
Vianočná radosť, ktorá sprevádza Ježišov príchod na svet nech je prejavom 

jeho života v našich srdciach, teraz i v nastávajúcom roku!  

V tomto čísle nájdete: 

Vianočný príhovor 

prezidentky 

2 

Myšlienky sv. Vin-

centa 

2 

Vianočná aktivita 2 

Svedectvo Lekár duší  3 

Chcem ísť po vlast-

ných 

4 

Ďakujem 5 

Plenárka v Leviciach 6 

 

OZANAM 2011 
DECEMBER 2011  NEPREDAJNÉ ROČNÍK  V  ČÍSLO 3          

KEDY  SÚ  VIANOCE  

Keď sa ráno zobudíš so želaním milo-

vať Boha a v ňom bratov – v ten deň 

sú Vianoce.  

 

Keď v sebe spozoruješ vnútornú po-

hnútku podať ruku tomu, kto ťa ura-

zil – toto vnuknutie sú Vianoce. 

 

Keď v kostole, doma alebo na praco-

visku cítiš nutnosť zamyslieť sa nad 

svojim správaním k Bohu, k rodine, 

k druhým – ten okamih sú Vianoce. 

 

Keď sa stretneš s človekom, ktorý 

potrebuje pomoc a ty mu pomôžeš, 

v tej chvíli sú Vianoce. 

 

Keď začneš slúžiť tomu, kto nikoho 

nemá, komu zlyháva hlas a nemá už 

silu, v tie hodiny sú Vianoce. 

 

Keď raz budeš vychovávať svoje deti, 

aby sa zriekl i zbytočných 

a drahých hračiek, aby ste mohli 

pomôcť tomu, kto je v núdzi, 

tento postoj sú Vianoce. 

 

Keď si ochotný darovať seba Bohu, 

ktorý trpí v ľuďoch chudobných, 

opustených, chorých, 

potom jasaj radosťou – žiješ Viano-

ce! 

Keď si ochotný darovať seba Bohu, 

ktorý trpí v ľuďoch chudobných, 

opustených, chorých, 

potom jasaj radosťou – žiješ Viano-

ce! 

 

Ak však zistíš, že celý svet dobra ťa 

necháva ľahostajným, a že nie si 

schopný myslieť na nič iné, ako na 

seba a na svoje záujmy, potom sa 

prestaň usmievať: 

Vianoce od teba odišli. 



MYŠLIENKY sv. Vincenta de Paul  - do dnešných dní 

 

Vianočná aktivita 
 

     Blížia sa vianočné sviatky a my s láskou myslíme na svojich príbuzných 
a blízkych, ktorých by sme radi obdarovali darčekmi.  Spolok sv. Vincenta de Paul 
sa stará aj o najnúdznejších -  samých a opustených ľudí bez domova, mladých 

chovancov z detského domova bez rodičov, v Sociálnom centre Šurany a v Dome 
nádeje Bratislava. 
   Aj malý darček by im urobil radosť. Blahoslavená Matka Tereza kedysi vyhlásila:  
„Nemôţeme robiť veľké veci, ale môţeme robiť  malé veci s veľkou láskou.―  
     V rámci  vianočnej  lásky narodeného Jeţiša prosíme konferencie o prispenie 
malého darčeka, hmotného alebo peňaţného na naše sociálne zariadenia:  

 

na číslo účtu  1446255459/0200 SC Šurany,   

adresa SVdP, Sociálne centrum  Kopec 14, 942 01 Šurany  

 

a na  číslo účtu   DON 1158750551/0200,   

adresa SVdP, Dom nádeje, Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava. 

 

Zariadenia SVdP Vám v mene klientov ďakujú.  
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Drahí bratia a sestry! 

 

 

    Láska Boţia sa priblíţila   

pribliţuje kaţdý rok v období 

adventu, a tak tento čas je časom 
nášho pokánia.  Je to príprava na 

príchod Jeţiša Krista, ktorý sa 

narodí          v kaţdom srdci.     

Preto by sme si mali viac váţiť 

ľudské hodnoty ako je láska, 

pohladenie, úsmev, ochota, 

trpezlivosť a podpora.  Mali by sme 

si aj viac odpúšťať. Boh chce, aby 

sme sa čo najviac podobali dieťatku      

v jasličkách. Nemali by sme sa 

nechať strhnúť predvianočným 
zhonom, stresom a nákupmi. Matka 

Tereza raz povedala: „Keď niekto 

váţne berie Krista tam, kde ţije, 

pokoj sa stáva realitou.―     Svojim 

prístupom a postojom                       

k druhým, svojimi skutkami, by mal 

kaţdý z nás v srdci mať svoje malé 

„Vianoce―. Nezabúdajme, ţe nás 

Boh veľmi miloval.  Za naše 

hriechy sme mali byť odsúdení, ale  

bola to Boţia láska, ktorá ho 

prinútila, aby poslal svojho Syna na 
svet    a nakoniec, aby zomrel za 

naše hriechy.    

   

Prajem  Vám všetkým poţehnané 

Vianočné sviatky, aby sa Jeţiš 

narodil v našich srdciach 

a v srdciach  našich blíţnych,  skrze 

lásku, ktorú  sme  dostali a ktorú 

dávame ďalej.             

Vaša sestra Libuša 

 

 

Ten, kto podľa nich ticho rozjíma, je i sám pohnutý milo-

srdenstvom ako veľký a dobrý priateľ ľudí a priateľ Boží. 

(sv. Vincent de Paul)- výber z knižočky  Pobádaní milosr-
denstvom 

 

Kristova tvár žiari  v chudobných 

Boh miluje chudobných. Miluje i tých, ktorí majú 

k chudobným lásku. Keď totiţ milujeme niekoho skutoč-

ne, prechovávame náklonnosť aj k jeho priateľom a jeho sluţobníkom. 

 

Puto jednoty 

Naša láska k blíţnemu má byť taká, ţe v milovanej osobe nevidí nič okrem Boha. 

Láska v Bohu pevne zakotvená. 

Láska na Boha zameraná. 

Láska celkom pripravená pre Boha. 

 

Milujúci čin trvá  večne 

Kto chce nasledovať Jeţiša Krista, stane sa terčom pokušení. Zástava sa nezmieta 

silnejšie v prúdoch vetra, neţ človek  vystavený vonkajším znepokojeniam, ktoré ním 

striedavo zmietajú. To všetko Boh dopúšťa, aby dobrých vyskúšal a učinil ich odolný-

mi proti duchovnej nepohode. Blaţení tí, ktorí sa poddajú Boţiemu riadeniu, dôverujú 

v jeho dobrotu a ostanú pokojní napriek nepohode. 



Chodíte radi k lekárovi? Ja 

nie. Radšej by som umývala 

okná, alebo hocičo iné robi-

la, ako išla k lekárovi. Dôvo-
dov je viac. Ten prvý je, ţe 

som chorá a musím precesto-

vať celé mesto a ten ďalší, ţe 

musím  dlho čakať.  

K jednému lekárovi však 

chodím veľmi rada aj vtedy, 

keď som zdravá. Je totiţ 

členom našej konferencie. 

Ako som ho získala? Záslu-

hu na tom má moje  koleno.  

Ošetrujúci lekár mi zistil 
„vodu v kolene― a poslal ma 

k chirurgovi.  

Keď som vstúpila do jeho 

ambulancie, čakalo ma pre-

kvapenie. Na stene visel krí-

ţik, na stole obraz Panny 

Márie a pod sklom hlboké 

myšlienky, ktoré boli aj na 

panely pred ambulanciou. 

Najviac ma však prekvapilo 

správanie samého lekára. 

Ľudský a láskavý prístup, 
ochota, obetavosť a snaha 

pomôcť chorému.  

Keď ma ošetril,  dal sa so 

mnou do reči. Zaujímal sa o 

to, čo robím. Povedala som 

mu, ţe som dôchodkyňa 

a robím v charite - v Spolku  

sv. Vincenta de Paul, ktorý 

má  asi tridsať konferencií, 

pôsobiacich po celom Slo-

vensku. Konferencia Kráľov-

nej Rodiny, ktorej som člen-

kou, je pomenovaná podľa 
Patrónky nášho novoposta-

veného kostola.  

Vtedy na chvíľu zmĺkol, 

akoby rozmýšľal a vzápätí 

povedal : „Vezmite ma me-

dzi seba.‖ Väčšiu radosť mi 

ani nemohol urobiť. Na dru-

hý deň som mu priniesla 

prihlášku a on to pokladal za 

dar od Boha. Ráno bola totiţ 

za jeho rodinu na Kalvárii 
obetovaná  sv. omša. Peter 

Sedlák, tak sa volá lekár 

o ktorom hovorím, pomáha 

ľuďom aj duchovne.  Chariz-

matický človek, ktorý popri 

liečení tela lieči aj dušu.  

O jednom z jeho skutkov 

som sa dozvedela vtedy, keď 

sme obliekali istého bezdo-

movca. Volal sa Joţko Sei-

fert. Joţko bol od malička 

úplná sirota. Líšil sa od 
ostatných bezdomovcov tým, 

ţe bol pracovitý, skromný 

a šetrný. Často sa modlieval 

pred   kríţom  na  Teplickej  

ulici.  Ţivil sa  zbieraním 

papiera, ktorý odnášal do 

zberu. Neţobral. Peter mu 

pomáhal finančne a priviedol 

ho aj k viere. Diakon Ing. 

Emil Moravčík, tieţ náš člen, 

pripravil Joţka v jeho 52 

rokoch na prvé sväté prijí-

manie. Joţka sme vyoblieka-

li do tmavého obleku, pek-

nej bielej košele a Pán Boh 
sa postaral i o nové topánky, 

ktoré niekto priniesol na 

poslednú chvíľu. Svätá omša 

sa konala  v  slávnostnej 

atmosfére, ktorú vytvoril 

náš, nami veľmi milovaný, 

kaplán Ing. Peter Šantavý. 

Joţkovi ţiarili oči od šťastia. 

Bol to krásny záţitok nielen 

pre Joţka ale i pre nás. 

Pozvanie na večeru Joţko 
s vďakou odmietol, pretoţe 

o dvadsiatej hodine musel 

byť v nocľahárni. Od istého 

času sa uţ viac neobjavil. 

Ak ţije, určite si s vďakou 

spomína na človeka dobrého 

a láskavého,   MUDr. Petra 

Sedláka, chirurga 

z Kramárov.  

Drahý Peter, pre mňa si veľ-

kým vzorom. V evanjeliu je 

napísané: „Blahoslavení, 
ktorí šíria pokoj, ich bude 

Kráľovstvo nebeské. ‖ 

Drahý Peter, prajem Tebe 

i tvojej rodine Boţie poţeh-

nanie a pevné zdravie. Nech 

ešte dlho rozdávaš pokoj 

a lásku!  

                                                                             

Anna Bardúnová 

 

Lekár duší            

Aká si pekná, Mária 
 

V dobre býva krása. 
Neodolám Ti ani ja. 

Hĺbka skrýva zásah. 
Tým, že Ti srdce otvorím, 

celý vesmír získa. 

A hoci neprehovorím, 
budeš ľuďom blízka. 

Len Tvoju nehu opíšem, 
živú i na papieri, 

ktorá je mocná ako šém 
keď budí obrov viery. 

 
              Martin Šurjak  
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Pred Tvojou tvárou 
dejú sa divy. 

Učíš ma svojej čistote. 
A Tvoje srdce 

vstúpi po chvíli 
radiť na duše palote. 

 

Mám komu veriť 
a kým sa riadiť, 

mám koho dušou 
pobozkať. 

Mám koho pustiť 

do svojich dverí. 
Nech stane sa, čo má sa 

stať. 
 

Cez slová básne 

posmeliť ľudí 
nebáť sa Srdcu 

odovzdať. 
Nepoškvrnené 

vymaže bludy 

a vnukne nepochybovať. 
 

Martin Šurjak  
 



Pomôž mi, 

to Ti chcem sľúbiť, 

riadiť sa pravidlom  

zo všetkých síl Ho ľúbiť  

a konať ako On. 

 

Martin Šurjak 

Kráľovná 
 

Ty ma máš rada                       

takého, aký som.                     

Šepkaj mi,                                 

to nie je zrada,                        

a zblíž ma s Ježišom. 

 

Nauč ma                                     

milovať Boha 

oddaným spôsobom, 

slúžiť mu 

a plniť pohár 

až prelieva sa von. 

 

 

 

Tvorivá vernosť v službe núdznym v projektoch 

     Dňa 15.10.2011 sa vo 

Vincentíne, hale pod kos-

tolom sv. Vincenta de 

Paul konala medzinárodná 

konferencia s témou: 

„Nutnosť systémových 

zmien pri pomoci súčas-

ným núdznym―.  
Programom bola vyzvaná 

celá vincentská vetva vo 

forme prezentácií pod ná-

zvom:  „Tvorivá vernosť 

v službe núdznym v pro-

jektoch 

Vincentskej rodiny“. 

 

Predstavenie projektov 

vetiev Vincentskej rodiny 
sa zúčastnili: 

Depaul Slovensko - Noc-

ľaháreň sv. Vincenta – 

Téma: „Aktivity vincen-
tínskej organizácie DE-

PAUL SLOVENSKO 

spôsobujúce systémové 
zmeny v slovenskej spo-

ločnosti― 

Združenie zázračnej me-

daily 

Téma: „Predstavenie 

Zdruţenia zázračnej me-

daily― 

Kongregácia milosrd-

ných sestier sv. Vincenta 

Téma: „Misia v Albánsku 

Spolok sv. Vincenta de 

Paul 

Téma: „Dom nádeje― 

Združenie mariánskej 

mládeže 

Téma: „Projekt preventív-

nej starostlivosti o du-

chovné dozrievanie mla-
dých ľudí― 

Spoločnosť Dcér kres-

ťanskej lásky sv. Vin-

centa 

Téma: „Príbeh Galy         

z Niţného Tagilu― 

Slovenská provincia Mi-

sijnej spoločnosti 

Téma: „Systémové zmeny 

a pôsobenie Misijnej spo-
ločnosti na Hondurase― 

Národné združenie Spol-

kov kresťanskej lásky 
Téma: „Mobilný hospic 

sv. Lujzy v Handlovej― 

 
    Za SVdP bol prezento-

vaný projekt Dom náde-

je, plány, výstavba, ciele   

a budúcnosť vo forme 
spracovanej prezentácie 

štatutárkou a riaditeľkou 

Domu nádeje Mgr. Ing. 
Libušou Mihálikovou. 

Podujatie sa uskutočnilo 

vo veľmi peknej atmosfé-

re, ktoré doplnili súbor 

prednášok  pozvaných 
hostí: ThDr. Stanislav 

Zonták CM, generálny 

asistent - Generálna Kúria 
Misijnej spoločnosti, Rím,  

PhDr. Štefan Matula, 

PhD, z Výskumného ústa-

vu detskej psychológie 
a patopsychológie z Meto-

dicko- výskumný kabinetu 

výchovného a psycholo-
gického poradenstva         

a prevencie, Mgr. Martin 

Slosiarik, sociológ - riadi-
teľ Agentúra Focus, Brati-

slava, Ivan Lukaš, M.A., 

PhD. z Analytického cen-

tra Glopolis. 
    Pozvaní boli hostia 

z celej vincentskej rodiny 

z blízka aj zďaleka. Po 
večeri nasledovala sv. om-

ša odovzdaním Kaplnky 

Panny Márie.  
     Na ukončenie pekného 

dňa bol muzikál od Jiřího 

Zmožka: „Příběh lásky, 

která proměnila svět“. 

 

    Veríme, ţe táto pekná 

akcia mnohých povzbudi-
la a spojila celú vincent-

skú rodinu v hľadaní for-

my pomoci  pre  najnúdz-

nejších.         L. M. 
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Prezentácia Domu 
nádeje v Bratislave  
na medzinárodnej 

konferencii  :  

„Nutnosť 
systémových zmien 

pri pomoci 
núdznym“  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

NAŠA 
JUBILANTKA 

 
 

Vzácneho jubilea 
80 rokov 

 
sa dožila naša 

sestra 
Anka Bardúnová 

z Konferencie 
Kráľovnej rodiny 

v Bratislave 
 

BLAHOŽELÁME! 
 



     Projekt je určený chlapcom, kto-
rí opustili detský domov, a mužom 
po výkone trestu z Domova na pol 
ceste v Bratislave a útulku v Šura-
noch. Jeho cieľom je rozvíjať v nich 
pracovný potenciál, udržiavať pra-
covné návyky a učiť ich sociálnym 
a komunikačným zručnostiam.  
 
     Projekt sa uskutoční v formou 
kurzov varenia, finančného vzdelá-
vania, rozvoja sociálnych 
a komunikačných zručností, nácvi-
ku praktických zručností pri hľadaní 
zamestnania, nácviku starostlivosti 
o domácnosť, nácviku praktických 
zručností pri pestovateľských prá-
cach. 

    Hlavnou myšlienkou projektu je 
poskytnúť klientom hlavne mlad-
ších vekových skupín  praktické 
doplnkové vzdelávanie, ktoré ich 
zaškolí na samostatnú prácu  pri 
začleňovaní sa do bežného života, 
aby si vedeli zarobiť potrebné fi-
nančné prostriedky na živobytie, 
byť sebestační, samostatní 
a naučiť sa myslieť pozitívne.               
     Realizácia projektu sa uskutoč-
ní od januára do septembra 2012. 
Nadácií VÚB patrí srdečná vďa-
ka za finančnú podporu. 
 

Libuša Miháliková, Dom nádeje  
a Helena Pastrnáková, Sociálne 

centrum - Útulok 

  

 

 

Náš projekt „Chcem ísť po vlastných nohách“ 

túcií     v bratislavskom 
seminári. Ešte nikdy som 
nesedela          v poslu-
chárni seminára, bol to 
zvláštny pocit.      V prí-
jemnom prostredí, medzi 
dobrými a rovnako zmýš-
ľajúcimi ľuďmi, sme si 
vypočuli zaujímavé          
a nezištné svedectvá 
zástupcov kresťanských 
inštitúcií. Dozvedeli 
sme sa o pekných a obe-
tavých činoch, o ktoré sa 
v praktickom živote sna-
žia, možno na pohľad 
nenápadní ľudia 
s veľkým srdcom, ochot-
ní obetovať sa pre blíž-

nych, uskutočňovať v reál-
nom živote odkaz nášho 
Nebeského Otca o povin-
nosti milovať blížneho.   
      Na záver sme sa zú-
častnili na sv. omši, ktorú 
celebroval pán arcibis-
kup, metropolita Stani-
slav Zvolenský. Bola 
vďakou a zároveň prosbou 
o ďalšiu silu slúžiť tým, čo 
to potrebujú. Bol to pre 
mňa veľmi silný zážitok, 
ktorý všetkých prítomných 
určite posilnil a obsiahli 
sme potrebné milosti 
do  ďalšej služby. 

 A. J. 
              

Valné zhromaždenie FKI  

      Dňa 4. novembra  
2011 sa uskutočnilo 
v priestoroch seminára 
Bohosloveckej fakulty 
v Bratislave Valné zhro-
maždenie Fóra kresťan-
ských inštitúcií. Za našu 
organizáciu bola delego-
vaná po prvý krát pani 
Anna Jánošová, pred-
sedníčka Konferencie 
Kráľovnej rodiny 
v Bratislave. 
 
O stretnutí napísala: 
     Štvrtého novembra 
2011 som sa zúčastnila 
na Valnom zhromaždení 
Fóra kresťanských inšti-
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Dom nádeje 
v Bratislave  
a Sociálne centrum 
– Útulok Šurany 
začína od januára 
2012 realizáciu 
projektu, na ktorý 
prispela Nadácia 
VÚB 4000.-€. 

Názov projektu:   

„Chcem ísť po 

vlastných nohách“ 

 

 

 

Ak dáš človeku 

rybu, nasýtiš ho 

pre tento deň. 

Ale ak ho  naučíš 

loviť ryby, 

nasýtiš ho pre 

celý život. 

 

Lepšie je  

zapáliť čo len 

malú sviečku, 

ako preklínať 

tmu. 



 

ĎAKUJEM 

 

Ďakujem tým, ktorí ma navrhli 

na ocenenie Dar roka 2010, kaţ-

doročne udeľované Slovenskou 

humanitnou radou v Bratislave, 
napriek tomu, ţe sa necítim na 

takéto ocenenie. Bola som pre-

kvapená, keď som dostala výzvu 

na jej prevzatie. 

Keďţe som bola chorá, ocenenie 

som si nemohla prevziať osobne. 

Napriek tomu by som chcela po-

rozprávať v krátkosti môj ţivotný 

príbeh. 

Som lekárka na dôchodku. 

V roku 1993 sa v mojom ţivote 
stal zázrak a ja som sa obrátila 

a po 30. rokoch som sa vyspove-

dala. Od tejto chvíle sa v mojom 

ţivote diali úţasné veci, ktorých 

reţisérom bol sám Boh. Ako dô-

chodkyňa som 15 rokov bola 

kostolníčkou a predsedníčkou 

Konferencie sv. Jozefa v Levi-

ciach. Denne som  bola v kostole  

niekoľko hodín, modlila som sa 

a zhovárala s Pánom Jeţišom, 

ktorý bol tak blízko... . 
December 2009 – sviatok Nepo-

škvrneného počatia Panny Márie, 

bola som práve v kostole, zrazu 

som pocítila, ţe mi ochrnula pra-

vá ruka. Bolo to len na niekoľko 

minút, no o dva dni sa situácia 

zopakovala znova, ale uţ som 

s rukou nemohla nič robiť. Išla 

som na vyšetrenie, lekárka ma 

chcela hospitalizovať, ale ja som 

nesúhlasila, pretoţe som mala 
v kostole sluţbu a nemal ma kto 

zastúpiť. Moja diagnóza znela: 

zúţenie oboch krčných tepien 

najprv na 70 percent, neskôr na 

60 percent, takţe som nemusela 
absolvovať avizovanú operáciu 

ale len konzervatívnu liečbu. Môj 

zdravotný stav mi však uţ nedo-

voľoval vykonávať funkciu pred-

sedníčky konferencie a ani sluţbu 

kostolníčky.   Oznámila som p. 

dekanovi, aby hľadal za mňa ná-

hradu. Do  mája 2010 sa nenašiel 

nikto, kto by to robil, aţ 15. mája 

v deň 15. výročia môjho 

„kostolníčenia― sa našla dobrá 
duša Beátka, ktorá je kostolníč-

kou doteraz. Moje vyzdravenie  

bolo v nedohľadne a k tomu sa 

ešte pridruţila v januári 2011 aj  

mozgová cievna pr íhoda 

s postihnutím pravej strany,  na-

šťastie ľahšieho typu. Bola som 

hospitalizovaná, stav sa mi časom 

postupne zlepšoval aţ natoľko, ţe 

som mohla chodiť s paličkou asi 

dva mesiace, ktorú uţ dnes ne-

musím pouţívať... 
Ďakujem Pánu Bohu za kaţdý 

deň môjho ţivota. Nemôţem 

však uţ chodiť do domova dô-

chodcov, na naše „stretká― Kon-

ferencie sv. Jozefa, ale môţem 

denne  ďakovať za to, ţe kaţdé 

ráno  môţem vstať  a odviezť sa 

taxíkom  na sv. omšu, za to, ţe sa 

môţem modliť  za  Spolok, za to, 

ţe kaţdý deň si môţeme zaspie-

vať Magnifikat a obetovať moje 
utrpenie. Moţno má Pán so mnou 

ešte plány, pretoţe som mohla 

dopadnúť oveľa horšie. 

Hovorím si spolu so sv. Teréziou 

Avilskou: „utrpenie máme prijať 
od Pána ako jeho neţnôstky, lebo 

utrpenie je viac ako modlitba―. 

   

  

P. S. 

Ďakujem sestre Priske za jej dlho-
ročné pôsobenie v Spolku sv. Vin-

centa de Paul, za predsedanie 

Konferencii sv. Jozefa, ktorá pod 

jej vedením úspešne pracovala pre 

chudobných a núdznych, za prí-

klad ktorý nám dávala svojim ţi-

votom a inšpirovala nás k činnosti. 

Milá Priska,  nech Pán odmení 

tvoje malé i veľké obety tu i vo 

večnosti.  

Predsedníčka a sestry z KF  
sv. Jozefa v Leviciach 
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Človek sa má radovať z toho, že 

môže preukazovať skutky milosr-

denstva“.      Sv. Vincent de Paul 

 

Plenárku otvorila prezident-

ka Spolku Libuša Miháliko-

vá, privítala prítomných 

o poprosila o úvodnú modlit-

bu  a príhovor  pátra Petra 

Bortela. Páter Peter sa pred-

stavil tým, ktorí ho ešte ne-
poznali, pretoţe nastúpil po 

pátrovi  Kristiánovi Libanto-

vi. Všetci sme pátra privítali 

s potešením a  láskou , páter 

zároveň poprosil o modlitby 

a trpezlivosť. Tesne pred 

obedom v improvizovanej 

kaplnke odslúţil svätú omšu 

za členov Spolku sv. Vincen-

ta dePaul. 

Prezidentka zhrnula činnosť 

Spolku za posledný rok 
a poďakovala p. Libantovi za 

dlhoročné duchovné vedenie 

Spolku.   

Prítomným sa  prihovorila 

duchovným slovom aj ses-

trička Damiána Poláková. 

Svedectvami a programom 

sa prezentovali klienti zo 

Sociálneho centra z Kopca- 

Šurany.   

Dar roka – toto ocenenie 
dostali dve naše členky a to 

MUDr. Priska Gerliciová 

z Konferencie sv. Jozefa 

v Leviciach a MUDr. Jana 

Ráczová z Konferencie sv. 

Gorazda v Bratislave, ktoré 

sa za ocenenie poďakovali 

a rozhovorili sa o svojich 

ţivotných príbehoch. 

Hlavným bodom programu 

boli voľby do NR SVdP. 

Voľby prebehli bez rušivých 
vplyvov.  Nový výbor: 

Prezidentka sa nevolila, pre-

toţe  bola volená pred dvo-

ma rokmi a má ešte platný 

mandát , viceprezidentka  

pre― východ― – Mária Lopat-

níková  -  Konferencia sv. 

Rodiny Košice - Šaca, vice-

prezidentka pre „západ― Alţ-

beta Kopřivová – Konferen-

cia sv. Jozefa Levice, tajom-
níčka—Magadéna Boledovi-

čová – Konferencia sv. Joze-

fa Levice, pokladník -

František Zajíček- Konferen-

cia sv. Jána Krstiteľa Dubo-

vá, tajomník, hospodár Vla-

dimír Hrudka - Konferencia 

Zázračnej medaily Panny 

Márie Nitra, Štefan Orlov-

sky , Konferencia sv. Štefana 

Královský  Chlmec. Nasle-

dovalo predstavenie výboru. 
Celosvetová kaţdoročná 

akcia Boj proti hladu sa 

uskutočnila aj tento rok. In-

formácie poskytla Magdalé-

na Boledovičová a s. Damiá-

na. Vyzbierané peniaze, bu-

dú prostredníctvom sestri-

čiek Vincentiek  poskytnuté 

núdznym na Haiti a Hondu-

rase. 

Informáciu o vebovej stránke 
Spolku www.vincent.sk in-

formoval František Zajíček. 

Na stránke sa momentálne 

pracuje – inovuje 

a aktualizuje sa. Časopis 

OZANAM bude pokračovať 

aj v roku 2012. V Tomto 

roku vyjde ešte jedno číslo - 

vianočné. 

O stave účtovníctva 

a rozdelení 2 percent z daní 

informovala prezidentka. 
Informovala taktieţ  aj 

o stave členských príspevkov 

pre NR SVdP a pre GR 

SVdP. 

Martina Justová pripravila 

zaujímavú prezentáciu 

o Konferencii Boţieho milo-

srdenstva a Majáku, ktorá 

pôsobí  v Zlatých Morav-

ciach. 
Predseda konferencie sv. 

Kláry v Kremnici, Rudolf 

Toma prezentoval úryvok  zo 

Svätého písma,  meditoval 

o ňom a vysvetľoval ako 

podľa neho aj  ţiť. 

 Večerný program bol  napl-

nený prezentáciou  centier 

Spolku. Deň sme zakončili 

večernou modlitbou. 

Program pokračoval 
v nedeľu ráno svätou omšou 

vo farskom kostole sv. Mi-

chala, ktorej predsedal pán 

dekan, mons. Ján Bednár, 

ktorý nás osobitne privítal na 

sv. omši a veriacich  farnosti  

Levice – mesto v krátkosti 

informoval o našom stretnu-

tí, ktorého účastníkov bol aj 

osobne pozdraviť a zaujímal 

sa o činnosti Spolku. 

Niektoré konferencie ešte 
informovali o svojej činnosti. 

Po diskusii a podnetných  

návrhoch sme stretnutie za-

končili poţehnaním  

a obedom. 

Výbor NR SVdP ďakuje 

všetkým,  ktorí  si našli čas 

a prišli do nášho spoločen-

stva podeliť sa  so svojimi 

skúsenosťami pri práci 

s núdznymi a chudobnými a 

načerpať silu a  Boţie poţeh-

nanie tak potrebné pre čino-

rodú lásku.  

Blahoslavení, ktorí dokážu 

krátky životný okamih vyu-

žiť k tomu, aby konali skut-

ky milosrdenstva. Milosť je 

potrebná pre 

začiatok, ale 

ešte viac, aby 

sme vytrvali 

až do konca.  

A. K. 

Celoslovenské stretnutie SVdP v Leviciach  8. a  9. októbra  2011 
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Poţehnané Vianoce, 

milosť a pokoj  

od novorodeného 

Boţieho dieťaťa. 

Radosť, dôveru  

v Boţiu lásku  

a pomoc 

do všetkých dní  

v  novom roku 2012 

Vám praje 

redakcia. 

TRI VECI SÚ POTREBNÉ 

Tri veci musíš sebe aj druhým ţelať: zdravie, priateľov a radosť. 

Tri veci musíš ovládať: svoju povahu, svoj jazyk a svoje správanie. 
Tri veci musíš zdokonaľovať: odvahu, dobrotu a lásku k blíţnemu. 

Tri veci musí š dať: čo najviac chudobným, slovo útechy smutným  

a slovo pochvaly tým, čo si ju zaslúţia. 

Trom veciam sa musíš vyhýbať: krutosti, namyslenosti a nevďačnosti. 

Tri veci musíš obdivovať: krásu prírody, deti a starých ľudí. 

Aj napriek týmto ţelaniam chcem vysloviť ešte jeho ţelanie iba pre teba:  

aby si slovo „musíš― dokázal zmeniť vo svojom ţivote na slovo „chcem―. 

Nech ti v tom pomáha a sprevádza ťa Boţie poţehnanie! 
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nr.svdp@gmail.com 

casopis.ozanam@gmail.com 
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