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Bratia a sestry,

blížia sa Vianoce, ktorým predchá-
dza Advent. Slovo advent pochá-
dza z latinského adventus, čo značí 
príchod. Príchod Pána Ježiša, jeho 
kráľovstva pokoja a lásky.

Na Vianoce si najviac uvedomu-
jeme, ako nás Boh miloval, keď  k 
nám poslal svojho Syna. Počas 
prípravy na Vianoce sa snažme robiť 
dobré skutky, zamyslieť sa nad svo-
jím životom, aby sme sa pripravili na 
Ježišovo narodenie. Boh sa podelil 
s nami o to najcennejšie. Aj my sa 
deľme s ostatnými, deľme sa o poz-
nanie  Boha. „Keď pomôžeš chu-
dobnému, aby mohol žiť ako človek, 
ukážeš mu Boha.“

Národná rada spolu s konferenciou 
sv. Anežky vyzvala všetkých nás 
k  spoločným spolkovým Vianociam, 
darom srdca pre Sociálne centrum 
Kopec Šurany. Nech nikomu z nás nie 
je ľahostajný osud tých, ktorí nemajú 
nikoho. Je to naša spoločná aktivita 
pre službu tým najchudobnejším.

Ľudia bez peňazí majú oveľa väčší 
dar ako tí, pred ktorými nestojí pro-
blematika hlavne finančná. Sú veľmi 
bohatí, bohatí z vnútra. Sú jednoduchí 
vo svojej prostote a láske. Oni nás 
môžu obdarovať pokojom a slobo-
dou srdca. Svätý Vincent to vycítil, 
keď povedal: „Maj súcit s chudobný-
mi, potom bude pokoj tvojho srdca 
nekonečný.“

Prajem nám všetkým, aby sme 
pochopili, že nie materiálne statky, 
ale vnútorne bohatstvo v srdci je 
dôležité. 

Pokúsme sa na  Vianoce otvoriť 
bránku svojho srdca chudobným a tak 
prijať  malého Ježiška, ktorý sa naro-
dil v úplnej chudobe, ale ktorý dokáže 
najviac obdarovať svojim darom nás 
všetkých.

Požehnané a milostiplné Vianoc

    Vaša sestra Libuša
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Pozvanie k  narodeniu sa lásky v našom srdci

Končí advent, ktorý bol pre nás výzvou, ako vnímať čas očakávania 
narodenia Ježiša Krista. Dovolím si prirovnať obdobie adventu k obdo-
biu tehotenstva, ktoré prežíva matka. Pocity matky a vonkajšie vplyvy 
ovplyvňujú plod dieťaťa v jeho kvalite, naše podvedomie vníma dobré 
aj zlé. Tak, ako v každej dobrej matke, aj v nás môže rásť plod lásky. 
Kresťanský religionizmus má dogmu narodenia Ježiša Krista, ktorého 
Boh ako svojho syna poslal na svet z lásky k človeku. My sa môžeme 
v našom podvedomí stotožniť s Bohom tak, že sa pokúsime tiež splodiť 
v našej mysli a srdci bezhraničnú lásku. 

V akom duševnom rozpoložení si sadáme k Štedrovečernému stolu, 
závisí len od nášho rozhodnutia. Vizuálna stránka sviatkov je dôležitá 
predovšetkým pre deti a pre infantilných ľudí, ale my, plnohodnotné 
osoby, vnímame dianie vo svete cez pocity a naše myšlienky ako aj cez 
myšlienky ľudí, s ktorými sa stretáme, ako aj cez dobré a zlé udalosti, 
ktoré nás zasahujú. 

Prežívame hektické obdobie a z každej strany prevládajú negatívne 
udalosti, ktoré nás zasahujú cez masmédiá. Naša viera nám pomáha 
myslieť a žiť v súlade s Božími prikázaniami, to je ochrana, ktorú si len 
my sami môžeme naprogramovať cez svoje srdce a myseľ. Prijať svia-
tosť zmierenia je podmienka k otvoreniu brány srdca dokorán. Po našej 
ľútosti nám kňaz rozhrešením pomáha cez Ducha svätého prekonať 
záťaž hriechu. Vypovedaním toho, čo nás ťaží, človek uvoľní ťarchu 
v podvedomí a už myslí len na skvalitnenie svojho žitia. 

V našej farnosti je tradícia trojgeneračného stretnutia sa v sobotu 
pred 1. adventnou nedeľou v sále Vincentínum pod kostolom Sv. 
Vincenta v Bratislave, kde vinieme adventné venčeky. Je nás asi 60 
osôb s prevahou mládeže a asi 15 detí. Malé deti  sa s radosťou hádžu 
do kopy čerstvej čečiny. Radosť detí z prinesenej prírody do mesta 
a tolerancia dospelých - dievča v adolescentnom veku pomáha pri 
technike pletenia vencov starej, múdrej žene, ktorá sa nechá poučiť od 
nadania mladosti, z ľúbeznej hudby pána Mgr. art. Buchtu zo ZUŠ sv. 
Cecílie, ktorý sprevádza na klavíri žiaka, huslistu Ferka Ráca, sa všetci 
tešia. V sále je vždy atmosféra lásky v spoločnom cieli uviť si krásny 
adventný venček, ktorý nám hneď večer kňaz posvätí pri sv. omši hore 
v kostole.

Adventný veniec je spomienka na charitatívny čin starého sluhu 
Johana v nemeckom sirotinci pre chudobné deti, ktoré smutné a hlad-
né sedeli v studenom dome cca v roku 1890. Johan ich chcel potešiť 
a tak na staré koleso voza dal sviečky v počte, koľko dní majú deti 
čakať do Štedrého dňa na narodenie Ježiška. Vo svetle sviečočiek deti 
našli lásku starého človeka a nádej na život, zabudli na hlad a zimu 
v nevykúrenom sirotinci. Neskôr sa počet sviec upravil na štyri v súlade 
so štyrmi adventnými nedeľami do Štedrého dňa. Prvú adventnú nede-
ľu sa zapálila prvá sviečka a postupne každú nedeľu k nej pribudol 
plamienok ďalšej.

Opäť vás pozývame aj v roku 2011 na pokračovanie prednášok s pa-
ni psychologičkou Mgr. Ondrejkovou pod názvom: „Porozmýšľajte 
nad sebou“, každú párnu stredu o 19. 00 hod. v sále Vincentínum pod 
kostolom Sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Téma prednášok bude: 
„Ako vyjadriť svoje potreby a dosiahnuť splnenie svojich túžob, 
alebo asertivita vs. manipulácia.“ Hudobný relax je v podaní peda-
gógov a žiakov ZUŠ sv. Cecílie. 
      

Margita Kiselyová, Kf sv. Cyrila a Metóda   

Láska v našom srdci
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Puto jednoty    
Jeden z najpodstatnejších aktov lásky je znášať blížneho.

Kristova tvár žiari v chudobných
„Služobnica chudobných“ je to isté, ako keď sa povie: „Služobnica Ježiša Krista“, lebo koná to, 
čo sa koná pre chudobných.

Milujúci čin trvá večne
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.                                    A.K.

Ten, kto podľa nich ticho rozjíma, je i sám pohnutý milosrdenstvom ako veľký a dobrý priateľ ľudí a priateľ Boží.
(sv. Vincent de Paul) - výber z knižočky Pobádaní milosrdenstvom

Myšlienky sv. Vincenta de Paul
do dnešných dní

Mária Malá

SNEH
Sneh ako trblietanie 
striebra
Sneh ako svetlo v tme
Sneh ako kúsky 
sladučkého cesta
Sneh ako oči mamine

Sype sa celkom popri stene
Na okno ťuká potichu
Očami vnímam jeho krásu
Vibrácie neba vo vzduchu

Sneh ako dvoje 
detských rúčok
Sneh ako milujúca matka
Sneh ako tvoje pohladenie
Sneh ako príchod 
Jezuliatka

Moje Vianoce

Vianoce sa začínajú sláviť už deň 
vopred, na Štedrý večer – 24. decem-
bra. Sústreďujeme svoju oslavu najmä 
k času, keď odbije polnoc medzi 
24. a 25. decembrom. Omša sa slávi 
priamo o polnoci a preto sa nazýva 
polnočná omša.

Kresťania aj nekresťania slávia 
Vianoce vzájomným obdarúvaním sa. 
A tu je práve tá chvíľa, aby som sa 
zastavila a zamyslela, prečo je to tak? 
Či aj v dnešnej dobe Vianoce sú ozaj-
stnými Vianocami, či nestratili svoj 
význam, či sú ešte tými Vianocami, 
keď pred dvetisíc rokmi traja Mudrci 
prišli k jasličkám odovzdať svoje 
dary - obdarovať Ježiša? Dali MU to 
najcennejšie čo mali. 

Aj my dávame svojim najbližším 
to najcennejšie čo máme? Alebo 
len nahrádzame svoju absenciu čím 
najdrahším a najvychytenejším darom  
– a ten dar je len hodnota, ktorá sa dá 
vyjadriť iba v peniazoch?! Nechýba 
tu moje osobné posolstvo „mám ťa 
rád“ – to najcennejšie čo môžem dať 
z úprimného srdca?  Veď Vianoce sú 
predsa o LÁSKE! Chudobní pastieri 
nemohli darovať Ježiškovi veľa, ale 
dali mu to najcennejšie čo mali – seba 
a svoj čas. 

Skúsme to aj my urobiť cez tieto 
Vianoce tak ako oni – daruj-me svo-
jim blízkym seba - svoj čas a svoju 

prítomnosť. Buďme s nimi naplno aspoň 
v tomto Vianočnom čase a zabudnime 
na „svoj čas“. Neponáhľajme sa nikam. 
Čas aj tak nepredbehneme! Opustenosť 
a samota bolí najviac v čase Vianoc. 
Pociťujú ju najmä ľudia, ktorí prešli 
ťažkými životnými skúškami, prišli 
o svojich najbližších a nemajú nikoho, 
s kým  by vytvorili spoločenstvo lásky. 
Ježiš  - LÁSKA - mňa aj teba čaká 
v ich životoch a trápeniach. Čo môžem 
pre nich urobiť konkrétne ja? 

Každý sám nech si odpovie vo svo-
jom srdci – vo svojom svedomí. Potom 
nech koná.

Mudrci, keď odovzdali svoje dary  
malému Ježišovi v jasličkách, vrátili sa 
do svojej krajiny inou cestou. Aj my 
by sme to mali urobiť tak ako oni. Po 
tomto Vianočnom čase vrátiť sa späť 
do bežného života a inou cestou kráčať 
za svojim cieľom – nebom  a zjednotiť 
sa s Bohom.

Prajem Vám všetkým i  sebe 
požehnané Vianoce, nech sa malý 
Ježiš narodí v mojom i vo vašich srd-
ciach, aby sme ho mohli ďalej dávať 
v mojom i vašom originálnom balení 
našim núdznym, ale nielen im, ale aj 
našim najbližším – tak, aby „pod svet-
lom nebola najväčšia tma“! Pastieri 
i Mudrci našli svoj cieľ! Verím, že 
s Ježišom v srdci ho nájdeme aj my!

Alžbeta

Vianoce sú kresťanským sviatkom vtelenia a narodenia Ježiša 
Krista. V rímskokatolíckej cirkvi je druhým najhlavnejším sviatkom 
Sviatok narodenia Pána alebo Prvý sviatok vianočný, ktorý sa 
podľa gregoriánskeho kalendára slávi 25. decembra.
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V dňoch 8. - 10. októbra 2010 sa uskutočnilo stretnutie členov Spolku sv. Vincenta de Paul v Leviciach. 
Vo výbornej atmosfére sa stretli členovia konferencií, povzbudili sa vo svojej činnosti, charizme sv. 
Vincenta a obohatili sa navzájom skúsenosťami.

V piatok večer sa začalo naše stret-
nutie svätou omšou a po nej spoločným 
posedením. 

Sobota už bola pracovná. Začali sme 
modlitbou. Po modlitbe prezidentka 
Libuša Miháliková otvorila stretnutie.

Duchovné slovo „List chudobných“ 
prečítala sr. Damiána. Prezidentka 
Libuška zhodnotila činnosť SVdP 
za minulý rok a podčiarkla niekto-
ré dôležité zmeny: Sídlo SVdP sa 
prenieslo z Levíc do Domu Nádeje 
v Bratislave.

Členovia redakčnej rady informova-
li o časopise Ozanam a vyzvali prí-
tomných k písaniu príspevkov. Marek 
Piváček bol zvolený za koordinátora 
mladých, oboznámil nás s plánmi a ví-
ziami, ktorých cieľom je viac aktivovať 
mladých do SVdP.

Po obede ma najviac zaujala 
prednáška Rudka Tomu a jeho výklad 
z písma. Bola aj možnosť si zakúpiť 
CD s jeho ďalšími prednáškami, čo 
sme viacerí využili.

Tvorivo sa prejavila konferencia 
Kráľovnej rodiny a zorganizovala tom-
bolu na dobročinné účely. Tak si mohol 
každý odniesť milú drobnosť zo stret-
nutia a zároveň prispieť na trpiacich 
chudobných. 

V rámci nasledujúceho programu sa 
predstavili konferencie: Konferencia 
Troch Košických mučeníkov, konfe-
rencia Michala Archanjela, konferencia 
sv. Štefana a konferencia sv. Gorazda. 
Pripravili si krátke prezentácie o svojej 
činnosti, čím povzbudili a inšpirovali 
aj ostatných.

V nedeľu sme zakončili stretnutie sv. 
omšou, ktorú celebroval náš duchovný 
otec p. Kristián Libant a spoločným 
obedom.

Povzbudená touto akciou a ľuďmi, 
ktorých som stretla, som sa vrátila do 
„bežného života“.

Petra Bajlová,
viceprezidentka 

Celoslovenské stretnutie SVdP
Levice

8.-1
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NAŠI
JUBILANTI

október - december 2010

70 rokov:
Katarína Adamkovičová
* 2.11.1940
konf.: Gorazd

60 rokov:
Oľga Birošová
* 17.1.1950
konf.: Navštívenie Panny Márie

50 rokov:

Jana Anderlová
* 26.12.1960
konf.: Cecília

40 rokov:
Elena Gaborová
* 5.12.1970
konf.: Cecília

25 rokov:
Richard Bednár
* 14.12.1985
konf.: Ján Pavol II.

75 rokov:
Viera Slažáková
* 12.10.1935
konf.: Jozef

65 rokov:
Viola Ďurčeková
* 28.12.1945
konf.: Kráľovná rodiny

Blahoželáme!

55 rokov:
Anna Martišková
* 16.11.1955
konf.: Lujza de Marillac

Mária Bonová
* 28.10.1935
konf.: Jozef

Mária Polláková
* 21.10.1960
konf.: Kráľovná rodiny

Júlia Kusalová
* 7.11.1940
konf.: Zázračná medaila

Daniel Hevier
* 6.12.1955
konf.: Anežka

20 rokov:
Eva Hlavatá
* 12.12.1990
konf.: Ján Pavol II.

Celoslovenské stretnutie SVdP
Milý brat, sestra,
Na základe uznesenia NR SVdP sa mi podarilo vytvoriť niekoľko 

emailových schránok pre tie konferencie, ktoré ich ešte nemajú a to 
z toho dôvodu, aby sme nemuseli platiť poštovné, aby sme rýchlejšie 
poslali a dostali všetky potrebné informácie, obežníky ap. 

Poštu si môžete otvoriť  v ktoromkoľvek PC - bolo by vhodné 
urobiť tak aspoň 1-krát za týždeň. Heslo (ktorým sa prihlásite na 
novovytvorenej adrese) vám poviem, keď mi zavoláte na tel. 0907 
368 880 – Alžbeta Kopřivová.

 nr.svdp@gmail.com - Národná rada Spolku – sem nám posie-
lajte všetky správy 
 kfsvjozefalevice@gmail.com – Konferencia sv. Jozefa, 
Levice
 kfsvlujzylevice@gmail.com - Konferencia sv. Lujzy, Levice
  kfjkrstiteladubova@gmail.com - Konferencia sv. Jána 
Krstiteľa, Dubová
  kfzmpmarienitra@gmail.com - Konferencia Zázračnej Medaily 
Panny Márie, Nitra 
 kfsvjustinasurany@gmail.com - Konferencia sv. Justína de 
Jacobis, Šurany
 kfnvzpmariekosice@gmail.com - Konferencia Nanebovzatia 
Panny Márie Košice-Šaca

Zatiaľ toľkoto – ešte budem pokračovať.
 Alžbeta

Pre lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu 
všetkých zložiek Spolku

Prosíme o modlitbu za uzdrave-
nie našej  sestry Katarínky 
Medňanskej z Konferencie sv. 
Jozefa v Leviciach, ktorá vo veku 
50 rokov bojuje s ťažkou a záker-
nou chorobou: 

K
at

ka
 M

ed
ňa

ns
ká Prosba o modlitbu

za uzdravenie

Pane Ježišu, ty si povedal:„urobím všetko, o čo budete 
prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi“ 
(Jn 14, 13) Preto ťa vrúcne prosíme na príhovor bl. Frederika 
Ozanama o uzdravenie našej sestry Kataríny.Dúfame v to pre 
tvoju nekonečnú lásku a milosrdenstvo, nech sa stane tvoja 
vôľa. Amen. 
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V dňoch 22. – 24. októ-
bra 2010 sa v nemeckom 
meste Kolín nad Rýnom 
stretlo 11 mladých ľudí 
z 8 krajín Európy. Cieľom 
stretnutia bolo vzájomne 
sa spoznať, vymeniť si 

skúsenosti, diskutovať 
o problémoch a zistiť, 
v čom by sme si mohli byť 
vzájomne nápomocní. 

Okrem nás, mladých, 
mali na tom istom mieste 
stretnutie i starší z kra-

j í n  v ý c h o d n e j 
Európy, aby disku-
tovali o Spolku sv. 
Vincenta de Paul.

Pia tok prebie-
hal v neformálnom 
š tý l e ,  kde  sme 
sa všetci stretli, 
spoznávali a dis-
kutovali. V sobotu 
doobeda sme my 
mlad í  odde lene 
riešili naše kon-
ferencie.  Každý 
rozprával o svojej 
kraj ine,  problé-
moch a nápadoch, 
k toré  pomáhajú 
i n š p i r o v a ť 
mladých. 

Okrem iného padol návrh 
vyčleniť časť peňazí, aby 
sa mohla zlepšiť grafi-
ka našich webstránok. 
Rozprávali sme sa tiež 
o Vincentínskej charizme, 
o tom, ako ju priniesť 

mladým ľuďom.
Z diskusií vyplynulo, 

že je veľmi dôležité, aby 
sme mladých motivovali 
konkrétnymi myšlienkami 
pomoci a až praxou im 
ukazovali charizmu sv. 
Vincenta. 

Po obede sme diskutova-
li so skupinou starších, 
kde sme im ponúkli 
naše nápady a postrehy. 
V sobotu večer sme si šli 
pozrieť mesto.

Posledný deň – nedeľu 
sme mali spoločnú sv. 
omšu, ktorá bola dopre-
vádzaná koncertom asi 
25 – členného zboru. Po 
obede sa každý z nás odo-
bral späť do svojej kra-
jiny s novou skúsenosťou 
a inšpiráciou, ako vniesť 
ducha sv. Vincenta medzi 
mladých.

Richard Bednár

Národná rada Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku vyslala svojho zástupcu mládežníkov na stretnu-
tie vincentínskej mládeže v Kolíne nad Rýnom. Za SVdP sa zúčastníl predseda mládežníckej konferencie 
J. Pavla II. - Richard Bednár.

Stretnutie vincentínskej mládeže

v Kolíne nad Rýnom
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Písal sa rok 2003. Schyľovalo sa k Vianociam. Po celý rok sme posielali balíky 
núdznym, ale k Vianociam sme pripravovali balíky s hračkami, vianočným pečivom 
a čokoládovými figurkami na vianočný stromček, aby mali deti radosť...

Bolo treba už len balíky 
odoslať. Chyba bola v tom, že 
sa nám korunky rozkotúľali 
a kasa bola prázdna.

Čakala som, že odniekaľ 
niečo príde. Ale čakala som
márne. Keď sa blížil pät-
násty december a pomyslela
som si, že pošta pre veľký 
nával prestane prijímať 
balíky, rozmýšľala som, 
odkiaľ zobrať peniaze na 15 
balíkov na poštovné. Pýtať 
som nechcela. Veď každý 
potrebuje na darčeky a na 
Vianoce sa veľa potrebuje.

Čím bližšie boli Vianoce, 
tým viac som myslela na 
tie detičky, či to dostanú do 
Vianoc. O koľko by boli 
ochudobnené a naše úsilie 
by vyšlo nazmar. Vtedy som 

pocítila takú bezmocnosť.
Pri večernej svätej omši 

som prosila Ducha Svätého, 
aby mi vnukol, za kým 
mám ísť. Nehanbila som 
sa ani za slzy. A pomohlo 
to! Spomenula som si, že 
raz mi náš duchovný otec 
povedal: „Keď nebudete 
mať na poštovné, prídite, ja 
vám dám.” Nikdy som od 
neho nepýtala, ale teraz som 
sa odhodlala. Žiaľ, nedos-
tala som nič. Opravovala 
sa v kostole dlažba atď., asi 
sám potreboval.

Na druhý deň bola nedeľa, 
zazvonil  večer telefón 
a na moje veľké prekva-
penie volal náš duchovný 
otec. „Príďte si po penia-
ze.” Rýchlo som hodila na 

seba kabát a naradostená 
bežím na faru. Potichu som 
uvažovala, že náš duchovný 
má asi výčitky a predsa sa 
rozhodol nám dať.

Zazvonila som na fare, 
prišiel otvoriť pán farár 
a  podával  mi peniaze. 
Neverila som vlastným 
očiam. Suma peňazí, ktorú 
mi podával, bola päťnásobne 
vyššia, než som na balíky 
vtedy potrebovala.  Od 
prekvapenia som stála v 
nemom úžase, až o chvíľu 
som sa opýtala od koho to je 
a komu sa mám poďakovať. 
Odpoveď bola: neznámy 
dobrodinec. Anonym.

Vedľa stál kostolník Janko. 
Na druhý deň, keďže sme si
s Jankom dobre rozumeli, 

vypytovala som sa ako to 
bolo. On mi vyrozprával, že
niekto zazvonil. Janko otvo-
ril dvere a neznámy starší 
muž mu podával peniaze 
a povedal: „Priniesol som to 
na charitu.” Ja som to nech-
cel prebrať a zavolal som 
pána farára a ten ich pre-
bral.

Tak som uvažovala, že 
Božia prozreteľnosť to 
vyriešila. Pýtala si menej 
a nedostala si, tak ti posielam 
oveľa viac.

Až po niekoľkých rokoch 
som sa dozvedela, že ten 
anonym a dobrodinec bol 
pán Radkovský, ktorý je na 
fotografii.

Anna Bardúnová

Stretnutie vincentínskej mládeže

v Kolíne nad Rýnom Skutočný príbeh

Dňa 12.11.2010 sa uskutočnilo valné zhromaždenie 
Fóra kresťanských inštitúcií (FKI). Za SVdP sa ho 
zúčastnila Petra Bajlová.

Valné zhromaždenie
Fóra kresťanských inštitúcií

Na úvod výročnú a aj 
finančnú správu predniesla 
predsedníčka FKI - Katarína 
Hulmanová.

Potom nás informov-
ali o priebehu rôznych 
akcií (sviečková manifes-
tácia, púť kresťanských 
združení a hnutí do Ríma 
či Deň rodiny) členovia 
FKI, ktorí ich pomáhali 
spoluorganizovať.

V druhej časti sme si 
vypočuli príhovor od výkon-
ného sekretára KBS p. A. 
Ziolkovského na tému 

"Perspektíva katolíckych 
laikov". Vyzval nás, aby 
sme boli aktívni a vnášali do 
spoločnosti témy, ktoré sú pre 
ňu určujúce. Spolu s pani A. 
Peškovou, riaditeľkou nadá-
cie Konráda Adenauera, sme 
sa pozreli spätne na dobu 
socializ-mu a roky tesne po 
revolúcii. 

Na záver pani Marcela 
Dobešová z organizácie 
Áno pre život zhodnotila 21 
rokov slobody a demokracie 
na Slovensku. 

Petra Bajlová

Človek ľahšie poznáva vesmír, než 
svojho suseda.

(Hemingway)

Zmeny na našej webovej stránke

Niektorí z vás si všimli, že počas prvých decembro-
vých týždňov nebola naša webová stránka na adre-
se www.vincent.sk dostupná. Stalo sa tak v dôsledku 
nášho rozhodnutia zmeniť poskytovateľa webového 
priestoru, aby sme získali  pre našu stránku väčšiu ka-
pacitu. Doterajšie riešenie sa postupom času ukázalo 
ako nedostatočné a v posledných mesiacoch už nebolo 
možné sprístupniť na stránke niektoré nové dokumenty, 
napr. posledné čísla časopisu Ozanam, výročná správa 
SVdP a pod. 

Spomenutá zmena si vyžiadala postupnosť určitých 
krokov i určitý čas, počas ktorého bola naša stránka ne-
dostupná. Predpokladáme, že v čase, keď držíte v ru-
kách tento výtlačok nášho časopisu, je už vec doriešená 
a stránka www.vincent.sk je znovu funkčná. Ďakujeme 
za pochopenie.

Súčasne sa na Vás (najmä na našich mladých členov) 
znovu obraciame s výzvou, aby sa nám prihlásil niekto, 
kto by bol schopný a ochotný prevziať na seba web-
mastering našej stránky, kto by venoval jej spravovaniu 
a napĺňaniu potrebný čas a energiu, dal by jej nového 
ducha a skvalitnil by tak šírenie úžasnej vincentínskej 
charizmy do celého sveta. Veríme, že aj riešenie tohto 
problému sa nájde už čoskoro.

František Zajíček
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Katedrála sv. Martina, 21. októbra 2010

svedectvo

Zbor, ktorý má viac než 80 čle-
nov a uzrel svetlo sveta už v roku 
1902, diriguje Jan Ludwig. Narodil 
sa 8. júla 1938 v meste Sandowitz. 
Vyštudoval Štátnu hudobnú školu 
v Katowiciach v odbore organ a 
sólový spev. V rokoch 1964–1977 
stál na čele Štátneho filharmo-
nického zboru. Popri vykonávaní 
práce učiteľa a dirigenta vyštudo-
val dirigovanie, skladbu a hudob-
nú teóriu na Akadémii muzických 
umení v Breslau. 

Koncert bol umiestnený do uni-
kátneho prostredia Katedrály sv. 
Martina v Bratislave. Toto mies-
to bolo po stáročia stredobodom 
kultúrneho, cirkevného a spo-
ločenského diania. Stretávali sa 
tu cesty obchodníkov, vznikol 
trh, nachádzalo sa tu teda jadro 
vtedajšieho mesta. Dirigent Ján 
Ludwig navštívil začiatkom roka 
2010 Bratislavu, prešiel si chrámy 
a vybral si práve túto katedrálu 

vďaka jej výborným akustickým 
vlastnostiam a jedinečnej atmosfé-
re, ktorú ponúka.

Katedrála bola počas kon-
certu plná, ľudia sedeli i stáli. 
Odhadovaný počet návštevníkov 
bol viac než 500 ľudí.  Aj vďaka 
piesniam od známych sklada-
teľov ako napríklad Ludwiga van 
Beethovena, Luigiho Cherubiniho 
a ďalších bolo na tvárach mno-
hých divákov badať nemý úžas. 

Toto podujatie sa práve vďaka 
jeho kvalite a sile 50 členného spe-
váckeho telesa určite nadlho vryje 
do pamäte Bratislavčanov, rovna-
ko ako aj návštevníkov z Rakúska, 
či Nemecka, ktorí si ho tiež nene-
chali ujsť. 

Nad koncertom prevzal záštitu 
Mons. František Rábek, ordinár 
Ozbrojených síl a Ozbrojených 
zborov Slovenskej republiky.

Richard Bednár

Koncert Kolínskeho policajného zboru 

V rámci Bratislavských misií organizovala Konferencia Jána Pavla II. koncert Kolínskeho policajného 
zboru. Ten koncertoval v Bratislave 21. októbra 2010 v rámci svojho turné po Európe: Passau-Viedeň-
Budapešť-Esztergom-Bratislava-Melk. Koncert bol unikátny tým, že mnohí  z účinkujúcich ešte stále 
vykonávajú svoje policajné remeslo. Zbor bol odmenený pápežskou medailou Oboedentia und Pax 
(poslušnosť a mier) a koncertoval s veľkým úspechom v mnohých krajinách po celom svete.  
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 Prázdne ruky

Bolo to pred viacero rokmi. Zo 
zahraničia ako samizdat dostala sa ku 
nám knižka „Život po živote“ od autora 
Moodyho. Bolo to zaujímavé čítanie. 
Zrejme podnietilo aj môj sen.

Snívalo sa mi, že idem dlhým, tma-
vým tunelom, na konci ktorého bolo 
svetlo. Ako som kráčala, svetlo sa 
zväčšovalo, bolo jasné, no neoslepova-
lo, sálalo teplo, no nepálilo. Nakoniec 
som vstúpila do jeho žiaru. Bolo to 
veľmi príjemné a hlas, ktorý ma oslo-
vil, bol láskavý a upokojujúci. Mala 
som zodpovedať otázku, ako som žila.

Mysľou mi prebehol rýchly film 
života. Išlo to akosi samovoľne, bez 
námahy. Odpovedala som: Snažila 
som sa žiť, Pane, podľa Tvojich príka-
zov. Odpoveď: To je dobre... a pauza. 
Mala som šťastné detstvo a milujúcich 
rodičov - Áno... V škole som sa snažila 
učiť. - Bola to tvoja povinnosť... Keď 
sme si založili rodinu, starala som sa 
ako som najlepšie vedela. - Áno, plnila 
si si povinnosti manželky a matky. 
V zamestnaní som sa starala o chorých. 
- Áno, to bola tvoja profesionálna 
povinnosť, za to ťa aj platili... 

Pomaly som nevedela čo ďalej, ale 
spomenula som si ešte. Podľa možností 
starala som sa o rodičov.  Dobre, plnila 
si si povinnosti dcéry...

Bola som v koncoch a mlčala...Vtedy 
zaznela otázka: „Ale čo si urobila 
z lásky ku mne?“

Otázke som rozumela veľmi dobre. 
Opäť rýchlo - film života - a - hrôza. 
Našla som len tri skutky, pri ktorých 
som myslela na Pána. Strašná bilan-

cia, smutná odpoveď: „Pane, chcela 
som žiť podľa Teba, ale len tri skutky 
sú Tvoje...Premárnila som život, mám 
prázdne ruky a nemôžem to zmeniť... 
Plakala som... I zaznelo: „Vráť sa 
a naprav to“... Zobudila som sa...

Dnes viem, že každý i malý skutok 
je správne nie len urobiť, ale odovzdať 
ho Pánovi. On ho požehná. Milé sú mu 
aj skutky, ktoré nás presahujú, avšak 
vykonáme ich z lásky k nemu.

Ubehli roky. Denne ma sprevádza spo-
mienka na bezútešnú bilanciu premárn-
eného života. Vystríha ma:„Len tam 
neprísť s prázdnymi rukami“.

P.S.
Z troch skutkov len jeden si pamätám. 

Bol Silvester roku 1986. Pripravovala 
som sviatočnú večeru pre celú rodinu, 
mala som dokončiť tortu, chceli sme sa 
isť poďakovať do kostola, ale predtým 
ošetriť otecka. Bol po porážke imo-
bilný, hoci duchom čiperný, 6 rokov 
pripútaný na lôžko. Zaujatý bol čítaním 
životopisu sv. Jána Vianneyho. Pod 
tlakom povinností som na neho náhlila. 
Strácala som trpezlivosť, keď po opak-
ovaných urgenciách odpovedal - „ešte 
počkaj“. Vtedy som si povedala „Pane 
všetko čo treba urobiť chcem urobiť 
z lásky k Tebe, chcem byť pokojná 
a trpezlivá, len mi, prosím, pomôž. Veď 
on má dosť času a ja sa ponáhľam...“

A stalo sa. Na počudovanie, bez zhonu 
som všetko stihla. Otca som v pokoji 
nielen ošetrila, ale s ním aj pohovo-
rila a pri bilancovaní končiaceho roku 
aj povzbudila. V kruhu celej rodiny 

prežili sme krásny večer. Len otecko 
tú knihu nestihol dočítať. Dve hodiny 
po polnoci v Novom roku 1987 nás 
opustil. Mal menej času ako ja.

J. Ráczová, kf. Gorazd, Bratislava

So slovom LÁSKA sa stretávame denne, na každom kroku, nájdeme ho aj na takmer každej strane 
biblie. Chápeme ho však rôzne. Ja som bola poučená o jeho význame dosť neobvyklým spôsobom. 
Rada by som sa s vami - moji milí - s týmto zážitkom podelila.

svedectvo

F. Z.
Vianoc čas

Polnoc je, Otče, 
tvoj tajomný čas,
tichá noc, svätá, 
ja kľačím tu zas,
tu čakám ticho 
v dotyku hviezd
nádhernú tvoju 
večnú blahozvesť
a hľadám hviezdu 
od východu,
či zopakuješ zázrak 
svojho príchodu?

Či zostúpiš z výšin 
nebies bezodných,
či prídeš zachrániť 
nás, nehodných?
Či zhliadneš na nás 
aj v tejto dobe,
či urobíš koniec 
našej zlobe?
Bože náš, 
vládca vôd a lesov,
či zadržíš 
ruky herodesov?

Polnoc je, Otče, 
tvoj tajomný čas,
tichá noc, svätá, 
ja kľačím tu zas.
Ty stretáš sa 
s tvormi úbohými,
prišiel si k ľuďom, 
zostaň s nimi.
Človek tú lásku 
iba tuší,
tak neodíď, zostaň 
v jeho duši. 

Je mi však dopriate zapečatiť túto knihu tromi veľmi krásnymi úkonmi: ús-
mevom, slzou a povzdychom. 

Úsmevom radosti pri spomienke na milosti, ktoré mi môj Ježiš behom týchto 
dvanástich mesiacov preukázal; 

slzou kajúcnosti vzhľadom na poklesky spáchané v službe Bohu a blížnemu; 
povzdychom lásky k nebeskému Otcovi, ktorý, keď mi opäť udeľuje odpustenie, 

si odo mňa sľubuje pokrok v kresťanskej dokonalosti.

Mám sa teda usmievať, plakať a vzdychať, ale bozkajúc svätý kríž, klaňajúc sa 
Eucharistii a zasväcujúc svoje srdce Pánovi Ježišovi.

Pre posledné okamihy roka
Za niekoľko málo hodín ubehne opäť jeden rok môjho života. Ubehne mi, 

aby sa Bohu predstavil so všetkými mojimi dobrými skutkami i s mojimi hriech-
mi. Podobá sa knihe, ktorá sa teraz neúprosne zatvára a do ktorej už nemôžem 
nič viac napísať, ani dobrého, ani zlého...
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Význam mena: prvá (lat.)  
Emblém: palma

Jestvuje viacero legen-
dárnych príbehov, ktoré 
opisujú život a smrť sv. 
Prisky. Podľa prvej verzie žila 
sv. Priska v 3. storočí. Dala 
postaviť kostol na Aventíne 
v Ríme. Mučeníctvo pod-
stúpila za čias cisára Klaudia 
v 3. storočí. Pochovali ju na 
Via Ostiense. Jej pozostatky 
neskôr preniesli do kosto-
la na Aventíne. V kláštore 
sv. Pavla za hradbami sa 
zachoval náhrobný nápis 
z 5. storočia, ktorý hovo-
rí  práve o nej.  Podľa 
všetkého práve túto sväticu 
si pripomíname 18. januára. 
Kostol sv. Prisky stojí na 
mieste starého rímskeho 
domu, kde podľa legendy 
prijal pohostinstvo aj sv. 
Peter. V krypte pod kosto-
lom sa nachádza nádoba, 
ktorou údajne sv. Peter krstil 
katechumenov.

Prečo to všetko píšem? 
Meno je to zvláštne, nie 
každodenné, jeho charakte-

ristika vystihuje našu ses-
tru Prisku. MUDr. Priska 
Gerliciová bola 15 rokov 
predsedníčkou Konferencie 
sv. Jozefa v Leviciach. 
V týchto dňoch vo veku 72 
rokov (*6.1.1938) skončila 
jej funkcia a stala sa rado-
vou členkou našej konferen-
cie. Prešla mnohými peripe-
tiami života a napokon po 
30 rokoch hľadania našla 
správnu cestu – cestu ku 
Kristovi. Otvorila mu svoje 
srdce a ON konal – narodil 
sa v maštaľke jej srdca a pre-
menil ho na chrám. Ohňom 
svojej LÁSKY v ňom spálil 
to, čo tam „zavadzalo“ a tak 
Prisku „priviedol“ k nám do 
konferencie. 

Jej osobnosť bola natoľko 
výnimočná, že po krátkom 
čase sme si ju zvolili za 
predsedníčku. Mnohokrát 
musela s nami bojovať, aby 
sme boli vytrvalé a to, čo 
sme sľúbili, aj dodržali. Aj 
jej zásluhou nás bolo v kon-
ferencii viac ako 30 sestier... 
Viedla nás k modlitbe a medi-
tácii o aktuálnom Evanjeliu, 

čím sme začínali všetky naše 
“stretká“ dvakrát v mesiaci. 
Nastavila latku veľmi vyso-
ko. Nie však pre svoju vlast-
nú popularitu, ale väčšiu 
česť a slávu Božiu. Darilo sa 
jej zostať vernou spiritualite 
sv. Vincenta de Paul, ale aj 
vnášať do  práce pre chudob-
ných  nové prvky, ktoré obo-
hacovali nás i našu činnosť.  
A tak je tomu dodnes.

Toto cestou by som sa  
chcela poďakovať Priske za 
dlhoročnú záslužnú prácu 
v Spolku sv. Vincenta de 
Paul. Za to, že bola zapálená 
a zapaľovala aj nás a viedla 
nás tou správnou cestou.
Moje slová vďaky však nič 
neznamenajú proti tomu, čo 

pre Prisku pripravil Boh..

Verím,  Priska, že najväčšia 
odmena ťa čaká vo večnosti, 
kde pred Božiu tvár neprídeš 
s prázdnymi rukami. Tam 
ťa s láskou a s úsmevom 
na tvári privíta TEN, pre 
ktorého si pracovala na tejto 
zemi a zveľaďovala JEHO 

vinicu.

V mene všetkých sestier 
- členiek Konferencie sv. 
Jozefa v Leviciach, ako aj 
v mene všetkých núdznych, 
ktorým si pomohla, ti želám 
hojné Božie požehnanie, 
Dary, Ovocie i Svetlo Ducha 
Svätého, dobré zdravie a ešte 
mnoho síl a trpezlivosti s na-
mi i núdznymi.

Milá Priska, všetko toto ti 
vyprosujeme a myslíme na 
teba aj v našich modlitbách.

P.S. 
Budem to mať ťažké, aby 

som pokračovala v diele, 
ktoré si ty s Božou pomocou 
vybudovala. Verím, Priska, 

že sa budeš za mňa modliť 
a prosím o modlitbu a pros-
bu o Božiu pomoc aj vás, 
ktorí čítate tieto moje slová.

S pokorou, úctou a láskou 

Alžbeta Kopřivová, 
predsedníčka Kf. sv. Jozefa

v Leviciach

Priska - v službe Bohu a Spolku
„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40)

Kto sa usmieva, stáva sa slnkom, pretože tým dáva svetlo i teplo. 
Láskaví ľudia môžu zmeniť svet.

(A. Kner)
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Priska - v službe Bohu a Spolku

Za štyri roky vyše milióna eur
Už pred ničivým zemetrasením boli 

pre Slovákov bieda a hlad na Haiti 
motiváciou k veľkej solidarite. Počas 
troch predchádzajúcich ročníkov bol 
čistý výnos zbierky úctyhodných 
784 574 eur. Vo všetkých štyroch 
ročníkoch zbierky Vincentínska rodi-
na vyzbierala na zmiernenie biedy 
Haiťanov už vyše milióna eur.

Hlavná kampaň zbierky sa vždy 
koná okolo sviatkov sv. Vincenta a sv. 
Terézie z Lisieux v priebehu septem-
bra a októbra. Dobrovoľníci po celom 
Slovensku ponúkajú medovníkové 
srdiečka, ktorých kúpou môže široká 
verejnosť prispieť na zbierku. Prispieť 
sa dá aj priamym prevodom alebo darc-
ovskou SMS správou. 

Organizátori sa zameriavajú aj na 
podujatia vo farnostiach. V kostoloch 
premietajú fotografie a približujú mi-
sijné diela na Haiti. Neoddeliteľnou 
súčasťou zbierky sú aj modlitby, 
v ktorých sa veriaci zjednocujú na 
úmysloch za požehnanie ostrovnej kra-
jiny. Aj tento rok úplne na záver aktivít 
zaradili na 26. novembra Deň vďaky 
za požehnanie zbierky. Verejná zbierka 
bude pokračovať aj piatym ročníkom. 

Aktívna kampaň v budúcom roku pre-
behne od 15. septembra do 9. októbra 
2011.

Priamo na Haiti
Hlavným účelom zbierky je pomôcť 

hladujúcim, trpiacim a negramotným 
ľuďom na Haiti. Vyzbierané prostried-
ky už boli poslané na konkrétne projek-
ty realizované prevažne Spoločnosťou 
dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta 
de Paul, ktorá na Haiti prevádzkuje 
viacero zariadení – napríklad sirotince, 
zdravotné strediská a strediská výživy. 
Cieľom je z výnosu podporiť konkrét-
ne menšie projekty, ktoré budú 
najbiednejších viesť k samostatnosti 

Časť vyzbieraných prostriedkov bola 
poslaná aj na podporu projektu sloven-
ského misionára, saleziána  Augustína 
Vrecka. „Zbierka Boj proti hladu je 
pre mňa veľké povzbudenie a hre-
jivý prejav dôvery,“ píše v e-maile, 
ktorý z Haiti poslal organizátorom. 
„Budem sa skutočne snažiť, aby táto 
pomoc bola účinne investovaná v boji 
proti hladu, to znamená na produk-
ciu poľnohospodárskych plodín,“ 
pokračoval. Misionár plánuje budovať 
prístupovú cestu k poliam miestnych 
ľudí, aby mohli efektívnejšie pestovať 

plodiny. 

Viac informácií o zbierke: 
www.bojprotihladu.sk 

Kontakt pre médiá:
Kristián Libant, CM 
0902 108 581 
kristiancm@gmail.com    

V i n c e n t í n s k a  r o d i n a  n a  
Slovensku zastrešuje nasledovné orga-
nizácie: Národné združenie Spolkov 

kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul 
na Slovensku, Združenie mariánskej 
mládeže (ZMM), Spolok sv. Vincenta 
de Paul na Slovensku, Misijnú 
spoločnosť sv. Vincenta de Paul na 
Slovensku (lazaristi), Spoločnosť dcér 
kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul 
(vincentky), Kongregáciu Milosrdných 
sestier sv. Vincenta (satmárky), Rodinu 
Nepoškvrnenej, Združenie zázračnej 
medajly a Depaul Slovensko.

Pre hladujúcich už vyzbierali milión eur 
Štvrtý ročník verejnej zbierky Boj proti hladu je ukončený. 

Vyzbierané prostriedky zmiernia biedu na Haiti. Haiti 12. januára 
2010 zasiahlo silné zemetrasenie. Ostrovná krajina má v súčasnosti 
veľké problémy aj so šíriacou sa cholerou. Pomôcť sa snaží celý 
svet a Slováci tiež nezaostávajú. Vo verejnej zbierke Boj proti 
hladu, ktorej štvrtý ročník sa skončil 31. októbra, vyzbierali vyše 
270 tisíc eur. 

Príprava medovníčkov,
v kf sv. Jozefa v Leviciach
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Adventná aktivita SVdP
Spolkové spoločné Vianoce - Daruj svoj dar pre tých, ktorí nemajú nikoho

Čo? •Chudobní blížni sú naši 
bra�a. V Sociálnom centre 
Šurany, je t.č. 15 ľudí bez 
domova, bez rodiny, bez 
blízkych.

•Pozývame všetky konferen-
cie do zapojenia sa adventné-
ho očakávania Pána, skrze 
lásku k blížnemu vyjadrenú 
darom najchudobnejším.

•Obdaruj na Vianoce ľudí 
bez domova v Sociálnom 
centre Šurany

Ako?
•Obdaruj na Vianoce ľudí 
bez domova v Sociálnom 
centre Šurany

•zaslaním balíka: 

•sladkos�

•hygienických potrieb (napr.
šampón, voda po holení, 
zubná ke�a, pasta, holiace
potreby, prášok na pranie...)

•ponožiek pre mužov

•a čo Ťa napadne... čoTi 
otvorí srdce pre tých, ktorí to 
potrebujú... v ktorých vidíme 
Ježiša.

Kam? •Zásielky možno posielať:

•Priamo na adresu Spolok 
sv. Vincenta de Paul na 
Slovensku - Sociálne centrum 
Kopec 14942 01 Šurany

•Alebo aj na adresu:
Magdaléna Boledovičová,
Zdenka Nejedlého 31 
934 01 Levice

•Účet Národnej rady SVdP 
84932162/0200

S prianím požehnaného adventu a vianočnej prípravy 
na príchod Pána Ježiša praje Národná rada SVdP

HUMOR

INZERÁTY:

Štyria bezdomovci hľadajú 
domovníka

Predám klinec. Zn.: Aj na súčiast-
ky.

Kto opraví klavír vypadnutý z 
12. poschodia?

Vymením izbového psíka za 
dvojizbového.

Predám odistený granát. Zn.: 
Súrne!

Kúpim nočník s uchom dovnútra. 
Zn.: Malý byt

Kúpim dvere na Babetu.

Pri bolesti zubov kloktáme 
Savo. Zuby čoskoro vypadajú a 
nebolia.

Sneh z chodníka pred domom naj-
lepšie odstránime, keď počkáme 
na jar.

- Predstav si, išiel som včera po 
ulici a niekto mi hodil do hlavy 
plechovku!
- Čo v nej bolo?
- Nič.
- A v plechovke?

Mor ho! po záhorácky: Túč ho!

Vyčasovanie slovesa jesť po 
záhorácky:
- im, iš, i, ime, ite, jedzá

Môj malý syn je ako jeho otec. 
Obaja revú, keď im beriem fľašu.No vidíš, z teba neubudlo a Bobíčkovi si urobil ra-

dosť!


