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Svätý Vincent de Paul, apoštol a svedok lásky Kristovej medzi chudobnými,
pomôž nám milovať Boha s nasadením našich rúk a v pote našich tvárí. Vychovaj
v nás srdce súcitné a vnímavé k biede a k utrpeniu druhých, najmä
najubiedenejších tohto sveta.
Časť modlitby vincentínov

SVATÝ KOPEČEK PRI OLOMOUCI

Nech adventný čas v našich srdciach i rodinách pripraví skutočnú túžbu po Vianociach. Nech Jezuliatko každému vloží úsmev na pery, prinesie lásku, radosť, pokoj i pokoru, ktoré dokáS

LÁ
žeme nielen prežívať ale najmä rozdávať nielen cez dni sviatočné
VA

ale aj každý deň v novom roku. Požehnané a milostiplné Vianoce,
dni sviatočné aj všedné v novom roku 2015 zo srdca želá za
všetky členky Konferencie sv. Jozefa v Leviciach - Danica
V tomto čísle nájdete:

Príhovor prezidentky Spolku  Myšlienky sv. Vincenta  Spomienka na myšlienky bl. Frederika
Ozanama  Kristova tvár žiari v chudobných  Zo života našich konferencií  Myšlienky Sv. otca 
Obežník generálneho predstaveného  Boj proti hladu  Stacionár v Dome nádeje  Z listov chudobných 
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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!
Láska Božia nám dáva
najdrahší dar, svojho syna. Jeho
narodenie je pre nás dňom,
ktorý nikdy neskončí, lebo my
sa s ním môžeme stretnúť stále.
Určite nás potešia darčeky
pod stromčekom, o čo viac nás
však musí potešiť Ježiš, ako
dar daný nám z neba. Aj my si
máme dávať dary z lásky. O to
viac je tu aj naša vincentská
spiritualita, pomáhať
núdznym. Skúsme premyslieť
ako dať hoci len malý darček,
ale dať ho z lásky, tak ako my
sme dostali ten veľký dar
Ježiška. Vtedy ho stretneme
v očiach svojich blízkych
a stretneme sa s nim v spojení
s Eucharistiou. Vtedy sú
Vianoce odpoveďou na jeho
lásku.
Prajem Vám opravdivé hlboké
prežitie vianočných sviatkov.
Vaša sestra Libuša

de Paul Pobádaní

KRISTOVA TVÁR ŽIARI V CHUDOBNÝCH
Majme dobrotivé a citlivé srdce pre biedu a utrpenie
blížneho a prosme Boha, aby nám dal ducha pravého
poznania.
PUTO JEDNOTY
Jeden z najpodstatnejších aktov lásky je znášať blížneho. Viac sa oplatí slabosti iných znášať, než sa stavať proti nim. BOH NEBÝVA TAM, kde vládne
rozbroj a nejednota.
MILUJÚCI ČIN TRVÁ VEČNE
Boh dopustí, aby duša, ktorú posväcuje, niečo zakúsila. Telo a duša zakúsia slabosti,
aby boli posilnené v láske k jeho Majestátu a k pohŕdaniu vecami tejto zeme. Božia
dobrota je taká veľká, že naším dobrovoľným pokorovaním Boh sa cíti poctený.

Spomienka na myšlienky Frederica Ozanama
Ako sa Ozanam modlil?
Zatiaľ čo Frederic Ozanam bol istotne človekom výnimočnej inteligencie, ovládajúcim viacero jazykov a človekom vysokej kultúry, bol
to predovšetkým jeho denný život modlitby,
ktorý živil jeho prácu, do veľkej miery rozvinul
citlivosť jeho ducha a dal mu prorockú silu pre
jeho písanie. Máme sa veľa učiť z poníženosti
tohto učeného muža, ktorý uznal seba ako stvorenie pred svojím Stvoriteľom. „Ovocie našej
misie závisí od nášho intímneho spojenia
s Kristom v modlitbe“, pripomína nám pápež
František (homília 7.júla 2013). „Je to Boh, ktorý udeľuje múdrosť, z jeho úst pochádzajú poznanie a rozumnosť“ (Prís 2, 1-9).
Historik Gérard Cholvy nám ukazuje ako bol
deň Frederica Ozanama rozdelený stretnutiami
s Pánom, kde prosil o Jeho pomoc v každej situácii svojho života. Je to pre nás príklad na uvažovanie v našom modernom svete, kde sa ľudia spoliehajú len na svoj vlastný
rozum.
„Vstával o siedmej alebo ôsmej hodine a nikdy som ho nevidela vstať alebo
ísť spať bez urobenia znaku kríža a modlitby“, spomína si Amélie. „Zvyčajne
študoval ráno, modlil sa a čítal Bibliu po grécky, meditujúc polhodinu.“ Tiež
prosil Pána o svetlo vždy, keď mal hovoriť na verejnosti. Večer, on a jeho
manželka si spolu kľakli a odovzdali deň do Stvoriteľových rúk: „Je desať
hodín večer..., všetko, čo musím teraz urobiť, je pokľaknúť si a prosiť Boha,
aby nás požehnal a prosiť Blahoslavenú Pannu, aby sa na nás usmiala.“
Bol veľmi oddaný čítaniu Biblie, neustále uplatňujúc jej slová vo svojom
vlastnom živote. Preto bolo pre neho úplne prirodzené, že ku koncu života
stráveného v Božej spoločnosti, v modlitbe a v službe núdznym, mohol vykríknuť: „Prečo by som sa mal báť Boha? Tak veľmi ho milujem!“
Z angličtiny preložil Marek Piváček
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KONFERENCIA SV. JOZEFA LEVICE

Z myšlienok
Sv. Otca Františka

Kristova tvár žiari v chudobných
„Boh miluje chudobných. Miluje i tých, ktorí majú k chudobným lásku. Keď
totiž milujeme niekoho skutočne, prechovávame náklonnosť aj k jeho priateľom a jeho služobníkom.
Svetlo viery nám umožňuje v chudobných vidieť pravý odblesk Božieho Syna, ktorý sa neuspokojil s chudobou, ale chcel byť nazývaný Otcom chudobných.
Nemôžeme lepšie pracovať na svojej spáse, ako keď žijeme a umierame
v službe chudobným.“
Sv. Vincent
de Paul

Konferencia sv. Jozefa v Leviciach vás pozýva do svojich radov. Máme
vincentskú spiritualitu, kráčame v šľapajách sv. Vincenta de Paul a pokračujeme v jeho diele lásky v službe chudobným. Napriek obrovskému pokroku vo vede, výskume a technike, je stále veľké množstvo núdznych
a chudobných, ktorí potrebujú pomoc a útechu. Matka Tereza povedala:
„nie preto sú na svete chudobní, že ich nevieme nasýtiť, ale preto, že nevieme nasýtiť bohatých!“ Hlad zabíja viac ľudí ako ebola, a predsa nie je považovaný až za taký veľký problém, keďže bohatí naň nemôžu zomrieť!
ADVENT JE POKLAD RADOSTI – stačí málo a radosť je na dosah ruky.
Je tu najvhodnejší čas, aby sme otvorili svoje srdcia a rozdávali radosť. Ako
prežijeme advent, akú cestu pripravíme Pánovi, také budú aj naše Vianoce.
VIANOCE nie sú len o darčekoch, ale hlavne o rodine. Mnohé rodiny však
budú mať aj tento rok Vianoce bez darčekov a stromčeka. Dieťa, Ježiš, sa
môže narodiť a priniesť radosť a požehnanie do týchto rodín aj našim pričinením. Je tu najvhodnejší čas na odriekanie a službu núdznym. Je to príležitosť, aby sme otvorili svoje srdcia a darovali blížnym z toho, čo nám Boh
požehnal. To, čoho sme sa dobrovoľne zriekli a darovali núdznym, bude
žiariť aj pod našim stromčekom, pretože sme zároveň priniesli dar Ježišovi
v jasličkách. On si nesmierne cení aj ten najmenší darček a požehnáva darcov i obdarovaných (... „čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ Mt 25, 31-46).
Spolok sv. Vincenta de Paul pozýva do svojich radov všetkých, ktorí chcú
pomáhať núdznym a chudobným, všetkých, ktorí majú dobrotivé a citlivé
srdce otvorené pre biedu a utrpenie blížneho, srdce láskavé a spolucítiace
a chcú pracovať pre dobro a útechu druhých.
Ak cítite vo svojom srdci povolanie k službe chudobným a chcete sa dozvedieť viac o tejto službe, kontaktujte nás.
„Chudobní nám otvoria nebo, ak im slúžime
s úctou a prívetivosťou, v našich srdciach bude
pokoj bez miery. Kto v živote miloval chudobných, nemusí sa obávať smrti.“
Sv. Vincent de Paul
Požehnaný advent, milostiplné a radostné Vianoce všetkým ľuďom dobrej vôle želajú
a vyprosujú členky Konferencie sv. Jozefa
v Leviciach

Na sklonku nášho života
budeme súdení z toho, ako
sme preukázali lásku,
blízkosť a nežnosť voči
našim bratom. Pápež František
„Od tohto bude závisieť i náš
vstup alebo vylúčenie z
Božieho kráľovstva: naše
priradenie k jednej alebo
druhej strane.
Svojím víťazstvom nám Ježiš
svoje kráľovstvo otvoril, no je
na nás, aby sme doň vstúpili,
počnúc už životom tu a teraz
– Kráľovstvo sa začína teraz –
tak, že sa konkrétnym
spôsobom staneme blízkymi
bratovi, ktorý žiada o chlieb,
oblečenie, prijatie,
solidárnosť, katechézu. A ak
týchto bratov či sestry
skutočne ľúbime, budeme
ochotní podeliť sa s nimi o to,
čo je pre nás najvzácnejšie,
t. j. o Ježiša samotného a o
jeho evanjelium!“
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA, ROMA
Drahí bratia a sestry v Ježišovi a vo svätom Vincentovi!
Milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista nech je vždy v našich srdciach!
Práve sa začal advent, ktorý je príhodným časom na uvažovanie o tajomstvách našej
viery. Adventné čítania, texty a hymny nás pozývajú vhĺbiť sa do modlitby, hľadať
Kristov pokoj a otvoriť srdce i ruky pre službu chudobným, Božím vyvoleným a našim „pánom a učiteľom“.
V tomto adventnom liste sa chcem s vami podeliť o tri jednoduché, no hlboké zážitky, ktoré som prežil v jednom dni. Tak veľmi sa dotkli môjho srdca, že som začal premýšľať o potrebe modliť sa, usilovať
sa o pokoj a vo väčšej miere sa angažovať v službe chudobným. Stalo sa to počas mojej návštevy mariánskej svätyne, pri stretnutí s kontemplatívnymi sestrami a pri svätej omši a neskôr i stolovaní so skupinou drogovo závislých ľudí, ktorí hľadajú uzdravenie.
27. septembra, na sviatok sv. Vincenta de Paul, som prišiel do Kazachstanu, do dedinky, v ktorej sa
nachádza národná svätyňa Panny Márie Kráľovnej pokoja. Po noci strávenej cestovaním s jedným poľským spolubratom pôsobiacim v Kazachstane a otcom Stanislavom Zontákom, nás srdečne privítal arcibiskup, ktorého diecéza je dvakrát väčšia než celé Taliansko! V tomto sanktuáriu sa uchováva „Hviezda
Kazachstanu“ - oltár zasvätený pokoju, ktorý je jedným z dvanástich oltárov nachádzajúcich sa na rôznych miestach sveta. Prečo je tento oltár za pokoj na tak odľahlom mieste? Za svätyňou sa vypína vrch
s krížom, ktorý označuje stred Eurázie. Oltár „Hviezda Kazachstanu“ zo vzácnych kameňov a kovov tejto
oblasti je upriamený na Máriu. V strede jej srdca je eucharistia, čím je znázornené, že Ježiš sa počal v jej
láskyplnom srdci. Po tomto dojímavom zážitku nás arcibiskup zaviedol do tamojšieho kláštora, kde som
sa stretol so štyrmi kontemplatívnymi sestrami karmelitánkami. Rozhovor s nimi bol úžasný!
S jednoduchosťou nám rozprávali o svojom živote a prejavili vďačnosť arcibiskupovi i ľuďom z dediny
za ich podporu. Sú to radostné ženy, ktoré vyjavili, ako je modlitba srdcom ich života. Hlboko ma to dojalo.
Posledným úsekom cesty toho dňa bola návšteva liečebného domu pre ľudí závislých na drogách a alkohole. Tento dom vedie žena plne oddaná našej vincentskej charizme, ktorá hovorí, že byť blízko a slúžiť
chudobným, hlavne toxikomanom, je jej kresťanskou povinnosťou. Program majú jednoduchý a realizujú
ho v čistom a srdečnom prostredí, ktoré je v Kazachstane tak veľmi potrebné. Keď došiel arcibiskup, najskôr odslúžil svätú omšu a potom sme spoločne zasadli k stolu a rozprávali sa. Bolo nás dvanásť!
Po stolovaní ma arcibiskup požiadal, aby som prítomným povedal pár slov. To, čo som im povedal, je
aj základom môjho posolstva v tomto adventnom liste. Neskôr mi prišlo na myseľ, že túto úžasnú skúsenosť by sme mohli znovu prežiť na sviatok sv. Vincenta. Myslím, že týmto, pre mňa významným
dňom, i skrze ľudí, ktorých som stretol, ma Pán pozval, aby som sa zamyslel nad tromi základnými cieľmi svojho života i života celej vincentskej rodiny. Advent 2014 je výzvou viac sa venovať modlitbe, hľadaniu pokoja a radostnej službe Pánovým chudobným.
Čas na MODLITBU
Po návšteve kláštora karmelitánok som uvažoval o potrebe modlitby v mojom osobnom živote. Naša
charizma nás pobáda modliť sa a byť kontemplatívnymi ľuďmi v činnosti, zanechať nepokoj sveta
a rôzne rozptýlenia a sústrediť sa na Ježišovu prítomnosť v Slove a v eucharistii. Pri rozhovore so sestrami na mňa zapôsobilo ich jednoduché a radostné svedectvo viery. Aj my, ako činné kontemplatívne osoby, sa musíme utiahnuť do ústrania, aby sme si odpočinuli a trávili čas s Pánom.
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Advent 2014 - čas modlitby, pokoja a otvorenia sa pre chudobných
Ako svätý Vincent hovorieval svojim prvým spolubratom: „apoštolský život nevylučuje kontempláciu, ale vstupuje do nej a používa ju na lepšie spoznávanie večných právd, ktoré má ohlasovať“ (Coste
III, L1054 str. 347). Počas tohoročného adventu si v našom rušnom živote nájdime čas na modlitbu
pred Pánom. Či už sme kňazi, bratia, sestry alebo laici, všetci členovia vincentskej rodiny vedzme, že
modlitba je nevyhnutná, pretože je silou, ktorá nás motivuje pre to, čo robíme. Je jasným znakom našej
služby, čo nás upevňuje v Božej láske. Pomáha nám vidieť Božiu prítomnosť v chudobných.
Čas POKOJA
Pri oltári Hviezdy Kazachstanu som uvažoval o súčasnom stave nášho sveta, o nedostatku pokoja
na zemi. Či je to v Iraku, v Sýrii, v Nigérii alebo na mnohých iných miestach, neustále sme svedkami
násilia, terorizmu, hraničných a kmeňových konfliktov, ktoré ohrozujú pokoj, o ktorý usilujeme. Ľudia
sa dnes nutne potrebujú naučiť žiť v mieri. Po návšteve tejto svätyne som si uvedomil, že úsilie o pokoj má začať u mňa.
Svätého Vincenta som vždy považoval za príklad, ako sa o pokoj treba usilovať a ako ho prinášať
iným. Svätej Lujze povedal: „Božie kráľovstvo je pokoj v Duchu Svätom; bude vo vás vládnuť, keď vaše
srdce ostane pokojné. Zachovajte si ho, slečna, a tak si najviac uctíte Boha pokoja a čistej lásky“ (Coste I, L. 71, str. 114). Vincent žil v dobe, kedy sa Francúzsko zmietalo v násilnostiach, vo vojnách a vzburách. Keď k nim dochádzalo, vždy najviac trpeli chudobní.
A predsa bol svätý Vincent tvorcom pokoja, a to tým, že bránil chudobných. Cirkev i kráľovstvo
informoval, čomu sú týmito konfliktami vystavení chudobní, „naši páni a učitelia“. My, vincentská
rodina, musíme byť zástancami a nástrojmi Božieho pokoja. V tomto advente sa usilujme o vnútorný
pokoj, aby sme boli spojení s Kniežaťom pokoja, o ktorom prorok Micheáš povedal: „bude pásť svoje
stádo Pánovou mocou … On bude pokoj! (Mich 5, 3-4).
Radostná služba CHUDOBNÝM
Po silnej skúsenosti modlitby v sanktuáriu a zakúsení hlbokého pokoja so sestrami v kláštore som
mal možnosť byť na svätej omši a spoločnom stolovaní v domove. Pocítil som, že Pán je tu prítomný
dvoma významnými spôsobmi: na oltári a pri stole s jedlom. Keď som prechádzal od Kristovho
eucharistického tela v kaplnke domova do malej jedálne, vnímal som u týchto liečiacich sa toxikomanov zranené, ale nie zdrvené telo Ježiša Krista. Keď som sa s nimi modlil a jedol pri spoločnom stole,
dostal som milosť vidieť, že my všetci tvoríme jedno Kristovo mystické telo.
Ježiš sa narodil v chudobe a žil v skromnom prostredí. Tento fakt, že náš Pán žil počas svojho pozemského života v chudobe, nie je prikrášleným vianočným príbehom, ale skutočnosťou dejín spásy.
Boh sa zjavuje anawim, čo je hebrejské slovo, ktoré doslovne znamená: „chudobným, ktorých prepustenie závisí od Pána“. Prvým veľmi dôležitým Ježišovým poučením v Matúšovom evanjeliu sú blahoslavenstvá, ktoré nám pripomínajú, že Ježiš a jeho Otec sa stotožňujú s tými najmenšími z nás. V závere každého liturgického roka počúvame z evanjelia podľa sv. Matúša podobenstvo o poslednom súde
ako výzvu, ktorá je nám adresovaná: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).
Svätý Vincent nám pripomína vnútornú spojitosť medzi našou spásou a službou chudobným:
„Nemôžeme si lepšie zaistiť svoje večné šťastie, ako keď budeme žiť a umierať v službe chudobným,
v rukách Božej prozreteľnosti a v stálom sebazaprení pri nasledovaní Ježiša Krista“ (Coste III, L.
1078, str. 392). Nech je táto adventná doba časom, kedy sa po náležitej modlitbe a hľadaní Pánovho
pokoja znova a s novým elánom dáme do služby jeho chudobným.
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ADVENT 2014
Advent ako čas na OBRÁTENIE SRDCA
Od svojho návratu z Kazachstanu som mal príležitosť navštíviť viaceré provincie, misijné diela a rôzne
vetvy vincentskej rodiny v Európe, v Karibiku a v Afrike, ale zostanem pri spomienke na slávenie sviatku
sv. Vincenta. Pocítil som, že Pán ma oslovil, aby som ako generálny predstavený uvažoval nad tým,
ako čo najlepšie skĺbiť modlitbu, pokoj a službu chudobným vo svojom vlastnom živote. Viac som si
uvedomil tie chvíle, v ktorých som nebol mužom pokoja, modlitby či služobníkom chudobných. Prosil
som Pána o milosť odpustenia.
O tomto som sa zmienil v domove a rád sa o to delím s vami vo chvíli, kedy spoločne vstupujeme do adventného obdobia.
Prorok Izaiáš nám v túto prvú adventnú nedeľu podáva pravdu o našej ľudskej prirodzenosti: „Pane,
my sme len hlina a ty si náš tvorca, všetci sme dielom tvojich rúk“ (Iz 64, 7). V adventnom čase sa prehĺbeným čítaním biblických príbehov našej spásy opäť môžeme zveriť Božiemu milosrdenstvu. Vďaka životu ľudí, akými boli Mária, Jozef, Ján Krstiteľ, Zachariáš a Alžbeta, zažívame spásonosnú moc Boha,
pastiera našich duší. Ich príbehy spásy sú späté s dejinami našich životov.
Dobre prežívaný advent nám pomôže vidieť, že Boh chce otvoriť naše mysle i srdcia, aby sme
„pripravili cestu Pánovi“ (Mk 1, 3). Druhá adventná prefácia pred eucharistickou modlitbou nádherným
spôsobom vyjadruje pravý zmysel tohto liturgického obdobia: „On nám dáva milosť, aby sme sa
s radosťou pripravovali na slávnosť jeho narodenia, aby nás našiel i bedliť v modlitbách i jasať na jeho
slávu“.
Mesiac po mojej ceste v Kazachstane som čítal príhovor pápeža Františka, ktorý predniesol v októbri
na záver Biskupskej synody. Podelím sa s vami o to, čo pokladám skutočne za „vincentský úryvok“, ktorý
nás počas adventu povedie k väčšej horlivosti, k intenzívnejšiemu hľadaniu pokoja a radostnejšej službe
chudobným.
„Toto je Cirkev, Pánova vinica… ktorá sa nebojí vyhrnúť si rukávy, aby olejom a vínom potrela
rany ľudí; ktorá nehľadí na ľudstvo z akéhosi skleneného zámku, aby posudzovala a zatrieďovala
osoby. Je to Cirkev… skladá sa z hriešnikov, ktorí potrebujú jej milosrdenstvo. Taká je Cirkev,
pravá Kristova nevesta, … ktorá sa nebojí jesť a piť s prostitútkami a verejnými hriešnikmi. Cirkev, ktorá má dokorán otvorené dvere, aby prichýlila núdznych, kajúcich a nie iba spravodlivých
a tých, ktorí veria tomu, že sú dokonalí! Cirkev, ktorá sa nehanbí za brata, ktorý padol … ba
viac, ktorá sa priam cíti byť utiahnutá a takmer povinná zodvihnúť ho, povzbudiť ho, aby sa opäť
vydal na cestu a sprevádza ho…“ Pápež František, 18. októbra 2014 (úryvok z príhovoru na zakončenie III. generálneho zasadania mimoriadnej Biskupskej synody).

Nech vás posilní Ježiš, evanjelizátor chudobných, a svätý Vincent nech vás inšpiruje a sprevádza
v tejto adventnej dobe i počas celého nastávajúceho roka.
Váš brat vo svätom Vincentovi,
G. Gregory Gay, C.M.
Generálny predstavený
Hlavný oltár mariánskej svätyne
Kráľovnej pokoja v Kazachstane
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Rím, 8. decembra 2014

Všetkým členom vincentskej rodiny
Drahí bratia a sestry,
adventný čas, do ktorého vstupujeme modlitbou a prípravou na príchod „Slova, ktoré sa
stalo telom“ (Jn 1, 14), je ideálnym časom na meditáciu o Márii, Matke Pána. Jej „Fiat“ – toto
úplné podriadenie sa Božej vôli, vstupujúc do tajomstva Vtelenia – sa odrážalo od vekov a je
tomu tak aj dnes. Panna Mária zostáva prvou a najvernejšou učeníčkou Pána.
Darovanie zázračnej medaily sv. Kataríne Labouré bolo výrazom vôle Panny Márie priviesť všetkých k svojmu Synovi, Ježišovi. Združenie zázračnej medaily už viac ako sto rokov
šíri oddanosť k Panne Márii zázračnej medaily na obdržanie hojných Božích milostí s príhovorom Panny Márie,
ktorá nás posilňuje v tomto svete, smädnom po spravodlivosti a milosrdenstve.
Mal som tú česť predsedať v Ríme a zúčastniť sa na prvom generálnom zhromaždení Združenia zázračnej medaily (2. – 9. novembra 2014). Toto radostné zhromaždenie s približne so 100 účastníkmi, ktorí prišli zo
štyroch kútov sveta, posilnilo náš záväzok šíriť oddanosť k Panne Márii zázračnej medaily a pracovať v dielach
kresťanskej lásky a spravodlivosti tohto Združenia.
Členovia tohto generálneho zhromaždenia vypracovali „línie činnosti“, ktoré pripájam. Prosím vás, aby
ste si ich v tomto adventnom čase premeditovali. Žiadam, aby sa v budúcnosti rôzne vetvy vincentskej rodiny,
hlavne tie, ktoré majú špeciálnu oddanosť k zázračnej medaile, modlili, uvažovali a diskutovali o spôsobe, ako
upovedomiť osoby na oddanosť k zázračnej medaile, podporovať ju u nich a pobádať ich pracovať v dielach
kresťanskej lásky tohto pekného Združenia.
Nech vás Pán žehná a Panna Mária zázračnej medaily nech sa za vás prihovára. Váš brat vo sv. Vincentovi
G. Gregory Gay, C.M.
generálny predstavený

ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY
Generálne zhromaždenie – 3.-10. novembra 2014
Línie činnosti
/Úryvok/
Zázračná medaila je veľkou silou evanjelizácie a premeny
pre všetkých tých, ktorí ju nosia s dôverou. Prísť k stupňom oltára,
ako to urobila sv. Katarína Labouré, aby sme prijali od Panny Márie
hojnosť Božích milostí, nás posilňuje v tomto svete, ktorý má smäd
po spravodlivosti a milosrdenstve.
My, členovia Združenia zázračnej medaily, vedomí si skutočnosti, že Mária je našou Matkou, sme od r. 1909 podporovali žiadosť Panny Márie voči sv. Kataríne Labouré v r. 1830, aby dala vyraziť jej podobu na medailu. S týmto Božím darom, prostredníctvom
Márie, sme v našej službe distribuovali medailu všetkým, hlavne
chudobným, chorým, smädným, hladným, nahým, utláčaným, väzňom, ako aj všetkým tým, ktorí hľadajú Božie kráľovstvo (Mt 25, 31
-46). Ovocie tejto služby, t.j. hlbšiu lásku k Bohu v chudobnom, nás
evanjelizuje, aby sme tak mohli plnšie prijať Boha a byť v našej službe ešte viac, až donekonečna, vynaliezaví.
„Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem
a budem s ním večerať a on so mnou.“ (Zj 3, 20)
BEZ HRIECHU POČATÁ PANNA MÁRIA,
ORODUJ ZA NÁS, KTORÍ SA K TEBE UTIEKAME.
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STACIONÁR
Prezentácia Denného stacionára sv. Vincent de Paul Spolku sv. Vincenta de Paul
na Slovensku
na akcií „Deň seniorov“, ktorý sa konal v DK ROH
Ružinove v Bratislave , pod záštitou Mestskej časti
Ružinov – starostu MČ Ružinov p. Ing. Pekára Dušana a vedúcej sociálneho odboru p. Mgr.Vaľkovej
Henriety.
Dňa 22.10.2014 sa konala prezentácia stacionára na
akcii „Deň seniorov“ pod záštitou Mestskej časti
Ružinov Bratislava. Naše seniorky z denného stacionára pripravili výrobky z pracovnej arteterapie
stacionára, pletené a háčkované výrobky, spinkové
náhrdelníky, maľované hlinené výrobky, papierové
skladačky, maľované sklo a súčasne aj nástenku
o živote Denného stacionára sv. Vincent. Prezentácie sa zúčastnili vybrané denné centra v Ružinove
ako aj prevádzkovatelia iných zdravotných
a sociálnych služieb.
Prezentácia bola úspešná a ako vďaku za našu
námahu sme boli vylosovaní v tombole v podobe
hygienického balíka pre stacionár.
Libuša Miháliková, riad. DON

Na akcií sa podieľali seniorky denného stacionára

Návšteva MČ Ružinov - p. Mgr. Vaľková
Henrieta, vedúcej soc. odboru

Prezentácia vystavovateľov v hale

Pestrá ponuka výrobkov

Vystavované výrobky spracované
seniormi v dennom stacionári
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ADVENT V STACIONÁRI
ADVENTNÁ ATMOSFÉRA V STACIONÁRI

´Výroba adventných

Vianočná nálada v stacionári, kreslenie betlehemov, vystrihovanie anjelikov, zvončekov pri adventnom venci, dňa 1. decembra 2014.
Naše seniorky bezplatne skrášľovala kozmetikou Mary Kay, kozmetická poradkyňa pani Silvia Genčová.

vencov

Vianočná nálada a radosť z prípravy na Vianoce

Krásne adventné venčeky potešia nejednu domácnosť

Toto bude BETLEHEM

Vybrala by som si ...

Radosť z adventného venčeka
Technika práce

Pristane mi to?
Šikovné ruky našich senioriek
a výsledok ich práce
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Veľtrh sociálnych aktivít
16. 10. 2014 bola v budove nášho Parlamentu pod heslom: „Veľtrh sociálnych
aktivít“ prezentácia rôznych sociálnocharitatívnych zoskupení. Cieľom tohto
podujatia bolo oboznámiť našich poslancov s touto činnosťou, aj s nádejou o ich
podpore. Po bokoch miestnosti boli postavené panely, ktoré vystihovali sociálno
-charitatívnu činnosť tej – ktorej skupiny.
Pane, a kedy sme ťa videli?
...Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť;
bol som smädný a dali ste mi piť; bol
som pocestný a pritúlili ste ma; bol som
nahý a priodeli ste ma; bol som chorý
a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ (Mt 25,35-36)
„... čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 45,40)
Veľtrhu sa zúčastnil i predseda Subkomisie pri Konferencii biskupov Slovenska, otec vladyka Peter Rusnák.
Jeho myšlienka z príhovoru bola, že my ako kresťania, máme ponúknuť LÁSKU.
S príspevkom vystúpil i Róbert Neupauer, mladý muž, ktorý žije v rómskej komunite v „Rómskom duchovno
– spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi s 2000 obyvateľmi, z ktorých je 1500 Rómov. Jeho hlavná myšlienka bola: „Sadenie semien pokoja medzi Rómami a Slovákmi.“ V tejto komunite je už 14 rokov.
Ďalší z prítomných, otec Peter Gombita, ktorý nedávno s jedným bezdomovcom, urobil beh cez Česko
a Slovensko. On žije v Pastoračnom stredisku s bezdomovcami. Z jeho myšlienok: „Teraz LÁSKA akoby
zvädla.“ Mnohí hovoria: „Pijem preto, lebo triezvymi očami neviem sa na tento svet dívať; alebo, aby sme
nerobili blbosti.“ Otec Peter pokračoval myšlienkou: „Najdôležitejšie je medzi nami PRIATEĽSTVO.“
Ďalší z prítomných vystúpil s príspevkom Peter Kulifaj – venuje sa „MLÁDEŽI Z ULICE“ On sám je mladý
muž. Je to terénna práca. V Petržalke je jeden „Modrý dom“ (známy pod tým pomenovaním). V tom dome,
deti školské úlohy píšu na zemi. Ten dom idú zbúrať, a nikoho nezaujíma, že kam tí ľudia, ktorí v ňom bývajú, pôjdu. (neviem presne, ale ide asi o 70 ľudí)
V ďalšom príspevku sestrička františkánka, ktorej rehoľa dovolila pôsobiť mimo komunity, žije a pôsobí
v Dome Charitas sv. Kláry v Liptovskom Mikuláši. Dom, s kapacitou pre 12 klientiek, zriadila v roku 2001
Spišská katolícka charita, pre týrané a zneužívané dievčatá od 10 do 25 rokov. Doteraz už pomohli 150 deťom. V Dome, teda v zariadení, majú i kaplnku a dielne. Zvýšila sa už i kapacita klientiek. Po pobyte, vracajú
ich do bežného života, alebo i späť do rodín.
Popisovala jednu príhodu ako našla niekde 4 eura. V blízkosti bol na predaj jeden dom. Sestrička sa nevzdala
myšlienky, ten dom kúpiť a rôznymi cestami sa jej to podarilo a zvýšiť kapacitu klientiek a nie len to. Sestrička, svojmu predrečníkovi, okamžite, pohotovo ponúkla 20 miest na ubytovanie ľuďom z „Modrého domu“,
ktorým hrozí byť na ulici. Úžasné! Či nie? (naši poslanci ani o tom nevedia, veď tam neboli.)
Alžbeta Veselá v príspevku predstavila Centrum MEMORY. Prezidentom nadácie je maestro Miroslav Dvorský. Venujú sa Alzheimerovej chorobe. Choroba môže trvať aj 20 rokov. Spomínala prevenciu proti tejto chorobe v piatich bodoch: vzdelávanie, stravovanie, pohyb, sociálne a spoločenské vzťahy a spôsob života.
S príspevkom vystúpila i Ľudmila Gregová. V príspevku hovorila o hluchej slepote o najťažšom postihnutí. Je
internátna škola: Evanjelická pomocná škola pre hluchoslepé deti v Červenci pri Prešove.
Sestrička Judita DKL, pútavo porozprávala o službe v SLNEČNICI. Často pomáhajú klientom i pri odchode
do večnosti. „...bol som chorý a navštívili ste ma...“
Nakoniec vystúpili i mladí dobrovoľníci a porozprávali o ich práci.
Škoda, že sme sa stretli Parlamente s veľkým nezáujmom. Iba niekoľko poslancov na pár minút posedeli,
a trochu si možno aj pozreli prezentácie na paneloch, no ostatní neprejavili záujem.
Mária Virsíková, Konferencia sv. Ondreja apoštola, Bratislava
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SPRÁVY V SKRATKE
Všetkým predsedom konferencií
Končí sa rok 2014, ktorý treba vyhodnotiť a to výročnou správou. Ďakujem za svetlo a radosť, ktoré ste
priniesli počas roka núdznym.
Výročnú správu za rok 2014 prosím
poslať do 20. januára 2015 na adresu: Magdaléna Boledovičová, Zd.
Nejedlého 31, 934 05 Levice
Správa má obsahovať: a) činnosť
konferencie za rok 2014
b) zoznam členov so zmenami, ktoré
nastali počas roka.
Účtovníctvo: Každá konferencie
pošle spracované účtovníctvo do 25.
januára 2015. Adresa : Spolok sv.
Vincenta de Paul na Slovensku, Dom
nádeje, Tomášikova 8A, 821 03
Bratislava.
Príspevky:
A) Členské pre NR Spolku: ročné
členské na jedného člena je 4 €. Príspevok treba uhradiť do konca roka
2014.
B) Poplatok za spracovanie účtovníctva: účtovný program a za kancelárske potreby min. 5.- Eur.
C) Príspevok pre GR Paríž je určený 374 €. Každá konferencia uhradí
20 €, ktoré treba uhradiť do konca
roka 2014.
Príspevky poukážte na účet NR
SVdP, číslo 849 32 162 / 0200. Do
kolónky pre prijímateľa napíšte,
o aký príspevok sa jedná ( účtovníctvo 2014, ak je to členské, tak napísať- členské za rok 20114, alebo pre
GR za rok 2014).
Inventarizačný súpis drobného
majetku
a hmotného
majetku
k 31.12.2014. Každej konferencii
bude zaslaný inventarizačný súpis
majetku, prosím doplniť všetky zmeny, ktoré nastali v tomto roku. Ak
zmena nenastala, aj tak podpísať
a vrátiť na adresu Domu nádeje.
OZANAM – SVdP. Prosím Vás
príspevky a fotografie do časopisu
Ozanam posielajte na adresu: koprivova.tea@gmail.com
Milá sestra, brat, prajem Vám požehnané
Vianočné
sviatky.
V nastávajúcom roku 2015 pokračujme za Spolok v modlitbách deviatnika vždy prvého v mesiaci.
V milosrdnej láske pozdravuje Libuša Miháliková, prezidentka Spolku

Voľba prezidenta NR SVdP
11. októbra 2014 sa konala voľba
prezidenta Spolku ako súčasť programu celoslovenského stretnutia
SVdP .
Členka prípravného výboru Alžbeta Kopřivová otvorila voľby a oboznámila
prítomných
voličov
s volebným poriadkom pre voľbu prezidenta na funkčné obdobie 5 rokov
2014 – 2019 a dala hlasovať za jeho
schválenie. Volený poriadok vyplývajúci zo Stanov SVdP bol schválený
bez pripomienok. Schválený volebný
poriadok je súčasťou volebných materiálov.
Volieb /prvého kola/ sa zúčastnili všetci prítomní predsedovia konferencií
SVdP s hlasom rozhodujúcim
v počte 18. Prezenčná listina je
v materiáloch o voľbách. Prvé kolo
volieb prebehlo a bolo platné.
Volil sa prezident NR SVdP. Voľby
prebehli bez rušivých vplyvov.
Prezidentkou Národnej rady Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku bola právoplatne zvolená nadpolovičnou väčšinou hlasov 14,
Mgr. Ing. Libuša Miháliková, Prešov

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým dobrodincom a prispievateľom Spolku sv. Vincenta de Paul
v Bratislave, Sociálnemu centru Šurany
a konferenciám SVdP po Slovensku, ktorí
v akejkoľvek forme prispeli pomoci najchudobnejším. Patrí im za to vďaka a úcta.
Naplnenie evanjeliového posolstva
„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto
najmenších, mne ste urobili“, nabralo
skutočnú podobu ľudskej lásky. Nech dobrotivý Pán Boh , ktorý vidí všetko aj v skrytosti i všetkých našich prispievateľov
a dobrodincov svojimi milosťami.

Konferencia Kráľovnej rodiny
v Bratislave
V novembrových dňoch, ktoré sú
príležitosťou spomienky na našich
drahých zosnulých, sme
za Konferenciu sv. Vincenta de Paul
pri Kostole Kráľovnej Rodiny z Teplickej ul. v Bratislave, navštívili hrob
nášho zomrelého pána farára Bukovského na cintoríne v Trnave. Pomodlili sme sa, položili kyticu chryzantém
a zapálili sviečky. Potom sme všetci
spolu poprosili za spásu jeho duše
pri sv. omši v kostole sv. Mikuláša.
Zároveň sme pozdravili a poprosili o
pomoc a ochranu Trnavskú Pannu
Máriu pred zázračným obrazom. Bolo to pekné podujatie, hoci bolo vonku sychravo, všetci v autobuse mali dobrú náladu,
bolo veselo a mali sme pokoj v duši z
vydareného podujatia. Určite aj vďaka nášmu drahému pánovi farárovi,
ktorého stále nosíme v srdci.
Anka Jánošová, Anka Bardúnová,
Janko Uhnák
Konferencia sv. Štefana
Královský Chlumec

Našu Konferenciu sv. Štefana v
Královskom Chlumci navštívila
Béres Ágnes, katechétka z Ukrajiny a taktiež aj p. Szabovú, členku našej konferencie. Bolo to veľmi pekné a srdečné stretnutie.
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SOCIÁLNE CENTRUM ŠURANY
Materiálna pomoc pre Sociálne
centrum Šurany z Viedne – dovezená prezidentom Viedenských konferencií pánom Dieter Monitzerom s manželkou
Hermi a ďalšími ich spolupracovníkmi.
Riaditeľ Sociálneho centra im srdečne im poďakoval za poskytnuté prostriedky, oblečenie, obuv,
ohrievače, hrnce, piecku a iné
materiálne veci.
Hostia si prezreli zariadenie pre
Prezident Viedenských konfeViedenskí hostia a zároveň
klientov bez domova
rencií a riaditeľ Sociálneho
a podporované bývanie, pracovnú
humanitárni pracovníci
centra Šurany
terapiu, obdivovali utešené prasiatka, ovce, kozy, hydinu – hospodársky dvor.
Humanitárnu pomoc v podobe detského šatstva, oblečenia, obuvi a iných veci doniesli
aj pre Konferenciu sv. Ondreja v Bratislave, ktorá zasiela balíky pre núdznych po celom
Slovensku.
Predsedníčka Konferencie sv. Ondreja, pani Mária Virsíková spolu s ostatnými členkami zabalili množstvo balíkov pre núdznych. Do akcie bola zapojená celá rodina p. Virsíkovej, syn
pomáhal niesť balíky a poodvážal ich autom na poštu.

Humanitárna pomoc z Viedne

Balíky so šatstvom, obuvou a iné
potrebné veci pre núdznych

Môžete nám pomôcť pri budovaní nášho centra a jeho prevádzke.
Tešíme sa na vašu pomoc a pozývame vás na návštevu.
Konferencia sv. Justína de Jacobis
IČO: 34074431
Bankové spojenie: VÚB 1446255459 / 0200

Strana 13

OZANAM 2014

STRETNUTIE EURÓPA II ´
V dňoch 17. - 19.10.2014 sa uskutočnilo v BOLZANE v TALIANSKU
stretnutie skupiny Europa II Spolkov sv. Vincenta de Paul z krajín:
Luxembursko, Švajciarsko, Rakusko, Taliansko, Slovensko, Chorvatsko, Maďarsko a Rumunsko.
Krajiny Ćesko a Poľsko sa stretnutia nezúčastnili.
Za náš region podával správu koordinátor, Rumun Ervin Tigla.
V prezentácií za uplynulé obdobie
zhodnotil spoluprácu jednotlivých
krajín, vrátane stretnutia na Slovensku v marci roku 2013. Stretnutia
sa zúčastnil aj člen Generálnej rady
Spolku sv.Vincenta de Paul v Pariži
John Lee (Chine/Hong-Kong) - VicePrésident chargé de la Structure Internationale, ktorý pozorne vypočul jednotlivé reporty a zároveň poukázal na
svetovú činnosť
Spolku sv. Vincenta de Paul.

Súčasne aj ostatné krajiny prezentovali svoju prácu pod sv. Vincentom de Paul v Spolku svojej
krajiny. Za Spolok sv: Vincenta de
Paul na Slovensku prezentáciu
spracovala prezidentka Libuša Miháliková a úradne tlmočila v angličtine Zuzana Vavrová.
Stretnutie malo pekný rozmer,
spoznávanie práce, vzájomná výmena skúsenosti ktoré, všetkých
obohatilo a nesmierne povzbudilo.
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Z LISTOV CHUDOBNÝCH
Dobrý deň teta dievčatá idú do mesta. Mohli by sa zastaviť a vybrať si oblečenie,
obrus,
návlečky, deky, závesy a malý vankúš? Ďakujeme.
Teta, vďaka vášmu dobrému srdiečku, aj vašim kolegyniam, pánovi H. a ďakujem
aj Bohu. V týchto minútach sedíme v malom, skromnom, čistom a útulnom domčeku, ktorý je plný pokoja a ticha. Verte po inom som ani netúžila. Tu budeme
mať pokoj od ľudí, ktorí mi nemajú čo závidieť a predsa ubližujú. Som plna bolesti a žiaľu. Teraz musím bojovať, aby som sa postavila
na nohy a ja viem že to dokážem, lebo veľmi chcem. Vďaka vášmu dobrému srdiečku sa náš život zmenil a to už dnes. Dcérka sa teší ako malé dieťa. Mame elektrinu. Ďakujem ľuďom zo Spolku, ktorí pomáhajú v najhoršom a vedia cítiť
s utrpením.. Ďakujem za vašu ľudskosť. M.
Ďakujem z celého srdca za pomoc. Ide o 3 metre naštiepaného dreva. Posielam
číslo na pána a opýtajte sa ako mu to máte vyplatiť. Ďakujem.
Pani .......chcem s vami dohodnúť tú elektrinu. Vykopal som na zavedenie káblov
25 metrový kanál a celé to bude stáť okolo 400 až 500 €. Niečo málo ušetríme, ale
počítame aj s vašou sľúbenou pomocou. Ostatné budeme splácať. Ak sa všetko
podarí na sviatky budeme mať elektrinu. Za pomoc ďakujeme. ......
Pani......vypadol mi elektrický sporák. Varím u susedky. Prosím o dvojplatničku,
aby som mohla variť doma pri deťoch. Tiež prosím pre deti o zimné topánky. Ďakujem.
Pani... pekne vás prosím, či mi odložíte deťom botasky, zimné topánky
a oblečenie. Zastavím sa večer. Ďakujem......
Prosím vás od Pána Boha a Panny Márie nemám pre deti ani na chleba. Plačú mi
od hladu. Tiež prosím o pomoc, nemám na zaplatenie škôlky pre chlapcov. Vedúca mi povedala, ak do zajtra nezaplatím, chlapci nemôžu chodiť do škôlky. Pomôžte S....
Prosím pre dievčatá o zimné veci a to topánky, vetrovky, oblečenie a školské tašky. Veľmi sa nám ťažko žije. Dievčatá vás už čakajú. Ďakujem.......

.
Ďakujem za balíky. Veci boli dobré. Chlapec sa veľmi potešil topánkam. Na druhý deň si ich zobral do školy. Ďakuje za ne. Ešte prosím pre dcérku o čižmičky,
nemá čo nosiť. Ďakujeme, že nám pomáhate.
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).
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. Ďakuje.
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 deti veľká pomoc. Toho znosia najviac, keď sú vonku ( 6 detí).
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15. výročie vzniku Základnej umeleckej školy sv. Cecílie v Bratislave na Chlumeckého ulici 10

Keď som v roku 2004 začala pôsobiť v novootvorenej cirkevnej
Základnej škole sv. Vincenta de Paul ako učiteľka hudobnej výchovy, netušila som, čo mi prinesie budúcnosť. Mali sme jediné
staré pianíno a poobede po vyučovaní, v rámci družiny, sme sa
ešte s dvoma nadšenými kolegyňami zaoberali ďalej s deťmi,
ktoré mali záujem niečo si vybrnkať na klavíri, alebo nakresliť.
To sme ešte nevedeli, že Boh mal vo svojej prozreteľnosti svoj
plán a videl UMELECKÚ ŠKOLU a on aj vybral patrónku školy
– sv. Cecíliu.
Základná umelecká škola sv. Cecílie je vlastne dieťaťom Konferencie sv. Cecílie, pod krídlami ktorej pôsobila prvé roky, pokým
nedostala oficiálny štatút z Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Teraz, keď má škola za sebou pätnáste výročie a ja sa snažím
trochu zhrnúť jej pôsobenie a účinkovanie, vôbec to nedokážem, pretože môžem iba oslavovať Božiu
veľkosť, Božiu kreativitu a neustálu pomoc. On chcel túto školu, on chcel a chce, aby sme evanjelizovali umením a krásou, ktorú nám on dával a dáva. On nás neustále viedol a sprevádzal cez mnohé
úskalia.
Dnes má škola viac ako deväťsto žiakov a dve pobočky v rámci Bratislavy. V hudobnom odbore sú vyučované takmer všetky hudobné nástroje, vrátane organu. Veľmi úspešný je literárnodramatický odbor, výtvarný a tanečný odbor taktiež. Naši žiaci pokračujú v štúdiu aj na stredných
a vysokých umeleckých školách. Vyhrávajú aj mnohé súťaže aj v celoslovenskom meradle. Dokonca
aj v odbore kompozícia. Škola má vlastný orchester, komorné telesá a spevácky zbor. Základnú umeleckú školu navštevujú študenti od päť do päťdesiat rokov. Škola sa prezentuje nielen vo vlastných
priestoroch, ale aj v koncertných sálach Bratislavy. Za najdôležitejšie považujem účinkovanie žiakov
v rámci farnosti sv. Vincenta de Paul, kde sa veľmi aktívne zapájame do slávenia sviatkov alebo výročí. Je potešiteľné, že často aj vo všedné dni sú to práve naši žiaci, ktorí obsluhujú organ, spievajú
responzóriové žalmy, alebo spevom a hudbou osviežujú detské sväté omše. Tých najmladších tiež vedú naši žiaci.
Pán sa postaral, a tak – po veľkých ťažkostiach – sme dostali aj vlastnú budovu. Zariadenie
všetkých štyroch odborov, vrátene hudobných nástrojov je už na vysokej úrovni. Prvý darovaný organ
z Rakúska už prestal slúžiť, ale dostali sme ďalší. Tiež koncertné krídlo je dobrej kvality. Dokonca
nám majiteľka historického čembala darovala vlastný nástroj.
Medzi učiteľmi sú kvalifikovaní,
zanietení pedagógovia, niektorí aj naši bývalí študenti.
Zaujímavá je aj história vedenia
školy. Prvý riaditeľ Mgr. art. Kamil Toman
postavil školu na vlastné nohy doslova
z ničoho , stabilizoval pedagogický zbor
a deväť rokov robil otrockú prácu. Ďalší
dvaja riaditelia Mgr. art. Rastislav Buchta
a Mgr. art. Stanislav Grich pridali ďalší
veľký kus zo seba a obetovali sa pre rast
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Žiaci školy sa prezentujú verejne
priemerne jeden až dvakrát týždenne. Je ťažké spomenúť mimoriadne vystúpenia, ale pokúsim sa
o to z môjho pohľadu.
Devätnásteho mája 2013 sme
v priestoroch Divadla SĽUK
v Rusovciach premiérovali operu
pre deti OASIS izraelskej autorky
Tsippi Fleischer za jej osobnej
účasti, aj za osobnej účasti izraelského veľvyslanca. Premiéra bola
v anglickom jazyku a naštudovali
ju žiaci našej umeleckej školy.
V tom istom roku sme v Kostole
sv. Vincenta de Paul robili obnovenú premiéru omše ku sv. Cecílii
od Antona Zimmermana /1741 –
1781/, ktorý pôsobil aj
v Bratislave. Išlo o orchestrálnu
verziu omše.
V roku 2009 sme boli pozvaní do
Ríma pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Cyrila
a Metoda na Veľkú Moravu. Mali
sme vystúpenie v Bazilike sv.
Klementa, tiež na slovenskom
konzuláte vo Vatikáne, aj
v ďalšom kostole. V Ríme sme strávili nezabudnuteľný týždeň a pri stredajšej audiencii na Námestí svätého Petra sa
nám osobne prihovoril a povzbudil nás Svätý Otec Benedikt
XVI.
Medzi úplne posledné akcie patril ruženec
k Sedembolestnej Panne Márii, ktorého umelecké ťažisko
bolo na žiakoch dramatického odboru. Ruženec bol mimoriadne pôsobivý, hodnotný, citlivý a dojímavý. Dokonca na
žiadosť farníkov bude siedmeho decembra repríza.
Sviatok patrónky našej umeleckej školy – sv. Cecílie sa slávi každoročne. Tento rok bol v predvečer sviatku – 21. novembra vo farskom kostole. Zazneli žalmy, účinkoval spevácky zbor aj zbor najmenších speváčikov a orchester.
Ďakujeme Bohu, že môžeme slúžiť, a preto prajeme škole
neustále požehnanie.
autorka: Beatrix Mašindová,
Konferencia sv. Cecílie, Bratislava
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Boj proti hladu
CELOSLOVENSKÁ VEREJNÁ ZBIERKA
SKUTKY MILOSRDENSTVA ZÁKLAD ĽUDSKOSTI
Skutky milosrdenstva sú dobročinné skutky, ktorými pomáhame svojmu blížnemu v jeho telesných a duchovných potrebách.
Byť milosrdným znamená cítiť potreby druhého človeka
ako svoje vlastné, znamená chcieť dobro pre iných tak,
ako ho chceme pre seba.
Sám Ježiš nás vyzýva : " Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! " ( Lk 6,36 ). Inšpiruje nás aj svojimi slovami : " Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. " ( Mt 5,7 )
Aj svätý Ján nás vo svojom liste vyzýva: " Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a
pravdou." ( 1 Jn 3,18 )
Poznáme sedem skutkov telesného a sedem skutkov duchovného milosrdenstva. Skutky telesného milosrdenstva sú: hladných kŕmiť, smädných napájať, nahých odievať, chorých navštevovať, pocestných
sa ujímať, väzňov vykupovať, mŕtvych pochovávať ...
Týmito slovami chcem nadviazať na nedávnu celoslovenskú zbierku organizovanú vincentskou rodinou
„BOJ PROTI HLADU“, ktorá prebiehala aj v našej farnosti Levice – mesto za podpory pána dekana,
Jána Bednára. Z výsledku tejto zbierky vidieť, že aj dnes sa nájdu ľudia, ktorí chcú pomáhať svojim
blížnym – nezáleží na tom v ktorej časti našej planéty žijú.
13. septembra večer a 14. septembra 2014 po svätých omšiach vykonali zbierku sestry Konferencie
sv. Jozefa v Leviciach zo Spolku sv. Vincenta de Paul. Zbierka činila 1.145,- Eur. Tieto a ďalšie
finančné prostriedky sme poslali na konto „Zbierka Boj proti hladu“ čím sme spoločne prispeli na zmiernenie utrpenia hladujúcich a negramotných ľudí v najchudobnejších krajinách Latinskej Ameriky Haity
a Honduras v ktorých väčšina ľudí trpí extrémnou chudobou.
Chcem sa všetkým farníkom a dobrodincom poďakovať, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
tejto akcii, či už pečením medovníkových srdiečok, ich balením, „predávaním“, modlitbou, obetovaním
svojho času a finančných prostriedkov a tak preukázali svoje milosrdenstvo. Nech Pán Boh odmení vašu láskavosť a skutky milosrdenstva tak, ako to sám Ježiš hovorí v blahoslavenstvách: „Blahoslavení
milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ Toto je cesta lásky, cesta milosrdenstva, cesta k Bohu!
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 našich srdciach dobročinnú lásku, aby sme v chudobných spoznali tvár tvojho trpiaceho
Syna!
Ešte raz všetkým srdečné Pán Boh zaplať!
Aktuálne informácie a vyúčtovanie zbierky na www.bojprotihladu.sk
S láskou a pokorou

Alžbeta Kopřivová
viceprezidentka Spolku sv. Vincenta
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PATRÓNKA SLOVENSKA V SC ŠURANY
Láska k Panne Márii Sedembolestnej
,,Ona je daná Každému a všetkým ako Matka.“
Každý rok sa koná slávnostná Svätá omša na oslavu nášho Pána Boha
s príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie v Sociálnom centre v Šuranoch.
I v tomto roku sme vyjadrili lásku našej Matke na pamiatku bolestí, ktoré prežívala so svojim synom Ježišom Kristom. Slávnostnú bohoslužbu celebroval Generálny vikár Nitrianskej diecézy otec vdp. Peter Brodek a vdp. farár Vladimír Jurina
so Šurianskej farnosti. Na svätej omši 14.9.2014 sa zúčastnili pozvaní hostia pán
primátor mesta Šurany Imrich Várady s pani manželkou, vzácni hostia, sponzori,
dobrodinci a všetci zamestnanci, ktorí sa podieľali i na príprave a priebehu svätej
omši a programu po svätej omši. Pozvaní sa zúčastnili prehliadky hospodárskeho
dvora, záhrady a priestorov, v ktorých žijú a pracujú klienti Sociálneho centra.
Následne hostia boli pozvaní na agapé, ktoré z láskou pripravili pracovníci Sociálneho centra. Poďakovanie patrí i členkám Charizmatickej obnovy Sv. Ducha
v Šuranoch, ktoré prispeli koláčikmi, na ktorých si obyvatelia Sociálneho centra
pochutnávali i v nasledovné dni. Ďakujeme touto cestou i sr. Blanke, dcére kresťanskej lásky, ktorá veľkou obetou sa podieľala pri príprave pokrmov pre všetkých pozvaných a tiež sestričkám, ktoré dali svätej omši slávnostný ráz hudbou a spevom.
Svätá omša bola slávnostná so všetkým čo k nej patrí. Slávnostné uvítanie, čítania, nesenie obetných darov, požehnanie a poďakovanie našim duchovným pastierom a všetkým pozvaným hosťom za účasť.
V krátkosti sa chceme s Vami podeliť o krásne slová, ktoré okrem iného zazneli z úst otca Brodeka počas homílie,
ktoré sa nám veľmi páčili keď prirovnal ľudí žijúcich v Sociálnom centre v Šuranoch nie ako bezdomovcov ale ľudí,
ktorí sa dostali do ťažkej situácie. A to viedlo k tomu aby sme sa zamysleli, že títo ľudia sú trpiaci a sú deťmi tak ako
všetci ostatní Matky Márie.
Úvaha
Panna Mária počula z úst Simeona ako bude trpieť ako bude jej syn odmietnutý ľuďmi.
Každý kto sa dostal do situácie, že musel prísť do Sociálneho centra, tiež trpel lebo bol odmietnutý rodinou.
Panna Mária cítila bolesť keď musela utekať so sv. rodinou do Egypta.
Či srdce nebolelo každého jednotlivca, ktorý musel ísť na neznáme miesto lebo nemal iné východisko?
Panna Mária hľadala strateného Ježiša.
Aj ľudia, ktorí žijú dočasne odlúčení od svojich rodín mnohokrát hľadajú príbuzných, akú bolesť však cítia keď
rodinný o mnohých nejavia záujem.
Mária sa stretá s Ježišom na ceste na Kalváriu.
Je tiež bolesťou ľudí, ktorí hľadajú prácu, opustia Sociálne centrum. Snažíme sa im byť my zamestnanci Matkou
a Šimonom pri ťažkostiach, ktoré prežívajú keď sa im nedarí aby sme im pomohli aspoň čiastočne niesť ich kríž
radou, vypočutím a usmerňovaním.
Panna Mária pri Ježišovom kríži.
V takýchto chvíľach často krát radíme aby obetovali svoje kríže Ježišovi a aby zostali verní.
Panna Mária objíma mŕtve telo Ježiša.
Takmer každý rok sa rozhodne niektorý z chlapcov prijať sviatosť buď krstu alebo birmovania. Tiež objímajú Ježišovo telo, keď prinášajú obete, ktoré k tomu patria.
Mária odprevádza Ježišovo telo do hrobu.
Bolesťou Ľudí, ktorí žijú v Sociálnom centre je, keď zanechajú svoje návyky a závislosť, znovu sa k nim niektorí
vrátia a keď ich odcudzujú akoby ich pochovávali zaživa.
A tak sa spoločne modlime a nezabúdajme na ľudí, ktorí to potrebujú aby pod ochranou Sedembolestnej Panny Márie
a na jej príhovor dosiahli spásu.
V Šuranoch, pracovníci Sociálneho centra
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VÝLET SENIOROV V BRATISLAVE
Deň 11.9.2014 - Výlet sa začína – mikrobus pre stacionár

Prvá zástavka bola v Dóme sv. Martina, kde
bola prehliadka kostola, klenotnice a krypty kostola, miesta, ktoré bežne nevidíme.
Druhá zástavka bol hrad, nádvorie a okolie.
Pretože veľmi pršalo, nezdržali sme sa dlho
a po krátkej obhliadke sme pokračovali v ceste.
Tretia zástavka bolo radničné múzeum, kde
sme si s obdivom prehliadli unikáty bratislavského mesta, históriu, listiny, obrazy apod. Bol to
nezabudnuteľný zážitok.
Na koniec sme zakotvili v malej kaviarni
Radnička, kde obsluhujú mentálne zdravotne
postihnutí mladí ľudia. U nich sme si aj prezreli
a zakúpili malé ručne vyrábané výrobky
z chránených dielní. Zároveň sme sa aj občerstvili.
Výlet bol úspešný, pokojný aj napriek nepriaznivému počasiu seniori mali úžasný zážitok.

Prehliadka priestorov Dómu sv. Martina a prehliadka
krypty. V klenotnici fotenie nebolo možné.

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Dom nádeje, Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava

Pozvanie k vianočnej kapustnici
Pozývame všetkých členov konferencií a dobrovoľníkov Spolku sv. Vincenta de Paul k vianočnej kapustnici, dňa 9. decembra 2014 o 15.00 hod do Domu nádeje
Pripravme sa spoločne na príchod Jezuliatka
Program – kapustnica a spoločné posedenie s podelením sa o skúsenosti na konci roka.
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PÚŤ NA SVATÝ KOPEČEK
Dňa 6.9.2014 sa uskutočnila spoločná púť Spolku sv.
Vincena de Paul na Slovensku do Českej republiky na
pútnicke miesta Sv. Kopeček u Olomouca a na sv.
Hostyn.
Aj napriek počiatočným prekážkam s dopravou,
ktoré sme prekonali sa púť uskutočnila bol pekný zážitok navštíviť miesta ako je sv. Kopeček pri Olomouci a
vrch sv. Hostyn. Počasie nám prialo a bol pekný a
pokojný deň vhodný na púte.
Na Sv. Kopečku sme mali spoločnú sv. omšu s pátrom Pavlom Nogom a vypočuli si odborný výklad
sprievodcu o histórii chrámu a kláštora.
Kostol je nádherne barokovo vyzdobený a vo vnútri
je milostiplný obraz Panny Márie, nazývanej aj ako Kráľovná Moravy. História kostola siaha k sľubu kupca Jána Andryska z
roku 1629, ktorý sľúbil Panne Márie , že ak nadobudne majetok, postaví kostol. Na svoj sľúb zabudol, hoci naozaj majetok získal.
Až mu Matka Božia vo sne pripomenula splnenie sľubu. Tento sľúb potom splnil a pútnik starajúci sa o kostol mu doniesol drevený obraz Panny Márie, ktorý sa stal milostiplný za vyslyšané mnohé prosby. Chrám navštívil aj sv. Ján Pavol II v roku
1995 a udelil kostolu povýšenie na baziliku minor.
Druhé naše miesto bol sv. Hostýn na Morave, 3 km o Bystrice pod Hostýnem, vrch s nadmorskou výškou 735 m. Na samom
vrchu je nádherná bazilika zasvätená Nanebovzatiu P. Márie, s krížovou cestou, 3 ubytovacími domami pre pútnikov. Na bazilike
je mozaikový obraz Panny Márie víťaznej s nadpisom "Zostaň matkou svojmu ľudu". Miesto má svoju históriu. Kostol bol vystavaný na počesť víťazstva nad Tatármi v 13.storočí, kedy sa na tomto mieste skrývali ľudia a trpeli smädom. Veľké prosby ľudu
boli vyslyšané, vystriekol prameň a počas boja zasiahli blesky Tatárov, ktorí boj prehrali. Na pamiatku tejto udalosti
je znázornená Panna Macuteria na hlavnom oltári ako Madona s dieťaťom a s bleskami. Na spodku obrazu je vidieť utekajúce tatárske vojská s udierajúcimi bleskami. Bazilika bola mnohokrát prestavovaná až nadobudla dnešnú podobu.
Patrí naozaj úcta tým ktorí postavili tento kostol na málo prístupnom a vysokom mieste v lese. Neskôr boli pribudované aj 2 krížové cesty, mozaiková od Dušana Jurkoviča, naozajstný umelecký skvost a malá kaplnková krížová cesta. Kostol spravujú premonštranti.
K púti patrilo malé občerstvenie a možnosť zakúpenia obrázkov, cukrových oblátiek a malých darčekových predmetov. Posilnení
na tele i na duchu sme odchádzali domov spokojní .
Libuša Miháliková

OZANAM
2014

VYDÁVA NR SPOLKU SV. VINCENTA DE PAUL
Strana 20

KONFERENCIA NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE Košice—Šaca
Na prvý piatok mesiaca december bola v našej farnosti Košice-Šaca
vyhlásená predvianočná zbierka potravín pre sociálne slabších ľudí.
Aj napriek tomu, že v našej farnosti už nepôsobí Misijná spoločnosť
sv. Vincenta de Paul, Konferencia Nanebovzatia Panny Márie v Šaci
nezanikla a niektoré svoje činnosti si zachovala. Jednou z akcií konaných našimi členmi je aj každoročná zbierka potravín pre menej solventných spoluobčanov pred Vianocami. Toho roku sme vyzbierané
potraviny odovzdali sestrám Vincentkám v Košiciach, ktoré ich rozdelia medzi chudobnejšie rodiny, prípadne z nich uvaria jedlo
pre ľudí bez domova.
Svoju radosť z prinesených darov vyjadrili aj vo svojom písomnom poďakovaní.

Pred Vianocami sa v našej farnosti Košice-Šaca už tretím rokom organizuje modlitbové stretnutie Deviatnika - hľadáme prístrešie pre sv. Rodinu.
Toho roku sa ho zúčastňujú 4 členovia našej KNPM. Priložené fotografie sú z úvodného stretnutia na Farskom úrade v Šaci. Postupne budeme navštevovať príbytky všetkých zúčastnených a modlitba sa bude konať v kruhu zúčastnenej rodiny spolu so všetkými účastníkmi Deviatnika. Takto budeme spojení modlitbou v kruhu blízkych očakávať
príchod Spasiteľa.
Mária Lopatníková
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ADVENTNÁ ZBIERKA V KOŠICIACH—ŠACI POĎAKOVANIE
„Všetkým dobrodincom vyprosujeme

od Dieťaťa, ktoré zostúpilo z neba, dary neba:
vieru, pokoj, dobro. A nadovšetko lásku.“
Drahí veriaci,
po tieto dni prežívame radosť z príchodu nášho Spasiteľa, ktorý sa chcel stať človekom, aby prežíval úplne ľudský, jednoduchý život. Chcel žiť v rodine, aby zakúsil silu
lásky, porozumenia, vzájomnej pomoci, statočnej práce
i všedných radostí.
Mnohí ste sa podelili o hmotné dary, aby ste tak
ľuďom bez domova, viacdetným a sociálne slabším rodinám umožnili prežiť nastávajúce vianočné chvíle dôstojne
a v radosti.

Chceme Vám zo srdca poďakovať v mene našom, ako i v mene tých, ktorých ste obdarovali.
Nech Vám je Pán odmenou a nech Vás Jeho požehnanie sprevádza v každej chvíli Vášho života.

V modlitbe zostávajú spojené vďačné sestry vincentky.

www.vincent.sk

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

CHARITA
Istý boháč dal postaviť nádherný chrám. Dal zhotoviť i tabuľu s uvedením
jeho mena, že to ON...
Veľmi sa rozhneval, keď na tabuli, namiesto jeho mena, sa objavilo neznáme ženské meno. Dal príkaz, aby zistili kto to je, a ako sa opovážila také
niečo urobiť. Zistili, že ide o chudobnú vdovu, ktorá ničím neprispela. Ona
dala iba vody koňom, keď viezli kamene na stavbu a boli smädné...
Charita je súčasne veľmi vyslovovaná. Robia sa rôzne akcie, koncerty,
zbierky, spoločné večere s bezdomovcami (i keď niekedy iba raz do roka)
Charita sa nedá vyjadriť počtom odoslaných balíkov, časom, námahou, či
venovaných finančných darov. Charita je nie KOĽKO, ale AKO.
Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do
pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila
dve drobné mince, čo je kvadrans. Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru,
hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko,
čo mala, celé svoje živobytie.“ (Mk 12, 41-44)

Charita je vec SRDCA. „...Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich
najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40)
Moja skúsenosť:
Išla som pred večerom z kostola s mojou známou. To boli tie najväčšie
horúčavy. Zrak mi padol na ležiaceho na zemi mladého muža. Moja známa
podotkla: “ten tu ešte leží...“, keď išla okolo pred hodinou a pol, tak už tu
ležal. Čo?! ja som zhrozene zvolala. Koľko ľudí, i aut doteraz okolo neho
prešlo... a nechali ho ležať na zemi, doslova opekať na horúcom slnku.
Zisťujem či dýcha, prihováram sa mu, nereaguje. V blízkosti je ešte jeden
lekár, utekám ho privolať; jeho odpoveď bola, aby som zavolala pohotovosť. Stála som s mobilom pri ceste. Sanitka došla, ďakujú...
Iná skúsenosť:
Cestujem v trolejbuse. Nastupujú stredoškoláci. Nastala „vrava vyberaných
slov“. Prihováram sa im: „Chlapci, keby vás počuli vaše mamy, čo by na to
povedali?“ Stíchli. Jeden sa dal so mnou do reči, ostatní počúvali. Keď
vystupovali z trolejbusu, dostala som otázku: „teta, vy chodievate do kostola, pravda?“
No nie vždy takto dopadne „príhovor“ mladým. Dozviem sa aj, že pochádzam zo „stredoveku“
Ďalšia moja skúsenosť:
Neuverila by som, že budem niekedy spievať v Spevokole s 80 a vyššie
i s 92 ročnými. Náš spev znie celým Domovom dôchodcov. Našou akousi
hymnou sa stala pieseň „Celá krásna si Mária...“ Modlíme sa za kňazov,
čítame Sv. Písmo, debatujeme, podaktorí si i zdriemnu; veď vieme, aký
sladký spánok príde pri modlitbe. Vysvetlíme si, že i 4 sviece na adventnom venci nie sú: „jar, leto, jeseň, zima...“ a ako sa vieme zasmiať i na
vtipe. Personál to berie ako „terapiu.“ „Spievame“ pravidelne každý piatok
počas nášho stretnutia jednej hodiny.
Úsmevne. Vnučka bola u lekára. Po príchode domov, babka sa jej spýtala,
že čo bolo u lekára, čo povedal, čo zistil? „Lekár zistil, že mám pubertu.“
M. Virsíková, Konferencia sv. Ondreja apoštola, Bratislava

Evanjelium lásky
Túto báseň napísal Boží služobník Marek
z vnuknutia Ducha Svätého a s pomocou
Ježiša Krista i Boha Otca v roku Pána 2014

III.
Ježišov krst
(podľa Mt 3, 13-17)
Bol muž menom Ján Krstiteľ,
vyzýval ľud k pokániu
a hlásal, že príde Spasiteľ
už o malú chvíľu.
Keď Ježiš k nemu prišiel,
pokrstiť sa tiež dal
a z neba hneď hlas zaznel,
to Boh Otec zavolal:
„Toto je môj milovaný Syn,
v ktorom zaľúbenie mám,
choďte verne za ním
a robte, čo povie vám.
A Duch Svätý zostúpil
z neba ako holubica,
aby aj On označil,
za Božieho Syna Ježiša.
Vďaka tomuto krstu
vyšiel Ježiš z úzadia
a vydal sa na cestu
svojho účinkovania.
Pokračovanie v budúcom čísle
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