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„Dobrá vôľa má u Boha práve takú cenu ako úspešný skutok. Preto udeľuje
svojim služobníkom večnú blaženosť, i keď tu na zemi mali pracovať len krátky
čas. Boh totiž nehľadí v prvom rade na ich skutky, ale skôr na lásku, ktorá ich
podnecovala vykonať viac. “
Sv. Vincent de Paul
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Stretnutie seniorov

Boj proti hladu

V tomto čísle nájdete:
Príhovor prezidentky Spolku  Myšlienky sv. Vincenta  Vianočné akcie  Zo života našich konferencií 
Myšlienky Sv. Otca  Rozlúčka s našimi zosnulými  Sociálne centrá v Bratislave a v Šuranoch  Z listov
chudobných  Správy v skratke  Návšteva otca arcibiskupa v Dome nádeje v Bratislave  Duchovné
zamyslenie  Obežník generálneho predstaveného G. Gaya, CM  Obežník NR SVdP  a iné... 
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!
Vianoce, čas lásky, pokoja a mieru.
Aby sme Vianoce prežívali ako ozajstnú
oslavu Boha, máme ako prípravu čas
štyroch adventných nedieľ. Advent
znamená čas čakania. Čas prípravy,
ticha a pokoja. Čas byť s Ježišom, čas
hovoriť a počúvať bez slov a čas
povedať áno Bohu a slúžiť mu vo
všetkých okolo nás. Ježiš prichádza ako
dieťa a je pre nás príčinou veľkej
radosti, pretože vieme, ako nás miluje
Boh, keď nám dal svojho syna. A tak je
každý z nás Bohom obdarovaný.
Aby každý pocítil, že sa Ježiško
narodil v srdci človeka, je potrebné si
všimnúť, či okolo nás niekto netrpí
hladom, bolesťou, samotou. Je na nás
priniesť mu Ježiša, vidieť v ňom Ježiša.
Lebo on prišiel pre každého. Len tak ho
môžeme prosiť, aby naplnil naše srdcia
láskou, aby sme zažili jeho prítomnosť,
ak tú prítomnosť zažije aj môj blízky.
Viac ako inokedy môžeme prejaviť
skutky milosrdenstva pre tých, ktorí sú
núdzni, aby každý pocítil radosť z jeho
narodenia.
Prajem Vám, aby sme všetci rozdávali
z toho pokladu, ktorý sme dostali.
Požehnané Vianoce Vám praje

Vaša sestra Libuša

de Paul Pobádaní

PUTO JEDNOTY
Snaž sa stále znášať slabosti a chyby svojich blížnych
a mysli na to, že keď ty znášaš dnes telesné a duchovné slabosti druhých, možnože zajtra budú musieť
druhí znášať teba.
MILUJÚCI ČIN TRVÁ VEČNE
Konať dobre všetko, čo sme povinní podľa nášho
povolania, to je pravá a rýdza svätosť.
KRISTOVA TVÁR ŽIARI V CHUDOBNÝCH
Nemôžeme lepšie pracovať na svojej spáse, ako keď
žijeme a umierame v službe chudobným.

POĎAKOVANIE
Drahí bratia a sestry vo sv. Vincentovi,
dovoľte mi, aby som sa vám poďakovala v mene redakčnej rady nášho časopisu
OZANAM za podporu a príspevky, ktoré ste nám doteraz posielali z vášho života i
života konferencií a Spolku. Niektoré čísla a napokon aj toto vianočné sa ťažko rodili,
pretože mnohokrát prekážky osobného či iného charakteru nám nedovolili dodržať
časové termíny alebo vôbec niečo napísať a poslať do redakcie.
Verím, že v roku 2014 to bude lepšie, z našej i vašej strany a časopis bude mať
oveľa vyššiu úroveň, bude pestrejší a jeho výpovedná hodnota pre ďalšie generácie
bude kvalitnejšia.
Prosíme, príspevky aj naďalej posielajte na e-mailovú adresu
casopis.ozanam@gmail.com
Radi by sme privítali nových členov redakčnej rady, ako aj členov Spolku, mladých
duchom, ľudí zapálených pre pomoc núdznym, ktorí sa neboja dávať seba pre dobro
iných, obetovať svoj čas a um a tak oslavovať Boha v jeho najmenších a najmilších...
Verím, že keď sa trocha porozhliadnete, uvidíte vo svojom okolí tých, ktorí pomoc
nielen potrebujú ale aj pomoc vedia ponúknuť a poskytnúť.
Želám vám i sebe osvietenie Duchom Svätým aby sme spolu obnovili a pozdvihli
Spolok sv. Vincenta na Slovensku na väčšiu česť a slávu Božiu.
S láskou a vďakou Alžbeta Kopřivová

380. výročie Spoločnosti dcér kresťanskej lásky
sv. Vincenta de Paul
Dňa 30.11.2013 sa v Nitre v Provinciálnom dome uskutočnila slávnosť
380.výročia založenia Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul.
Z nášho Spolku sa slávnosti zúčastnilo 10 členiek, vrátane prezidentky Spolku.
Slávnosť bola prekrásna. Začínala sv. omšou, ktorú celebroval pápežský
nuncius Mons. Mário Giordano, nitriansky biskup otec Viliam Judák, biskup
na odpočinku mons. Štefan Vrablec a množstvo vincentských kňazov
z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.
Po sv. omši bolo predstavenie a malé svedectvo členov vincentskej rodiny,
kde jednotliví predstavitelia vetví prezentovali svoje dielo a pomoc Panny Márie.
Koniec slávnosti umocnila akadémia k 380.výročiu. Spevácky zbor vybranými piesňami oslávil velebu Boha a vďaku za doterajšiu činnosť a požehnanie.
Celá atmosféra bola duchovná, pokojná a radostná. Všetci sme si odniesli
hlboký zážitok.
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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

Sociálne centrum Šurany
Do Sociálneho centra útulku Kopec zavítal na štedrý deň páter Pavol Noga, CM aj
s bohoslovcom Jankom. Prišli, aby počas sviatkov obyvateľom zariadenia priblížili Božiu
lásku v narodenom Ježiškovi, veľkosť Eucharistie a dôležitosť modlitby. O darčeky sa
postarala sociálna pracovníčka Petronela Sucháňová cez projekt Orange. Naša sestrička
Blanka DKL pripravila bohatú štedrú večeru s vyprážanou rybou, šalátom, kapustnicou,
oplátkami, medom, ovocím, orieškami a zákuskami, ktoré napiekli aj farníčky zo Šurian.
Na sviatok sv. Štefana obyvatelia zariadenia spolu s pátrom Pavlom a bohoslovcom Jankom zavítali do Palárikova na Jasličkovú pobožnosť.
Spolok vyslovuje poďakovanie pátrovi Pavlovi a bohoslovcovi Jankovi za ich obetavosť
a za čas, ktorý venovali obyvateľom zariadenia počas sviatkov. Vďaka, vďaka.........
Sociálne centrum Kopec, ďakuje pátrovi Pavlovi Nogovi za bohatú potravinovú pomoc,
ktorú priviezol do zariadenia na štedrý deň. Potraviny vyzbierali vo farnosti v Tepličke
nad Váhom. Tiež ďakujeme konferencii sv. Cecílie z Bratislavy za finančný a materiálny
dar pre zariadenie. Dobrodincom vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Stacionár sv. Vincenta
V stacionári sa pravidelne v pondelok
stretáva klub seniorov.
Naši seniori v stacionári sv. Vincenta so skúškou trpezlivosti a lásky si pripravili adventné venčeky s vlastnou výzdobou. Venčeky boli vydarené a požehnal ich aj páter Marián Chovanec.

Medzi množstvom vianočných
nápadov bola aj výroba vianočných
zvončekov servítkovou metódou, kreslenie a vystrihovanie anjelikov.
Práve formou ručnej práce sa snažíme
seniorov motivovať, zlepšovať jemnú
motoriku a predovšetkým urobiť im v
ich radosť v srdci.

„Najdôležitejšie je toto:
Ježiš, prenechanie sa mu, aby
nás viedol a potom vytvorme
aj stratégie. Tie sú však
druhoradé. A o svedectve:
komunikácia viery je možná
iba prostredníctvom
svedectva a tým je láska. Nie
našimi myšlienkami, ale s
evanjeliom, ktoré žijeme vo
vlastnom živote a Duch Svätý
ho v našom vnútri oživuje.
Ide o istú SÚČINNOSŤ
MEDZI NAMI A DUCHOM
SVÄTÝM, a tou je svedectvo.
Cirkev nesú dopredu svätí, tí,
ktorí vydávajú presne takéto
svedectvo.“
"Počuj, existuje tma, existujú
temné dni, neúspešné dni, aj
dni pádov. Ale nemajte strach
z neúspechov, nemajte strach
z pádov. V umení kráčania
nie je dôležité nepadnúť, ale
nezostať ležať. Rýchlo vstaň,
ihneď, a pokračuj v ceste. A
toto je pekné; je to
každodenná práca a znamená
kráčať ľudsky. Ale nie je
dobré kráčať sám, je to nudné.
Kráčať v spoločenstve spolu s
priateľmi, s tými, ktorí sa
majú radi, toto nám pomáha a
pomôže prísť až tam, kam
musíme dôjsť.
Pápež František
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„Svoj život bez Ježiša si neviem predstaviť ...“

So smútkom v srdci
oznamujeme, že
7. novembra 2013
odišla do nebeskej
vlasti

Katka MEDŇANSKÁ
*24.11.1959 - 7.11.2013†
dlhoročná obetavá členka
Spolku sv. Vincenta de Paul,
Konferencia sv. Jozefa
v Leviciach.
Zomrela po ťažkej chorobe, ktorá jej nedala šancu prežiť.
Bolesť a utrpenie znášala bez jedinej výčitky, ticho, s pokorou
a odovzdanosťou do Božej vôle.
Bola láskavá a dobrá ku všetkým bez rozdielu.

ČESŤ TVOJEJ PAMIATKE!

V ostatných mesiacoch sme s istou bezmocnosťou
a v modlitbách sledovali, ako sa nám pred očami
stráca pod vplyvom zákernej choroby vzácna žena,
dlhoročná a obetavá členka Spolku sv. Vincenta de
Paul - naša sestra Katka Medňanská.
Katkino srdce sa zastavilo siedmeho novembra
2013, jej život tu na zemi skončil a my sme stáli pri
jej rakve 11. novembra, aby sme jej vzdali poslednú
úctu.
Pri zaopatrovaní sa pán dekan opýtal Katky, či miluje Pána Ježiša? Katka s rozžiarenou tvárou odpovedala, že si bez Ježiša nevie svoj život predstaviť!
Ježiš bol naozaj u nej na prvom mieste. Utrpenie
a bolesť by bez Neho len ťažko zvládala. Svojim
životom to aj viditeľne dokazovala.
Katkina životná púť sa začala 24. novembra 1959
a čoskoro by sa dožila 54 rokov. Členkou Spolku
bola od roku 2001, kedy ju oslovil páter Miroslav,
ktorý v tom čase viedol misie v Leviciach.

„Nestačí mať lásku v srdci a na perách. Musí prejsť
do činov, lebo až vtedy je dokonalá, keď v srdciach
tých, ktorých milujeme, vzbudzuje lásku“ hovorí sv.
Vincent. Naša Katka to presne tak robila.
Pomoc núdznym a ich problémy riešila vždy
s veľkou pozornosťou a láskou. Nepoznala únavu,
nedbala na čas a vždy stála na svojom mieste vo
svojom poslaní, pretože v každom z nich videla
uväzneného, ukrižovaného Krista. Jej osobnosť vyžarovala pokoj, lásku, dôveru a istotu korunovanú
nezabudnuteľný úsmevom. Mali sme možnosť vidieť s akou láskou sa venovala aj svojej rodine manželovi a dvom synom, ktorí isto budú dôstojnými pokračovateľmi jej života.
Napriek predčasnému odchodu dala svojmu životu
konkrétny rozmer, dielo svoje dokončila. Bolesť
a utrpenie znášala bez jedinej výčitky, ticho,
s pokorou a odovzdanosťou do Božej vôle rovnako,
ako aj všetky ťažkosti svojho života. Bola láskavá
a dobrá ku všetkým bez rozdielu.
Milá Katka, budeš nám tu chýbať, mali sme ťa radi
a ty si mala rada nás. Nikdy nezabudneme na teba,
na tvoju láskavú a usmiatu tvár, spájať nás bude navždy modlitba a tvoje orodovanie v nebi za nás.
Lúčim sa s tebou v mene všetkých členov Spolku
sv. Vincenta de Paul na Slovensku, dobrodincov,
všetkých chudobných a núdznych, do života ktorých
si vniesla svetlo, nádej a lásku a zároveň aj Kristovu
radostnú zvesť. Lúči sa s tebou aj Ružencové bratstvo a Mariánska légia, ktorých si bola členkou.
Ďakujem ti za všetku námahu, ktorú si vo svojom
živote s veľkou a nezištnou láskou vynaložila
v prospech všetkých nás. Verím, že máš už svoju
odmenu v nebi.
Tvoj život nám bude vždy príkladom
a povzbudením. Je nám cťou, že si bola našou spolusestrou, navždy budeš žiť v našich srdciach.
Posledný pozdrav
šepkáme do ticha,
že sa raz v nebi
stretneme
je naša útecha.
P.S.
Ďakujem dôstojnému pánu dekanovi Jánovi Debnárovi, mons.
Františkovi Procházkovi, dp. kaplánovi Petrovi Tóthovi
i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnej
rozlúčke s Katkou.
Alžbeta Kopřivová
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ODIŠIEL DO VEČNOSTI
Rozlúčili
sme sa aj
s našim zosnulým bratom
a členom
Spolku sv.
Vincenta
de Paul

JUDr. Milanom BALUCHOM.
V septembri tohto roku sme ho privítali
v Dome nádeje na stretnutí seniorov. Boli
sme radi, že prišiel medzi nás. Dnes stojíme
tu, keď nadišiel čas lúčenia.
Spolku sv. Vincenta odchádza bývalý, vzácny, pracovitý, skromný brat a člen. Členom
Spolku a to Konferencie sv. Cyrila a Metoda
sa stal v roku 1996. V tom istom roku bolo
v Leviciach prvé celoslovenské stretnutie
Spolku sv. Vincenta de Paul, ktoré on moderoval. Vtedy mu bola navrhnutá funkcia vo
výbore Spolku, ale kvôli zaneprázdnenosti
funkciu neprijal. Svoj čas už vtedy venoval
výstavbe kostola sv. Vincenta a seminára
Misijnej spoločnosti.
V roku 1998 bola založená Konferencia sv.
Gorazda, ktorej sa stal predsedom.
Všetci členovia Konferencie sv. Gorazda
prijali úlohu pracovať nezištne bez odmeny
na výstavbe Domu nádeje. Boli to stavebné
práce úplne od kanalizácie, základov, výstavby domu, zháňaní financií, písaní projektov, jednaní so sponzormi, organizáciami
a so zahraničím. Jeho hlavnou náplňou pri
výstavbe boli právne záležitosti. V roku
2005 zo zdravotných dôvodov sa stal čest-

ným členom Spolku. Aj naďalej prichádzal
na stretnutia, radil a pomáhal tak, ako mu
to umožňoval zdravotný stav.
Náš drahý brat Milan, čas v Spolku si vyplnil nie oddychom, ale prácou, ktorá bola
náročná. Boli to nemalé starosti a napriek
tomu vždy z teba vyžaroval pokoj, rozvaha
a láska. V mene členov NR Spolku sv. Vincenta de Paul a členov Konferencie sv. Gorazda ďakujeme za všetko to, čo si urobil pre
Spolok a pre stavbu DN, kde si zohral dôležitú úlohu. Nech ti dobrotivý Boh odmení
všetku námahu, čas a obetu večným životom
v nebi.
Ďakujeme tvojej dcére Ľudmile, že ti umožnila a povzbudzovala Ťa v tejto činnosti. V tieto dni žiaľu a bolesti jej vyprosujeme
silu od Boha.
Drahý náš brat rozdával si sa pre večnosť
a toto vedomie nám dáva radosť. V našich
srdciach i v našich modlitbách ostávaš. Prosíme Ťa, aby si Spolku vyprosoval v nebi
požehnanie a všetky potrebné milosti.
Ďakujeme!
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Vianočná kapustnica
V Dome nádeje sa pre konferencie uskutočnila dňa
17.12.2013 tradičná vianočná kapustnica.
Pozvaných členov bratislavských konferencií, dobrovoľníkov Spolku sv. Vincenta de Paul prišiel navštíviť páter
Augustín Slaninka ako aj páter Marián Chovanec. Kapustnica
bola výborná, chutila a tak si na nej každý pochutil.
S prianím pekných Vianoc prezidentka Spolku Miháliková
Libuša sa prítomným poďakovala a rozlúčila.
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Mikuláš
Do útulku na Kopec 6. decembra okolo 16.00 hod. zavítal
Mikuláš aj s anjelmi. S obyvateľmi zariadenia sa spoločne
pomodlili v kaplnke. Potom Mikuláš povedal odkiaľ pochádza, čo urobil pre dobro druhých. a že aj my si máme medzi
sebou pomáhať. V jedálni spolu s anjelmi rozdali balíčky.
Spolu so sestrou Žofiou, Marianou, bohoslovcami z Nitry a
s nami spoločne posedeli pri večeri.
Ďakujeme za milú návštevu.
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SPRÁVY V SKRATKE

v Leviciach ďakujú dobrodincom za
finančné dary a za potravinovú
zbierku v Hronských Kľačanoch
a na Dolnom Piali. Príspevky boli
použité na obohatenie vianočných
sviatkov do mnohých rodín.
Dobrodincom vyslovujeme Pán Boh
zaplať
Konferencie Nanebovzatia Panny
Márie Košice
Zbierka potravín, ktorú sme organizovali pred Vianocami a vyzbierané

Adriana MIKLOVÁ

Prosíme pre deti oblečenie a školské

*16.11.1968* 45
Kf. Sv. Cecílie

Dcéra má stužkovú. Nemám si čo
obliecť. Prosím o šaty a aj topánky,
ak by ste niečo mali pre mňa. Ďakujem .
Chcem Vás poprosiť pre naše deti
o zimné ošatenie. Vetrovky, nohavice, topánky..... V lete ste nám poslali veľmi pekné veci, deti mali radosť. Už vopred ďakujem za pomoc.

V decembri sme boli zablahoželať
našej bývalej členke p. Pavlíne Jakabovej k 75. narodeninám.

Pavol LOPATNÍK
*24.12.1948* 65
Kf. Nanebovzatia Panny Márie

Antónia KÚDELOVÁ
*30.12.1958* 55
Kf. Sv. Jozefa

Teta....... ťažko sa nám žije. Prosím
o zimné oblečenie a chcem poprosiť,
keď prídete, keby ste nám doniesli aj
potraviny. Potrebovala by som
aj obyčajnú práčku. Ďakujem.
Pani....... veľmi pekne Vám ďakujem
so synom ......za finančnú pomoc.
Naozaj vďaka.
Ďakujem za skrine, dievčence sa
potešili. Chcem Vás ešte poprosiť
o paplóny, vankúše a deťom na cestu do školy. Ďakujem.

potraviny sme odovzdali sestričkám
Vincentkám v Košiciach na Smetanovej ulici.

NAŠI JUBILANTI

Z listov chudobných ...
potreby. Ďakujeme.

Členky konferencie sv. Jozefa
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Posteľ je vo veľmi dobrom stave.
Vyzerá ako nová. Brat s manželkou
ďakujú.
Ani neviem ako by som Vám poďakovala. Ďakujeme za vašu ochotu.
Keď niečo potrebujeme, vždy nám
pošlete v balíkoch pekné veci. To by
sme si nikdy nemohli kúpiť na oblečenie. Ďakujeme.

Srdečne blahoželáme!
Srdečne blahoželáme aj všetkým našim členom—jubilantom, ktorí sa dožili
v roku 2013 nielen okrúhleho životného
jubilea a želáme všetkým hojné Božie
požehnanie, SVETLO, DARY i OVOCIE Ducha Svätého, veľa lásky, pokoja, pohody a radosti a samozrejme aj
zdravie, trpezlivosť a vytrvalosť v službe našim chudobným.
Nech Vás žehná Pán Ježiš a ochraňuje
Panna Mária.
P.S. Prosíme o prepáčenie všetkých, na
ktorých sme nedopatrením zabudli, prípadne urobili chybu v texte.
Ďakujeme za porozumenie. RR
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Návšteva otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského v Dome nádeje v Bratislave
Stretnutie s arcibiskupom, jeho excelenciou Mons. Stanislavom Zvolenským
Veľkú radosť sme pocítili, keď dňa 20.12.2013 zavítal na návštevu Spolku sv. Vincenta de Paul
náš drahý otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Na túto chvíľu sa každý tešil a všetci sme stretli
v zasadačke Národnej rady Domu nádeje.
Stretnutie bolo veľmi milé, príjemné a duchovne povzbudzujúce. Otec arcibiskup sa zaujímal prácu
Spolku, konferencií v Bratislave. Jednotlivé konferencie poukázali na svoju činnosť medzi chudobnými. Otec arcibiskup si pozrel Dom nádeje, služby domova na pol ceste, denného stacionára. Vyslovil
vďaku a obdiv nad našim dielom a poprial prítomným mnoho síl a Božieho požehnania.
Všetci prítomní odišli obohatení o zážitok stretnutia s otcom arcibiskupom Zvolenským, ktorý bol
duchovnou posilou v našej práci.
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PROFESIONÁLNE A DUCHOVNÉ FORMOVANIE
SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN A ICH
INTEGRÁCIA DO SPOLOČNOSTI - PROJEKTY
Dom nádeje v Bratislave – kuchár – čašník rok 2012- 2013
pre 2 chlapcov a 5 dievčat

Sociálne centrum v Šuranoch
kuchár- čašník, rok 2012 pre 10 chlapcov
kurz murár, rok 2013 - pre 8 chlapov

Sociálne služby v Dome nádej
Domov na pol ceste - ubytovanie a výchova pre chlapcov a dievčatá odchádzajúcich z detského domova po dovŕšení 18. roku života.
Poskytované služby v Dome nádeje: poradenstvo, vzdelávanie, nácvik zručnosti do života v samostatnom bývaní, hľadanie práce. Mladí ľudia, chlapci a
dievčatá, z väčšej časti Rómovia.

Sociálne centrum Šurany –
otvorené sociálne služby
Útulok pre 20 ľudí bez domova
Útulok - bývanie pre 10 ľudí chorých, bez domova – invalidov
Klienti si sami zabezpečujú obživu prácou na hospodárskom. Vzdelávanie klientov v roku 2012 - 2013

ROČNÍK VII

ČÍSLO

VIANOCE V STACIONÁRI—DOM NÁDEJE
BRATISLAVA
V stacionári sa okrem toho pravidelne v pondelok
stretáva aj klub seniorov.
Tentoraz im bolo pripravené vianočné posedenie s kapustnicou dňa 16.12.2013, kde všetci spolu oslávili a prežili vianočný deň so spomienkou
na narodenie Pána Ježiša. Nechýbal ani darček,
o ktorý sa postaralo vedenie stacionára cez podaný
projekt - vďaka programu "Darujte Vianoce Nadácie Orange." Patrí im za to srdečná vďaka.
Najväčším darcom života je však Boh, ktorý
nám na Vianoce daroval svojho Syna Ježiša Krista, v ktorom máme najhlbší význam svojho bytia.
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G. Gregory Gay, CM - generálny predstavený

Milosť a pokoj nášho Pána Ježiša Krista nech stále prebývajú
vo vašich srdciach.

Cítim to ako naliehavú požiadavku, aby sme sa všetci
otvorili tomuto Božiemu daru, ktorý vlastníme.

Drahí členovia vincentskej rodiny,
nedávno som dostal list od jednej
dcéry kresťanskej lásky, ktorá sa
chcela so mnou podeliť o svoju
myšlienku : ako by sme mohli, ako
vincentská rodina, odpovedať na
výzvu pápeža Františka, týkajúcu sa
modlitby za pokoj v Sýrii a na celom
svete, prostredníctvom nášho historického dedičstva:
zázračnej medaily. Keď som čítal jej list, cítil som, že jej
prostredníctvom sa Duch Svätý prihováral môjmu srdcu.
Požiadal som sestru, aby prehĺbila túto myšlienku,
rozvinula ju a poslala mi ju späť, aby som sa s ňou
mohol podeliť s inými členmi vincentskej rodiny pri
príležitosti sviatku Panny Márie zázračnej medaily.
V tomto liste nájdete jej myšlienky, ktoré zo srdca
podporujem a ktoré vám chcem odporučiť na rozjímanie
i do praktického života:
pred sochou Panny Márie zázračnej medaily, ktorá sa
spolu s krížom bezpochyby nachádza v každej
vincentskej kaplnke alebo kostole, často uvažujem
o tom, čo sa deje vo svete. Na celej zemi cítiť zápach zla:
vládu peňazí, rôzne fóbie, obchodovanie s ľuďmi,
sexuálne zneužívanie, vydieranie, moderné otroctvo,
násilie každého druhu až po vojnové konflikty. Zlo, ktoré
robí veľa hluku, môže v človeku vyvolať pocity strachu.
Scenár zo začiatku ľudstva sa opakuje, keď Adam
povedal Bohu: „Počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál
som sa, lebo som nahý, a preto som sa skryl“ (Gen 3,10).
Aj dnes má človek strach z Boha. Bojí sa jeho jasných
požiadaviek. Radšej prijíma zvádzajúce a hlučné návrhy
Zlého, hoci cíti, že sú klamlivé a vedú k otroctvu. Opis
začiatku stvorenia v knihe Genezis však nespočíva len
v opise hriechu. Nachádzame tam aj prísľub nádeje pre
ľudstvo! Panna Mária zázračnej medaily je konkrétnym
výrazom tejto nádeje, pretože predstavuje ženu odetú
slnkom, ktorá šliape hlavu hada. Tento obraz nás uisťuje,
že Boh má vždy pripravené riešenie pre každú situáciu,
ktorá môže byť ešte horšia.
Často ma prekvapuje jedna realita: všade na svete
nachádzame obrazy Panny Márie, veľmi pekné
a rôznorodé, znázornené rozličnými spôsobmi, ale
obrazy Panny mocnej so zemeguľou – to je niečo ako
rodinné dedičstvo našej vincentskej rodiny. Obraz Panny
mocnej, ktorá šliape hlavu hada, ktorý sa plazí po zemi –
má veľký význam. Proti hlučnému a prefíkanému zlu
nemôžeme bojovať iba s ľudskými prostriedkami, ale
v tichu, so „skromnými“ Božími prostriedkami a veľkou
dôverou v ich pomoc.

V Paríži, na rue du Bac, 27. novembra 1830, počas
zjavenia sv. Kataríne, Panna Mária hovorila
o
svojej úlohe v pláne spásy. Žiadala, aby zhotovili medailu
podľa jej návodu. Na prvej strane mala byť Panna Mária
so zemeguľou. Pod jej nohami zelenkavý had so žltými
škvrnami. Panna Mária drží v rukách zlatú zemeguľu
s malým krížom. Sv. Katarína zaznačila zelenú farbu hada
so žltými škvrnami: takýto prenikol na zem. S takýmito
farbami je dobre maskovaný: je ťažké rozpoznať ho
v teréne nášho života.
V knihe Nepoškvrnená a jej medaila Otec J. Eyler,
CM, hovorí, že keď analyzujeme obsah zjavenia Panny
Márie, uznaného Cirkvou, nemáme ho hľadať iba v jeho
slovách. Slová sú doprevádzané obsahom a symbolickými
gestami, v ktorých je ukryté učenie, ktorému máme
venovať pozornosť.
Katarína v rozhovore so sestrou Dufès opisuje prvé
zjavenie : « Panna Mária držala vo svojich rukách
zemeguľu. Nikdy som nevidela takýto obraz.“ Sestra
Dufès pochopila význam: „Ide o tajomstvo Matky,
Kráľovnej vesmíru. Panna Mária chráni zemeguľu
a prináša ju ako obetu Bohu.“
Druhý obraz zjavenia poukazuje na ruky Panny Márie,
na ktorých sa objavujú prstene s drahými kameňmi; ruky
sú vystreté k zemi: vysielajú veľmi pekné svetelné lúče,
ktoré sa dotýkajú zeme. „Krása a žiarivosť lúčov sú
symbolom milostí, ktoré rozdávam tým, ktoré o ne
prosia.... Kamene, ktoré nevydávajú svetlo, predstavujú
milosti, ktoré ľudia zabúdajú prosiť.“ Katarína pridáva:
„Dala mi poznať, že sa teší, keď ju prosíme. Keďže je
veľkodušná k tým, ktorí ju prosia, má veľkú radosť, keď
ich rozdáva.“
Okolo Panny sa ukázal oválny nápis: „Bez hriechu
počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe
utiekame“, napísaný zlatými písmenami. Počula som
vnútorný hlas: „Daj raziť medailu. Tí, ktorí ju budú nosiť
s dôverou, dostanú veľa milostí.“
Dar medaily je úžasným darom dôvery. Je to veľký
dôkaz Božej dobroty. Je to výzva k spolupráci, ktorá plne
rešpektuje dôstojnosť a slobodu človeka. Boh posiela Nepoškvrnenú s plným náručím milostí, aby nám – oklamaným cez zlého – osvetlila cestu spásy. Ona nám pomáha
odokryť prefíkanosť zla. Dostala za úlohu pošliapať hlavu
hada. Človek sa sám nemôže oslobodiť. Napriek všetkému Boh rešpektuje našu slobodu a žiada našu spoluprácu.
Slová, napísané na medaile, nás pozývajú k modlitbe. Toto je naše prispenie k spolupráci. Ten, kto prijme medailu
a s dôverou opakuje napísanú modlitbu – zlatými písmenami (!) – ten dostane mnoho milostí skrze Pannu Máriu.
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Ona nám nenanucuje milosti, o ktoré nežiadame.
V slobode máme to, čo chceme, o čo žiadame.
Je dôležité vrátiť sa k nim vo svojich rozjímaniach, aby
sme z toho mohli čerpať povzbudenie a svetlo pre dnešné
situácie. Slová Panny Márie sú plné nehy a povzbudenia:
„Odjakživa som bdela nad vami. Vyprosovala som vám
veľa milostí. Prídu časy, kedy nebezpečenstvo bude veľké. Niektorí si budú myslieť, že je všetko stratené, ale Ja
budem s vami. Dôverujte! Budem s vami; dobrý Boh
a sv. Vincent budú ochraňovať obidve Spoločnosti. Nestrácajte odvahu!...“Ako dobre sa počúvajú tieto slová!
Ale Panna Mária má podmienku: našu vernosť. Môžeme
si myslieť, že tieto prísľuby boli dané len pre ťažké časy
francúzskej revolúcie, ale v skutočnosti boli dané pre obe
Spoločnosti vcelku, teda všade, kde sa rozšírili.
V obežníku z 8. septembra 1843 Otec Etienne píše:
„Musíme jasne rozpoznať zásah Nepoškvrnenej, ktorá
nám dala také výnimočné znamenia svojej lásky. Vďaka
jej silnému príhovoru u Boha dosiahla to, že naše dve
duchovné rodiny nezomierajú pri katastrofách
a nešťastiach a to, že On ich použije na obnovu viery...“
Naša vincentská rodina v histórii viackrát zakúsila pomoc Nepoškvrnenej. Aj teraz nám pomôže, keď ju budeme prosiť. Zázračná medaila je veľký dar a poklad, ktorý
nám bol zverený pre všetkých; preto sa ľahko rozšírila
po celom svete, ale v našej rodine sa teší zvláštnej oddanosti a úcte.
V súčasnosti si robíme starosti o budúcnosť ľudstva
a cítime potrebu odpovedať na urgentnú výzvu pápeža
Františka modliť sa za pokoj v Sýrii a na celom svete
a za to, aby sa konflikty riešili dialógom pri stole a nie
na bojisku. Môže sa to urobiť v duchu veľkého tajomstva, ktoré nám bolo dané, a preto prosím celú vincentskú rodinu: spojme sa v modlitbe, ktorú nám špeciálnym
spôsobom pripravila Panna Mária, Matka Božia a naša
a ktorú každý z nás, každý deň, bude často opakovať:
„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás,
ktorí sa k tebe utiekame.“

G. Gregory Gay, CM - generálny predstavený
Prosme Pannu mocnú za našich bratov, ktorí trpia. Ona
dobre vie, čo je to utrpenie: kríž, písmeno M a znaky
utrpenia na srdciach Ježiša a Márie na medaile sú
veľmi výrečné.
Vincentská rodina je veľká, rozšírená po celom
svete. Ak v každej časti sveta bude opakovaná táto
modlitba, Panna Mária obráti tento znepokojený svet
k Bohu. Túto jednoduchú modlitbu môže vyriecť každý
a všade: pri práci, pri šoférovaní, na poli, v nemocnici,
pri službe chudobnému – alebo ešte lepšie, môže ju
hovoriť spolu s ním. Tak sa staneme veľkodušnými,
horlivými a vynaliezavými ako naši Zakladatelia.
Nechajme sa dotknúť týmto bojom proti zlu, vedení
Nepoškvrnenou. Šírme zázračnú medailu, učme ľudí
opakovať túto krátku modlitbu, ako to robili misionári
a sestry v časoch, keď medaila vznikla. Meditujme
o tajomstvách, ktoré Boh zveril našej Spoločnosti
a zapojme sa do spolupráce pre spásu sveta.
Váš brat vo svätom Vincentovi
G. Gregory Gay, CM
generálny predstavený
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DUCHOVNÉ ZAMYSLENIE
Skúsme sa zamyslieť a uvažovať ako to je
s náboženstvom a kresťanstvom v dnešnej modernej a konzumnej spoločnosti.
Náboženstvo
Keď bližšie skúmame ľudový výrok: ,,Človek musí mať
náboženstvo“ zistíme, že sa s pojmom náboženstva viažu aj
najrozličnejšie predstavy. Pre jedných je náboženstvo záležitosťou citu, vnútorného povznesenia, ktoré preniká na povrch, najmä vo sviatočných chvíľach. Pre druhých znamená súhrn zákazov a záväzkov. Pre mnohých spočíva vo vyznaní učenia, pre iných v láskyplnom prístupe k blížnemu,
v tom, že nikomu nič zlé neurobíme. Ale to všetko nie je
pravým náboženstvom. V náboženstve nejde predovšetkým
o človeka ale o Boha. Náboženstvo je uvedomelé a slobodné
postavenie sa človeka na stranu Boha. Náboženstvá jestvovali už od nepamäti. Už starý rímsky mysliteľ Cicero tvrdil,
že niet národa bez náboženstva. Toto tvrdenie platí do dnes.
Ako možno vysvetliť toto všeobecné rozšírenie náboženstva? Zrejme je predobraz Boha zakotvený v ľudskej prirodzenosti. Človek tuší, že vyšiel z Boha a že sa k nemu aj
vráti. Dodnes teda platí dávny Augustínov výrok:
,,Nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe, Pane“.
Tak ako sa planéty pohybujú okolo Slnka, rovnako krúži náš
rozum okolo svojho stredu, okolo Boha. Odstráňme ho
a všetko sa zrúti, zostane veľa záhadného a temného. Ako je
to s náboženstvom?
Rôznorodosť náboženstiev
Aká jednotná bola a je viera ľudstva v jestvovanie Boha,
také rozmanité sú predstavy o ňom a formy jeho uctievania.
Sú také rozdielne, ako sú rozdielni ľudia a ich schopnosti,
stupeň vzdelania, ich osobitosť podmienená dejinami a ich
kultúrne prostredie. Lebo ani využitím celej rozumovej kapacity nemôže človek získať zreteľnú predstavu o Bohu
a všetky jeho predstavy nestačia napokon na zobrazenie
úplnej Božej skutočnosti. Takto možno vysvetliť rôznorodosť náboženstiev. Nech sa však ich prejavy akokoľvek rozchádzajú, všetkým je spoločné vedomie o priradení ľudí
k Bohu a poctivé úsilie uctievať Boha a prežívať každodenný život na základe svojho presvedčenia. Preto si treba vážiť každé náboženstvo. Druhý vatikánsky koncil zdôraznil,
že cirkev nezavrhuje nič z toho všetkého, čo je v týchto náboženstvách pravdivé a sväté. To platí aj o kresťanstve.
Pokračovanie nabudúce.

Spracoval: Stanislav Vlasák KfKP Radošina
( lit: Morgen wird man wieder glauben )

Milý brat, sestra,
Skončil sa rok 2013 a tak ďakujme za obetavosť, lásku a za
všetko to, čo sme mohli urobiť na oslavu Božiu. Treba nám
zhodnotiť tento rok výročnou správou.
Výročnú správu za rok 2013 prosím poslať do 30. januára 2014 na adresu: Magdaléna Boledovičová, Zd. Nejedlého 31, 934 05 Levice, alebo mailom:
mboledovicova@centrum.sk
Správa má obsahovať:
A) činnosť konferencie za rok 2013
B) na zozname členov doplniť zmeny, ktoré nastali počas roka
Účtovníctvo : Každá konferencie pošle spracované účtovníctvo do 25. januára.
Adresa : Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku,
Dom nádeje, Tomášikova
8A, 821 03 Bratislava, prípadne doniesť po dohode.
Príspevky:
a) Členské pre NR Spolku: ročné členské na jedného člena
je 4 €. Príspevok treba uhradiť do konca roka 2013.
b) Poplatok za spracovanie účtovníctva: za účtovný program a za kancelárske potreby min. 5.- Eur.
c) Príspevok pre GR Paríž. Spolok na Slovensku posiela
374 EU. Táto suma sa rozpočítala a pre každú konferenciu to
je 20 EUR. Príspevok treba uhradiť do konca roka 2013.
Príspevky poukážte na účet NR SVdP, číslo 849 32 162 /
0200. Do kolónky pre prijímateľa napíšte, o aký príspevok sa
jedná ( účtovníctvo 2013, ak je to členské, tak napísať- členské za rok 2013, alebo pre GR za rok 2013).
Inventarizačný súpis pokladne a
drobného majetku
a hmotného majetku k 31.12.2013. 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 o príspevky a fotografie
do časopisu Ozanam a to na adresu:
casopis.ozanam@gmail.com alebo koprivova.tea@gmail.com
2% z daní daňovníkov – je možné uplatniť aj v roku 2014.
Tlačivá pošlem.
Milá sestra, brat, aj v nastávajúcom roku 2014 prosme
o požehnanie a pokračujme v modlitbách deviatnika vždy
prvého v mesiaci.
MB +LM
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