskutočnilo 1. júna 2012 v
priestoroch SOŠ PaSV v Leviciach .
☺Duchovná obnova pre členov spolku s pátrom Petrom Bortelom bola 2.
júna 2012 v Košiciach a 16. júna Bratislave. Viac na str.2 a 4.
☺V rámci starostlivosti o spolok,
páter Peter Bortel zabezpečil pre Sociálne centrum Šurany zdarma nové
lavice a nábytok do kaplky. NR
SVdP pátrovi ďakuje aj v mene
klientov SC v Šuranoch.
☺Výročnú správu SVdP za rok 2011
spracovala Magdalénka, je na našej
webovej stránke, www.vincent.sk

VYBERÁME Z LISTOV
Prispeli na dobrú
vec
Vďaka vám milé sestry z Konferencie sv.
Jozefa v Leviciach za
finančnú pomoc, ktorou ste prispeli na
odhalenie pamätnej
tabule našim rodákom, kňazom – misionárom pri príležitosti osláv 750. výročia spomienky obce Kmeťovce v okrese Levice.
Sme malé spoločenstvo veriacich vo filiálke
Kmeťovce, vo farnosti Žemberovce. Vaša
peňažná pomoc prispela k odhaleniu pamätnej tabule bratom Bajanovým.
Starší brat Pavol Bajan bol prvým slovenským jezuitom určeným pre prácu v Rádiu
Vatikán. V roku 1948 sa pričinil o to, aby sa
slovenská redakcia osamostatnila a od
2.2.1949 môžeme počúvať jej denné vysielanie v trvaní 15 minút.
Pavol pracoval v Kanade a potom 25 rokov
v Afrike. Vysvätený za kňaza bol
v Ružomberku 16.7. 1946, primičnú sv. omšu mal v Kmeťovciach.
Jeho mladší brat Štefan bol misionárom
v Kanade. V roku 1948 bol vysvätený za
kňaza v Ríme. Až v roku 1967 mu bolo
umožnené prísť na Slovensko. Primičnú svätú omšu mal v rodnej obci Kmeťovce 30.
júla 1967. Pracoval vo vydavateľstve, kde
slovenskí jezuiti vydávali katolícke modlitebné knihy so spevníkom z Galt, Ontario
Canada.
Mária Bónová, Kmeťovce

Nehnevajte sa pani....., že som ne☺Uskutočnilo sa družobné stretnutie
vrátila dlžobu.
vincentskej konferencie v Klosterneuburgu v Rakúsku a členov NR
Chcela by som poprosiť o potraviny, nemáSVdP na základe pozvania p. Dietera
me
nič.
Monitzera. Viac v článku na str.4
Bola by som rada, keby ste nám zohnali aj
☺23.06.2012 sa uskutočnila kňažská elektrickú rúru.
vysviacka bohoslovca Branka Štefu- Za pračku ďakujem, konečne nemusím prať
na v kostole sv. Vincenta de Paul s o.
v rukách, ďakujem.
biskupom Rábekom. Viac v článku
Ďakuje
matka 11 detí.
na str. 8
☺Naša návšteva na hrade v BratislaDobré ráno.
ve. Krátky pobyt v Bratislave spojili
Ďakujem za balík. Veci boli veľmi dobré a aj
chlapci zo Sociálneho centra Šurany
obuv. Deti sa veľmi tešili.
s návštevou hradu, na ktorom boli
prvýkrát. Bol to pre nich neobyčajný Čo sa nehodilo, dala som ďalej, ale skoro
zážitok a o čom svedčia ich spokojné všetko bolo dobré a veľmi pekné.
a usmiate tváre. Foto na titulke.
Dievčence ďakujú za ozaj krásne veci.
☺Svätá omša za Spolok a dobrodin- Matka 7 detí.
cov bude 27. septembra 2012 o 06,45
hodine v kostole sv. Michala v Levi- Ďakujem za peniaze. Kúpila som potraviny
ciach. Ďakujeme všetkým dobrodin- a ešte som deťom nabila karty do školy, aby
com za poskytnuté dary a zahŕňame nemuseli chodiť peši do druhej dediny. Ďaich do svojich modlitieb....
kujem.
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NAŠI JUBILANTI
Erika OTRUBOVÁ, Doc, RNDr. CSc.
*13.04.1937* 75
Kf. Sv. Gorazda Bratislava
Tibor MATTA
*12.04.1962* 50
Kf. Zeferina Malu, Košice- Šaca
Zuzana MIKOCZYOVÁ
*09.04.1967* 45
Kf. Kráľovnej rodiny, Bratislava
Peter SEDLÁK MUDr.
*05.05.1947 * 65
Kf. Kráľovnej rodiny, Bratislava
Marta ŠUHAJOVÁ
*30.05.1947* 65
Kf. Nanebovzatia P. M., Košice—Šaca
Alžbeta SLUŠNÁ
*24.05.1952* 60
Kf. Sv. Jozefa, Levice
Monika TAKÁČOVÁ
*29.05.1967*45
Kf. Sv. Rodiny, Košice– Šaca
Anežka KRAUSOVÁ, Bc.
*27.05.1987*25
Kf. Sv. Anežky, Bratislava
Michal ZARINČÁK
*18.05.1992*20
Kf. bl. Jána Pavla II, Bratislava
Peter BRČKA
*29.06.1927*85
Kf. Sv. Kláry, Kremnica
Monika JANETOVÁ
*07.06.1967*45
Kf. Sv. Cecílie, Bratislava
Martin KOLENIČ
*16.06.1992*20
Kf. Bl. Jána Pavla II., Bratislava
BLAHOŽELÁME

www.vincent.sk
Môj dar
Mám domov pod oblohou.
Mám srdce na smiech bohov.

Mám sviežo v mysli čistej.
Jem z misy okopistej.
Nebudem bežať za snom.
Mám oči už bez záclon.
Mám uši pre spievanie.
Milujem ho, aj spanie.
Mám krídla a viem lietať.
Mám čašu, je v nej veta,
je plná duše krásy,
má v sebe všetky časy:
"Milovať Krista Pána.
Milovať ľudí rána,
keď Slnko lásky vyjde;
dnes tu a zajtra inde."
Mám rád i koniec básní,
keď Slovo povie zhasni
a nie je tma, je Svetlo,
čo všetky viny zmietlo.
Mám domov pod oblohou.
Mám reč, čo nie je strohou,
napája čistým vínom
a budí radosť v blížnom.
Martin Šurjak

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

Viete si predstaviť, že by sme Bibliu používali ako mobil?
keby sme ju nosili vždy so sebou
keby sme sa do nej stále pozerali
keby sme sa po ňu vrátili keď si ju zabudneme doma alebo v práci
keby sme ju používali na posielanie správ priateľom
keby sme s ňou zaobchádzali tak, ako keby sme nevedeli bez nej žiť
keby sme ju darovali iným
keby sme ju používali keď cestujeme
keby sme ju brali do rúk keď sme v núdzi ???
Na rozdiel od mobilu Biblia nemá obmedzený kredit, lebo Ježiš Kristus už cenu zaplatil za nás,
funguje na ktoromkoľvek mieste na svete, najdôležitejšie však je, že spojenie sa neprerušuje
a kapacita batérie vydrží po celý život. V biblii nájdeme telefónne čísla pre prípad núdze, ktoré
môžu byť dôležité v ktoromkoľvek momente nášho života, či zachrániť nám život:
keď si smutný vyťukaj - Jána 14
keď o tebe niekto nehovorí pekne - Žalm 27
keď si nervózny - Žalm 51
keď si unavený - Matúš 6, 19 34
keď si v nebezpečenstve - Žalm 51
keď sa ti zdá, že Boh je ďaleko -Žalm 63
keď tvoja viera potrebuje povzbudiť - Židom 11
keď si sám a máš strach – Žalm 23
keď si zatrpknutý a kritizuješ – l Korinťanom 13
keď chceš poznať aké je tajomstvo šťastia –
Kolosanom 3, 12 – 17
keď sa cítiš skleslý a opustený – Rimanom 8, 31 – 39
keď túžiš po pokoji a odpočinku – Matúš 11, 25 - 30
keď sa ti zdá, že svet je väčší ako Boh – Žalm 90
„Pýtajte sa Hospodina pokiaľ ho možno nájsť, pokiaľ je blízko“
Izaiáš 55, 6

Konferencie Východ Košice Šaca na kňazskej vysviacke v Bratislave
Dňa 23.6.2012 sa uskutočnila kňazská vysviacka bohoslovca Branka Štefuna v kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave s
otcom biskupom Rábekom. Na túto vysviacku pricestovali aj členovia konferencie SVdP Košice Šaca, aby sa jej osobne
zúčastnili a poblahoželali novokňazovi k dosiahnutiu jeho cieľa. Novokňaz Branko Štefun začal študovať v seminári v
Košiciach Šaci kde spolupracoval s členmi konferencie, ktorí sa mu teraz odvďačili svojou prítomnosťou na vysviacke v
Bratislave—Ružinove. Všetci členovia konferencie i Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku. Brankovi zo srdca želajú
Božie požehnanie, Dary, Ovocie i Svetlo Ducha Svätého na jeho kňazskej ceste a zahŕňajú ho do svojich modlitieb.

Nadácia Orange - Grant „Prekročme spolu bariéry“
Potešte sa s nami - tak by sme mohli nazvať grant „Prekročme spolu bariéry“, ktorý nám bol priznaný z Nadácie Orange vo výške 1200.- € pre Sociálne centrum Šurany.
Grant je určený na chov hospodárskych zvierat, oviec, kôz, hydiny a na pestovanie plodín v Sociálnom
centra Šurany v čase od 1.6 – 31.10.2012.Úlohou grantu je zvýšiť sebestačnosť a samostatnosť klientov, podporiť rozvoja udržiavanie pracovných návykov, posilnenie aktívnej účasti klienta na riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie, rozvoj tímovej spolupráce v deľbe práce a zodpovednosti. Poskytnutý grant, ktorý pomôže klientom v zariadení
k pracovnej aktivite - chuti k práci a v konečnej miere aj chuti z úžitku dobytka / mäsa, mlieka a vypestovanej zeleniny/.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Nadácie ORANGE „Prekročme spolu bariéry“ .
Dátum vydania ďalšieho čísla: september 2012, uzávierka pre textové a obrazové príspevky 20. september 2012
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