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„Kiež by 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

Duchovná obnova členov SVdP v Bratislave

Celoslovenské stretnutie v Dome nádeje

Stretnutie seniorov

Púť na Staré Hory
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LÁ
VA

Boj proti hladu

V tomto čísle nájdete:
Príhovor prezidentky Spolku  Myšlienky sv. Vincenta  Duchovná obnova  Zo života našich konferencií 
Myšlienky Sv. Otca  Celoslovenské 18. stretnutie SVdP  Zo života našich konferencií  Sv. Katarína
Laboré  Správy v skratke  Boj proti hladu  Stretnutie seniorov 
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.

Drahí bratia a sestry!
Blíži sa sviatok zomrelých, v ktorom
si každý z nás spomenie na svojich
blízkych alebo známych, ktorých Pán
povolal k sebe. Nebo je otvorené pre
každého z nás, pretože Boh nás
nekonečne miluje. Každého, či je to
muž, žena, chudobný, bohatý, hriešnik
alebo bohabojný. Boh dáva nebo pre
každého . Je len na nás, ako túto
príležitosť využijeme, čo si donesieme
„tam hore“ pred Neho. Koľko dobrých
skutkov, koľko lásky. Lebo len láska sa
počíta. Lásku tu na zemi, vydávajúcu
pre chudobných, lásku blížnym vedľa
seba. A aj keď niekedy zlyháme,
môžeme stále prosiť, ba odprosiť
nekonečnú Lásku – Boha. Na tomto
veľmi záleží. Záleží tiež na našej dôvere
v Boha. Ako zvládnuť niektoré situácie
v práci, doma, v osobnom ale aj
duchovnom živote. Aby sme mohli
všetko zvládať je potrebné dôverovať.
Dôverovať bez výhrady Bohu, ktorý
všetko môže. Vždy si to pripomínať.
Pokiaľ žijeme, prosme o túto dôveru.
A prosme tiež, za tých ktorí nás už
predišli a ktorí potrebujú naše modlitby,
tak ako ich raz budeme potrebovať aj
my. Lebo keď požičiavaš, vráti sa Ti to.
Vrátia sa aj dobré skutky ako poklad,
ktorý nikdy nezhrdzavie.

Vaša sestra Libuša

de Paul Pobádaní

DOBROTIVÁ ÚCTA ZÍSKAVA
Úcta, ktorú si navzájom preukazujeme, musí vychádzať zo srdca. V srdci musí byť jej prameň. Len úcta,
ktorá vychádza zo srdca, plodí pravú úctu a z nej vyrastá pravá dobrota srdca.
VNÚTORNE SILNÍ
Tichosť a pokora sú dve pôvabné sestry, ktoré sa k
sebe hodia. Práve tak jednoduchosť a múdrosť sa
nemôžu od seba oddeliť.
KRISTOVA TVÁR ŽIARI V CHUDOBNÝCH
Naše poslanie je: chudobným a chorým byť vtelenou
Božou dobrotou a zatupovať im Boha!

Boj proti hladu

Vincentínska modlitba z Južného Tirolska
Pane, daj aby som bol každému človeku dobrým priateľom,
daj, aby som daroval svoju dôveru tomu, kto trpí a narieka,
tomu kto je ďaleko od teba a hľadá svetlo,
tomu, kto nevie ako má začať, tomu, kto si chce dôverovať ale nemá k tomu silu.
Pane, pomôž mi, aby som nikoho neobchádzal s ľahostajnou tvárou, so zatvoreným
srdcom a rýchlym krokom.
Táto modlitba nám dala inšpiráciu k návšteve rodín v našej dedine za účelom prispenia
do zbierky „Bol proti hladu“. Najskôr sme navštívili rodiny s ktorými sa často nestretávame v kostole. Potom sme predávali „srdiečka“ pred kostolom kde sme s ľuďmi komunikovali. Počas stretnutí s nimi
v našej obci Kmeťovce spoznávame ch problémy, starosti i radosti,
spoznávame ich a keď niečo potrebujú, pomáhame im.
Po skončení zbierky sme poďakovali všetkým darcom v miestnom
rozhlase i v kostole a oznámili sme
sumu, ktorú sme vyzbierali. Aj
takýmto spôsobom možno evanjelizovať a pomôcť chudobným v
postihnutých krajinách, zmierniť
ich hlad a bojovať proti chudobe a
nedostatku základných potrieb
človeka.
Mária Bónová
Konferencia sv. Jozef v Leviciach

NA AKTUÁLNU TÉMU
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Život v našich sociálnych centrách
Dom nádeje Bratislava a Sociálne centrum Šurany
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Z myšlienok
Sv. otca Františka

Slávnosť na sviatok Sedembolestnej Panny Márie
v Sociálnom centre v Šuranoch
,,Meč bolestí prenikol najsladšiu dušu Panne Márií, daj nám Pane Ježišu aby sme na spomienku jej bolesti aj my pocítili blahoprajný účinok tvojho utrpenia Amen.“
Sviatok našej Bolestnej Matky sme oslávili trochu skôr dňa: 9.9 2013. Tento deň
bol pre nás veľkým sviatkom a oslavou. Pred týmto krásnym sviatkom predchádzali u nás
v Soc. Centre veľké prípravy. Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej dostala nový vzhľad,
novú strechu, ktorú v spolupráci s MsÚ v Šuranoch zrealizovala firma Idakom z Névých
Zámkov. O vnútorný vzhľad maľovanie kaplnky sa postaral náš vdp. provincial Jozef Noga prostredníctvom rehoľných sestričiek DKL z Nitry.
Naši chlapci obyvatelia soc. centra spoločne s personálom- vedením mali na starosti upratovanie po tesároch a maliaroch. Žili sme pracovným zanietením až do okamihu sviatku.
Ešte bolo treba navariť a napiecť, lebo sa patrí uhostiť pozvaných hostí, našich duchovných sponzorov, predstaviteľov mesta a všetkých pútnikov. Pri týchto prácach tak ako
vždy nám pomohla p. Magduška Boledovičová. Nadišiel deň slávnosti Sedembolestnej
Panny Márie a všetci sme s radosťou očakávali hostí.
Svätá omša mala naozaj slávnostný charakter. Sv. omšu celebroval pri pánovom stole pán
p. generálny vikár vdp. Peter Brodek spolu s ním desať ďalších duchovných ako i pán provinciál vdp. Jozef Noga a pán dekan Šurianskej farnosti vdp. Rudolf Daňo a ďalší kňazi
z okolitých farností. Na svätej omši bol prítomný aj p. primátor Imrich Várady
s manželkou a prítomní, Sponzori a dobrodinci. Už sa stalo tradíciou, že na tento sviatok
našej Bolestnej Matky sa zúčastňujú i pútnici zo Šurian a okolia.
Na záver chceme poďakovať Pánu Bohu a všetkým, ktorí prispeli modlitbou, finančnými darmi na ukončenie strechy kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Bez Božej
pomoci a modlitieb by sme nedokázali obnoviť strechu na našej Kaplnke v Sociálnom
Centre v Šuranoch. Pán Boh zaplať všetkým a nech Dobrotivý Boh žehná všetkých, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli k obnove tohto diela.
Helena Pastrnáková, vedúca

Rádio LUMEN
Na pôde Domu nádeje v Bratislave Ružinove sa konala duchovná obnova pre členov Spolku svätého Vincenta de Paul, ktorý pôsobí po celom Slovensku v 25 konferenciách. Ich
charizmou je pomáhať najchudobnejším podľa vzoru ich zakladateľa Frederica Ozanama a
vincentskej spirituality. Cieľom obnovy bolo duchovne sa naplniť a navzájom sa povzbudiť.
Libuša Mihalíková, prezidentka Spolku svätého Vicenta: "Zdieľať svoje skúsenosti, prijať
šírenie vincentskej charizmy, následne rozjímať a očami svätého Vincenta slúžiť chudobným."
Na tému Láska očami svätého Vincenta predniesol prednášku lazarista, páter Marián Chovanec."Páter Marián Chovanec, lazarista: "Svätý Vincent hovorí: Chcem povedať, že nestačí konať tak, aby Boh vládol v nás, ale máme si prijať a snažiť sa, aby Božie kráľovstvo
sa rozšírilo všade a svet žil inak ako žije." Svätú omšu celebroval mons. Anton Adamkovič. Následne mal prednášku, v ktorej sa zaoberal tým, že najskôr musíme dať hladnému
jesť a potom evanjelizovať."Mons. Anton Adamkovič. "Keď máme uspokojeného oslíka,
ako hovorieval svätý František z Asisi svojmu telu, tak potom ľahšie počúvame aj tie vznešenejšie myšlienky."
Na záver postrehy prítomných.
"Robím s chudobnými, naozaj je potrebné, aby sme sa formovali, aby sme aj to duchovné
dostávali. Vždy nám dávajú takú posilu do toho všetkého čo robíme, ako máme vidieť v
každom chudobnom Kristovu tvár. Utvrdila a posilnila som sa v pomoci chudobným. Ale
oveľa horšia chudoba než chudoba materiálna, je chudoba na duchovné dary a chudoba na
Božiu milosť a tá je veľmi rozšírená. Bez vyriešenia tohto problému riešenie materiálnej
chudoby neexistuje."
Anna Brillová, redaktorka rádia LUMEN

Odvážna a pokorná modlitba
dokáže divy
Svätý Otec pápež František raz
hovoril o sedemročnom
dievčatku v Argentíne, ktorá
ochorela a lekári jej dali len pár
hodín života. Keď sa to dozvedel
jej otec, elektrikár a aj muž
viery, začal chovať ako šialenec,
a v tomto bláznivom stave ušiel
z práce na autobus do mariánskej
svätyne Lujan, vzdialenej 70 km
odtiaľ.
Keď konečne dorazil na miesto,
bolo už deväť hodín večer.
Všetko bolo pozatvárané. Tak si
stal a začal sa modliť k Panne
Márii, zvierajúc železný plot
pevne rukami. Modlil sa a
modlil, plakal a prosil ešte
viac… Takto tam zostal celú
noc. Tento muž sa tak veľmi
snažil a zápasil s Bohom…
usiloval sa o to, aby Boh
uzdravil jeho malú dcérku.
Potom v šesť hodín ráno tento
otec šiel na autobusovú stanicu,
autobusom dorazil do nemocnice
približne o deviatej hodine ráno.
Tam, našiel svoju ženu plakať a
pomyslel na najhoršie. “Čo sa
stalo? Neviem, nerozumiem!
Povedz mi, čo sa deje,” vykríkol.
Potom keď doktori prišli a
povedali mu, že dieťaťu horúčka
úplne ustúpila, že dýcha
normálne a že už žiadne
nebezpečenstvo neohrozuje jej
život! Povedali, že si ju predsa
nechajú na pozorovanie po dobu
ďalších dvoch dní. Povedali mu
všetko a on počúval, bez toho,
aby tušil o čo hovoria! Stále
nedokázal uveriť zázraku,
ktorý sa práve udial…
Toto svedectvo nás učí, že ak
sa modlíme celým našim
srdcom, potom je možné
všetko.
Pápež František
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18. Celoslovenské stretnutie Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku
Dňa 12.10.2013 sa uskutočnilo v Bratislave,
v Dome nádeje Spolku sv. Vincenta de Paul
18.celoslovenské stretnutie Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku.
Stretnutia
sa zúčastnilo 44
členov
z celého
Spolku
a z celého Slovenska, počnúc západom, stredom
a východom Slovenska.
Duchovným programom nás sprevádzali pátri
Noga Jozef, provinciál Misijnej spoločnosti, Marián Chovanec, duchovný animátor Spolku,
vdp.mons. Anton Adamkovič, ktorý odslúžil pre nás
sv. omšu a sestra Adela, z rehole DKL.
Stretnutie
sa nieslo
v pokojnom
ovzduší podľa
programu pozvánky. Otec
arcibuskup
Stanislav Zvolenský svoju neúčasť ospravedlnil.
V programe boli predstavené nové stanovy vincentských konferencií Spolku sv. Vincenta de Paul,
z Generálnej rady Paríž, ktoré konferencia preberú
na svojich stretnutiach. Vyhodnotenie spoločnej akcii Boj proti hladu konferenciami, skúsenosti pri
pečení a predávaní perníkov.
Bolo poukázané na
účtovníctvo
Spolku, rozdelenie 2%
daní, udelenie grantov
z Holandska, našej dvojičky a súčasne aj nový poriadok, ktorý nás čaká v udeľovaní grantov.
Konferencie sa podelili skúsenosťami s prácou
s chudobnými, pani Virsíková, Konferencia
sv.Ondreja z Bratislavy v zasielaní balíkov chudobným, listami, ktorými núdzni prosia o pomoc
a potom aj ďakujú za výpomoc, Konferencia
sv.Štefana z Kráľovského Chlmca, prezentáciou
o výpomoci chudobnej cigánskej osade na Ukrajine,

prezentácia Konferencie sv. Jozefa v Leviciach
o sklade Vincentík, z ktorého množstvo vecí putuje
chudobným, skúsenosti zo školy Konferencia sv.
Cecílie v Bratislave za uskutočnený letný tábor
s deťmi so sociálnych rodín, Konferencia Kráľovnej
rodiny v Bratislave za prácu s chudobnými, osobnou účasťou na pomoci, ale aj zásielkovou činnosťou. Konferencie
v KošiciachŠaci p. Lopatníková poukázala na prácu
konferencií
ako aj na problémy s vykonávaním činnosti. Konferencia Archanjela Michala z Banskej Bystrici Žifčáková Anna na pomoc úplne najchudobnejším Rómom. Na záver prezentoval Dom nádeje svoju činnosť v sociálnych službách Domov na pol ceste
a Denný stacionár.
Všetci sme si navzájom rozdali skúsenosti, duchovne sa posilnili, aby sme opäť kráčali
v špiritualite bl. Frederika Ozanama, nášho zakladateľa a tak neustále mali na mysli šírenie vincentskej charizmy. Obedovalo sa
v priestoroch
Domu nádeje, kde je potrebné poďakovať najmä
Magdaléne Boledovičovej a ženám z Konferencie.
sv. Gorazda, menovite Aničke Snopkovej, Anke
Petrlovej a ďalším za prípravu jedla, podávanie
a upratanie priestorov. Tiež všetkým, ktorí ochotne
a s láskou doniesli koláče a iné občerstvenie pre
zasadanie.
Vladko Hrudka nám podal myšlienky nášho zakladateľa bl. Frederika Ozanama, ktoré nám aj v
dnešnej dobe majú čo povedať v službe núdznym.
Všetkých nás spájala láska, s ktorou sme sa navzájom ubezpečili pokračovať v práci pre chudobných
s vincentskou
charizmou.
LM.

ZO ŽIVOTA NAŠICH KONFERENCIÍ
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Púť na STARE HORY

Konferencie v Košiciach
Stretnutie na Starých horách, pri príležitosti 350. výročia Lujzy de Marilc a Vincenta, kde boli košické konferencie spolu.
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Návšteva konferencií
Stretnutie konferencie sv. J. Krstiteľa
v Dubovej
Dňa 25.9.2013 navštívila prezidentka Spolku Libuša Miháliková, konferenciu sv. J. Krstiteľa
v Dubovej.
Za prítomnosti členov, novozvolenej predsedníčky kf. Fándlovej sa všetci navzájom oboznámili s činnosťou Spolku, prebrali sa stanovy
konferencie podľa pokynov z Paríža a duchovne
sa povzbudili modlitbou sv. Vincenta, patróna
spolku .
Členovia konferencie sa podelili o skúsenosti
s prácou vydávania Dubovských novín, usporiadaním benefičných koncertov. V rubrike novín
bude pravidelne okienko „ pomoc núdznym“,
ktorým konferencia vyzýva k pomoci ľudí dobrej
vôle.

OZANAM
2013

SVÄTCI vincentskej rodiny
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Roky života: * okolo 2. máj
1806 Fain-les-Moutiers
(Francúzsko) – + 31. december 1876 Paríž
(Francúzsko)
Sv. Katarína Labouré
(čít. laburé) pochádzala z
burgundského kraja vo východnom Francúzsku. Tam
sa narodila 2. mája 1806 v
dedinke Fain-les-Moutiers.
Bola deviata z jedenástich
detí skromnej roľníckej rodiny. Jej pôvodné krstné meno bolo Zoe.
Keď mala Zoe deväť rokov, zomrela jej matka.
Vtedy sa osobitne primkla k Panne Márii ako k
svojej nebeskej matke.
O tri roky neskôr jej staršia sestra, ktorá sa starala
o domácnosť, odišla do rehoľnej spoločnosti Dcér
kresťanskej lásky (vincentky). Otec zveril vedenie
domácnosti dvanásťročnej Zoe. Pomáhala jej pritom staršia slúžka a mladšia sestra Antónia. Dorastajúce dievča príkladne plnilo úlohu gazdinej.
Keď mala Zoe 14 rokov, k pravidelnej modlitbe
začala vždy v piatok a sobotu pripájať aj pôst. Keď
mohla, chodila aj vo všedné dni na sv. omšu do
jedného chudobinca.
Plná zaujatosť prácou a inými povinnosťami jej
nedovolila chodiť do školy. Čítať a písať sa naučila
až neskôr. No zato už pri dospievaní vážne uvažovala o svojej budúcnosti. Chcela sa stať rehoľníčkou. Preto odmietala ponuky k sobášu. Pri voľbe
rehoľnej spoločnosti jej pomohol živý sen, v ktorom ju sv. Vincent de Paul povzbudil k vstúpeniu
do spoločenstva Dcér kresťanskej lásky, ľudovo
nazývaného vincentky.
Zoe vstúpila do noviciátu vincentiek 21. apríla
1830. S rehoľným rúchom prijala rehoľné meno
Katarína. Práve v tom čase sa mohla zúčastniť na
slávnostnom prenesení ostatkov sv. Vincenta de
Paul z chrámu Notre Dame do kaplnky lazaristov
(ktorých založil sv. Vincent) na ulici rue de Sevres. Už v tom čase sa začali prejavovať mimoriadne omilostenia mladej rehoľníčky v
podobe videní. V súvislosti s prenesením ostatkov
zakladateľa apoštolských spoločenstiev lazaristov
a Dcér kresťanskej lásky Sestre Kataríne Labouré
sa po tri dni zjavovalo srdce sv. Vincenta nad malou schránkou s jeho ostatkami v kaplnke noviciátneho domu sestier na ulici rue du Bac .
V tom istom roku Sestra Katarína mala v júni videnia Pána Ježiša v Eucharistii a Krista Kráľa
okrem toho od septembra do decembra zažila as-
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oň päť zjavení Panny Márie. Najdôležitejšie z nich
sa odohralo 27. novembra, keď sa Panna Mária zjavila v podobe, podľa ktorej neskôr vyhotovili
tzv. Zázračnú medailu P. Márie s nápisom “Ó Mária, počatá bez poškvrny hriechu, pros za nás, ktorí sa k tebe utiekame!” Táto medaila sa rozšírila
najmä po podivuhodnom obrátení židovského advokáta a bankára Alfonza Ratisbonna v januári
1842. Alfonz Ratisbonne bol veľkým odporcom
kresťanstva, ale po prijatí Zázračnej medaily od
priateľa sa pod vplyvom zjavenia Panny Márie stal
kresťanom, katolíckym kňazom a spolu s bratom
Teodorom založil rehoľné sestry a spoločenstvo
kňazov Notre Dame de Sion (Sionskej Panny Márie) na obrátenie Židov. Náhle a nečakané obrátenie Alfonza Ratisbonna vyvolalo veľký ohlas a viedlo k cirkevnému schváleniu Zázračnej medaily.
Sestra Katarína Labouré sa s mimoriadnymi omilosteniami nezdôverila nikomu okrem svojho spovedníka pátra Aladela. Iba po jeho smrti pokladala
za potrebné povedať o nich svojej predstavenej.
Počas noviciátu na nej nik nezbadal nič mimoriadne. Bola síce nevšedne nábožná, ale pritom jednoduchá a pokojná. Preto pri ukončení noviciátu
predstavení zaznačili o nej takýto posudok: “Katarína Labouré, silná, strednej postavy,
vie slabšie čítať a písať. Má dobrú povahu a priemerný úsudok. Je nábožná a usiluje sa o čnosť.”
S takýmto hodnotením ju poslali do chudobinca na
parížskom predmestí sv. Antona. Tam strávila 45
rokov rehoľného života. Konala najnižšie práce
okolo starých v kuchyni, v krajčovni, na gazdovskom dvore a na vrátnici. Jej jednoduchosť, poníženosť a pokoj boli najsilnejším dôkazom toho, že
omilostenia, ktoré dostala, boli pravé. Keď sa predstavená dozvedela o jej mimoriadnych zážitkoch a
vyjadrila svoj obdiv, skromná sestra je dala najavo,
že sa nemá čím pýšiť. Aj čítať a písať sa naučila až v
reholi. Ona je iba nástrojom v Božích rukách a z
Božej vôle je jednoduchou posolkyňou Panny Márie.
Sestra Katarína Labouré zomrela 31. decembra
1876, teda 70-ročná. Pápež Pius XI. ju v máji 1933
vyhlásil za blahoslavenú a Pius XII. v júli 1947 za
svätú. Pri exhumácii pred blahorečením našli jej
telo neporušené. Uložili ho pod oltárom v kaplnke,
kde sa jej zjavovala Panna Mária.
Dcéry kresťanskej lásky slávia aj sviatok Zjavenia
nepoškvrnenej Panny Zázračnej medaily, a to deň
pred sviatkom sv. Kataríny Labouré, to znamená
27. novembra.
ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 5. Dobrá kniha Trnava
1995
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SPRÁVY V SKRATKE
Potešte sa
s nami...
Ocenenie
sociálnej
služby
Naše sociálne služby
v Dome nádeje oslovili
obchodný reťazec Tesco, ktorý otváral
pri hoteli Bratislava-City novú predajňu
TESCO expres. Pozvali nás ako čestného hosťa za poskytované sociálne služby
vykonávané v Mestskej časti Ružinov.
Strihaním pásky okrem iných bola
poverená aj prezidentka Libuša Miháliková, ako čestný hosť a prijala aj hmotný dar pre Dom nádeje – 2 toustovače
a drogériu.
Toustovače putovali do stacionára
a domova na pol ceste, kde sa im všetci
potešili. Drogéria bude využitá
v procese Domu nádeje.
Obchodnému združeniu Tescu, patrí
srdečná vďaka za ocenenie.

Marika Szabová
Konferencie Košice
opustila nás vo veku 76 rokov
31.7.2013
rozlúčili sme sa s ňou 3.8.2013


Duchovná obnova v Dome nádeje
v Bratislave
12.10.2013


Jana ŠIMO—SVRČKOVÁ
*08.07.1923* 90
Kf. Justín de Jacobis
Mária ŠKRABÁKOVÁ, Ing.
*18.07.1958* 55
Kf. Kráľovnej rodiny
Ernest MATTA
*08.08.1963* 50
Kf. Zeferina Mallu

Tibor TOLNAI, Ing.
*28.08.1948* 65
Kf. Zázračnej medaily
Hedviga POPÍKOVÁ
*31.08.1958* 55
Kf. Košických mučeníkov
Helena Mária RYBÁROVÁ
*05.09.1943* 70
Kf. Sv. Alžbety Uhorskej
Jana TOMOVÁ Ing.
*11.09.1958* 55
Kf. Sv. Kláry
Ján BUJNA Ing.
*17.09.1943 * 70
Kf. Kráľovnej rodiny

Aj Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku sa zúčastnil Veľtrhu sociálnych
aktivít v Bratislave a Nitre.
Prezentoval tam služby chudobným,
konferencií pracujúcich na území Slovenska, mesta Bratislavy, v podobne
denný stacionár, domov na pol ceste pre
odchovancov z detských domovov, prácu s núdznymi, chudobnými, na území
Nitrianskeho kraja Šurany a konferencie.


18. celoslovenské stretnutie
členov Spolku v Bratislave
12.10.2013

NAŠI JUBILANTI

Anna BABČANOVÁ
*23.08.1958 * 55
Kf. Kráľovnej rodiny




Stretnutie seniorov
Dom nádeje Bratislava
21.09.2013
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Václav STANO
*29.09.1938* 75
Kf. Lurdskej P. Márie
Iveta POKORACKÁ
*29.09.1963* 50
Kf. Košických mučeníkov

Odpočinutie večné
daj jej Pane,
svetlo večné
nech jej svieti,
nech odpočíva v
pokoji.
Amen

Katarína TOMAŠKOVIČOVÁ
*06.10.1928* 85
Kf. Justína de Jacobis
Alžbeta KOPŘIVOVÁ
*09.10.1948* 65
Kf. Sv. Jozefa
Gertrúda HUTTEROVÁ, PaedDr.
*10.10.1963* 50
Kf. Jána Krstiteľa
Jarmila FANDOVÁ
*25.10.1963* 50
Kf. Jána Krstiteľa
Všetkým srdečne
blahoželáme

OZANAM
2013

VYDÁVA NR SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL

Konferencia Kráľovnej pokoja Radošina
Miesto: Radošina, okr. Topoľčany, Nitrianska diecéza
Správca farnosti: vdp. Ľubomír Havran - dekan
Vznik: 8. augusta 2000
Počet čelenov:11
Zakladajúci člen: Stanislav Vlasák
Zameranie Konferencie: Pomoc slabým a núdznym osobnou návštevou,
pomocou v domácnosti, robením spoločnosti, modlitba v pravidelných intervaloch – každý mesiac, práca s deťmi – príprava Dobrej noviny a akcií s tým
súvisiacich, organizovanie zbierok na pomoc misiám – predaj srdiečok na
Boj proti hladu, v poslednom čase konkrétnym subjektom – charita, Sklad
solidarity (šatstvo, potreby pre domácnosť, menšie kusy bytového zariadenia
a pod.).
Členovia sa zapájajú do kresťanského života vo farnosti, modlia sa ruženec
pred svätými omšami, p. Heráková sa stará o 12 opustených hrobov na cintoríne.
Konferencia má priestor na svoju činnosť – výročné schôdze, organizovanie
zbierok -v budove s názvom Centrum svätého Pavla, poskytnutej Obecným
úradom v Radošine na Piešťanskej ul. č. 40.
Na modlitbových a schôdzkových stretnutiach sa s dovolením členky konferencie v priebehu roka stretávajú pre vzdialenú polohu budovy v jej byte.
Činnosť konferencie na dedine sa zameriava na konkrétne potreby ľudí
v obci, ale keďže sa ľudia navzájom poznajú, niekedy pomoc odmietajú,
najmä pokiaľ by mala byť inými pozorovateľná alebo by mala vytvoriť
nárok na zmenu spôsobu ich zabehnutého života. Vítajú však pomoc vo
forme oslovenia, rozhovoru, prijmú podanú vec či jedlo, najmä pred väčšími sviatkami ako Vianoce a pod. Chorí sa tešia návštevám a možnosti vyrozprávať sa. Po návšteve nemocnice a väčšom lekárskom zákroku poskytujú niektorí členovia pomoc pri hygiene a udržiavaní domácnosti – p. Heráková, p. Slišková, Daria Vlasáková. Pani Mária Vlasáková pomáha riadiť
chod zariadenia pre chlapcov po opustení detských domovov, ktoré je zriadené v miestnom kaštieli.
Konferencia má pomerne veľký úspech pri pomoci misiám.
Do zbierky Boj proti hladu prispievajú materiálom, upečením srdiečok
a pomocou pri ich
balení aj dobrovoľní nečlenovia. Všetci, rovnako
ako členovia, pracujú sponzorsky.
Pri zbierkach pomáha jej vyhlásením a odporučením vdp. Havran, voči činnosti konferencie je veľmi ústretový. Niekoľkokrát na pozvanie navštívil
spoločenstvo osobne a zaujímal sa o jej prácu.
V práci s deťmi a mládežou sa konferencia zapája do prípravy Dobrej noviny
a tí, ktorí sa priamo na činnosti nepodieľajú, ju podporujú uznaním a privítaním koledníkov, čo zainteresovaných významne povzbudzuje.
Konferencia si uvedomuje rezervy najmä v komunikácii s ústredím, slabým
informovaním o činnosti a neprispievaním do časopisu Ozanam.
Plán stretávania sa členov konferencie
Druhý pondelok mesiaca o 17,30 v kostole – modlitba
Posledný štvrtok mesiaca v letnom období o 18. hod., v zimnom o 17.
hod. – modlitba a schôdzková činnosť v byte p. Sigetovej

Strana 8

Boj Proti hladu—Radošina

Strana 9

VYDÁVA NÁRODNÁ RADA SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL

ROČNÍK VII

ČÍSLO

3

Veľtrh sociálnych aktivít naštartoval na Medzinárodnom maratóne mieru

“Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť
sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou.”
(Joseph Wresinski, iniciátor Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby)
Na problémy najchudobnejších
vrstiev ľudí a možnosti ich riešení upozorňujú slovenské mimovládne organizácie osobitne
v tomto jesennom období. Aktivity začali na Medzinárodnom
maratóne mieru
(MMM)
a vyvrcholili 17. októbra - počas Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby. Dobrovoľníci
– sociálni aktivisti - mali možnosť počas MMM prezentovať
aktivity neziskových organizácií
a charity v prospech núdznych.
Prácu s chudobnými osobitným
spôsobom zviditeľnili aktívni
účastníci MMM. Bol to napr. dlhoročný účastník a aktívny bežec, Peter Gombita, katolícky
kňaz, ktorý sa venuje bezdomovcom v košickom útulku Oáza nádej pre nový život. Spolu s ním
sa popasoval s maratónskou trasou aj Ladislav Bodnár, ktorý
našiel v tomto zariadení domov.
Organizátori MMM poskytli tomuto vytrvalcovi s neľahkým
osudom bezplatný štart a organizáciám priestor na prezentáciu
sociálnych aktivít.
,,Sociálna oblasť je nesmierne
široká a zložitá. Nie je možné

riešiť všetky problémy. Je však
v našich silách dať pridanú hodnotu existujúcim iniciatívam,
hľadať riešenia spoločne, vytvoriť sieť spolupracujúcich iniciatív, naprogramovať a naštartovať projekty, ktoré predstavujú účinné a radikálne riešenie
pomoci určitej skupine na pomoc odkázaných, alebo systémovej pomoci v určitom regióne,“ uviedla Ľubica Dojčárová,
moderátorka košického sociálneho klubu.
„Považujeme za potrebné, aby
pomáhajúci, konkrétni ľudia z
terénu, mali možnosť hovoriť o
svojich iniciatívach. Takéto
drobné vytrvalé snaženia, ktoré
sú skutočným prínosom k zlepšeniu sveta, nie sú príliš známe.
Okrem toho pomáhajúcich pohlcuje ich vlastná činnosť a nemajú silu, kapacitu, a často ani
ambície prezentovať pred širšou
verejnosťou svoje dobrovoľnícke iniciatívy. Preto sa tejto prezentácie ujíma Fórum kresťanských inštitúcií v spolupráci
s rozbiehajúcimi sa sociálnymi
klubmi v regiónoch,“ povedal
predseda FKI, František Neupauer.
Veľtrh sociálnych aktivít je pokusom hovoriť o chudobe na
Slovensku konštruktívne a konkrétne. Vyše 40 iniciatív, ktoré
stoja blízko pri človeku
v ťažkých chvíľach, prezentuje
svoje iniciatívy v oblastiach,
ako je práca s deťmi zo znevýhodneného prostredia, aktivity
pre lepšiu kvalitu života zdravotne postihnutých občanov,
pomoc osamelým matkám s
deťmi v núdzi, práca s bezdomovcami, s väzňami, pomoc
pre starých a osamelých, pomoc
v chudobných krajinách, rozvoj

dobrovoľníctva. Prezentácie začali
na MMM a vyvrcholia 17. októbra
v Bratislave, v Trnave a v Nitre
a budú pokračovať 18. októbra
Rozvojovým dňom v Bratislave.
K. Hulmanová

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

www.vincent.sk

STRETNUTIE SENIOROV
Spájania komunít aktívnych seniorov
Spolok sv. Vincenta de Paul, Dom nádeje
uskutočnil dňa 21.9.2013 prezentáciu sociálnych služieb a to domova na pol ceste a denného stacionára
sv. Vincent.
Prezentácie sociálnych služieb sa zúčastnilo 55 účastníkov
spolu s predstaviteľmi Mestskej časti Ružinov p. Mgr. Valkovej, vedúcej soc. odboru, pátrov z Misijnej spoločnosti, pátra
Garaja a Mons. Adamkoviča, prednášajúcich: p. MUDr. Vodičková, s prednáškou o aktívnej starobe, Mgr. Valková prednáška o sociálnych službách a sestra Adela z o.z. Slnečnica,
ktorá prezentovala opatrovanie v konečnej fáze života – hospicovú starostlivosť.
Spolok sv. Vincenta de Paul zapožičal miestnosť pre akciu,
zabezpečil hudobné podujatie, v prevedení učiteľa Mgr.
Buchtu, s doprovodom žiaka z hudobnej školy, zabezpečil
pozvánky a propagáciu pre seniorov z domácnosti, klubu dôchodcov z Ružinova, seniorov z domu dôchodcov a ich predstaviteľov.
Na projekt sa Dom nádeje pripravil uvarením 2 jedál, bravčový guláš, zemiakový šalát a kurací rezeň. Okrem toho účastníci dostali tričko s logom Spolku a MČ Ružinov a nadpisom
„Spájanie komunít.“
Obed uvarili a podávali klientky z Domu nádeje, sociálnej
služby Domov na pol ceste, ktoré zároveň pripravili
a vyzdobili jedálenskú miestnosť.
Prezentáciu Domu nádeje, sociálnej služby Domov na pol
ceste previedla Miháliková Libuša, riaditeľka Domu nádeje
a prezentáciu denného stacionára, hlavná sestra Eva Bunčáková. Prítomní mohli ukážkami vidieť a spoznať život klientov
ako aj činnosť stacionára.
Projekt podporil zviditeľnenie sociálnych služieb v mestskej
časti Ružinov, verejnosť a potencionálni záujemcovia mali
možnosť poznať ponuku služieb Spolku.
Na túto prezentáciou sa prišli pozrieť aj z TV Ružinov. Dňa
23.9.2013 odvysielala krátky šot v správach TV Ružinov.
Pre seniorov to bol potešujúci zážitok, ktorý im otvára cestu
do Domu nádeje, do stacionára alebo do Klubu dôchodcov,
ktorý sa koná každý pondelok o 10.00 hod.
Libuša Miháliková, štatutárna zástupkyňa SVdP
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