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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.

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

Bratia a sestry.
Jedným z najdôležitejších prejavov našej dôvery v Boha je
zveriť mu svoje životy, svoje
starosti a problémy. V nemalej
miere to vyžaduje aj našu
pokoru. Pokoriť sa pred Bohom
znamená všetko mu odovzdať.
Nenechať si nič, čo by nebolo
odovzdané s dôverou. Až vtedy,
keď sa celkom „vyprázdnime",
môže Boh urobiť zázraky.
Dospieť v živote človeka
k dôvere, k absolútnej dôvere
v Boha, si vyžaduje prejsť cestou mnohých pádov a neustálych vstávaní. Skutočnosť, že
budeme vždy nedokonalí, až do
konca nášho života, nemení nič
na tom, že Boh vidí našu lásku
a dôveru, našu dobrú vôľu vo
viere k Nemu.
Príkladom pre nás je aj dôvera tých, ktorí nás už predišli.
V súčasnosti je to blahoslavený Ján Pavol II., ktorý už
na začiatku svojho pontifikátu povedal svoje prvé slová:
„Nebojte sa...“
Preto nebojme sa dôverovať
Bohu a povedať mu: Pane, vydávam ti svoj život. Rob skrze
mňa svoje dielo. Tým dielom
je aj náš spolok, naše spoločné
úsilie pre službu tým, ktorí to
najviac potrebujú.
Všetkým Vám prajem veľa
sily a dôvery v Toho, ktorý
môže všetko.
Vaša sestra Libuša

V duchu Pána Ježiša
Niet väčšej lásky ako obetovať sa za spásu duší, ako to urobil náš
Pán, Ježiš Kristus!
Blahoslavení milosrdní
Blahoslavení, ktorí dokážu krátky životný okamih využiť k tomu, aby
konali skutky milosrdenstva.
Nič bez pokory!
Pokora, ktorú nám Ježiš Kristus v evanjeliu tak často slovom
i príkladom odporúča, je základom dokonalosti. Je svorníkom, ktorý
drží celý duchovný život.
A.K.

Malomyseľnosť
Na spôsob starých rozprával ktosi modernú bájku. Diabol vraj raz stratil
chuť k ďalšiemu zvádzaniu ľudí a chcel zanechať svoje remeslo. I usporiadal
výpredaj svojich nástrojov, ktorými ľudí zvádzal. Ponúkal ku kúpe všetko, čo
mu slúžilo k hubeniu ľudských duší: nenávisť, žiarlivosť, závisť, lenivosť,
pýchu atď.Všetko vyložil a ku každej veci priložil lístok s cenou. Jeden svoj
nástroj však položil stranou od ostatných a jeho cena bola desaťkrát väčšia
než ostatných. Keď sa ho pýtali, prečo tento nástroj je tak drahý, odpovedal:
"To bol môj najlepší nástroj, s tým sa mi najlepšie pracovalo, skoro nikdy nezlyhal kde sa mi podarilo nasadiť ho." To bola malomyseľnosť, čiže skleslosť
mysle.
V bájke je veľmi dôležité napomenutie pre každého človeka v zlých dobách. Malomyseľnosť a skleslosť mysle znamená zanechanie odporu proti
tomu, čo sa človeku postavilo do cesty. Tým zanechaním odporu je však sila
vôle ako zlomená. Ale silnej vôle je treba proti každému hriechu. A tak človek
skleslej mysle bude hravo zvedený ku každému hriechu, akonáhle sa v jeho
duši usadila myšlienka, že je to všetko jedno a jemu že je tiež všetko jedno,
pretože je všetko marné. A predsa v najhoršom nebezpečí apoštolov, kedy sa
tiež zdalo všetko marné, riekol Spasiteľ: "Prečo sa bojíte, maloverní?" a Petrovi povedal: "Daj sa do práce."
Z knihy P. Emilian Soukup O.P.: Mluvil v podobenstvích
Preklad z češtiny: F.Zajíček

Na púšti
vo vysmädnutej karaváne
sa pohybuje človek, ktorý má na
podnose poháre osviežujúceho
nápoja. Skoro nikto si ho nevšíma,
tak ako veriaci Eucharistiu.
(P. Rosso)
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O kanonizácii
bl. Frederika Ozanama
V roku 2013 budeme sláviť 200 rokov od narodenia bl. Frederika Ozanama (18132013). Nielen Spoločnosť sv. Vincenta z Pauly, ale celá Vincentínska rodina prejavia
svoju radosť a budú s radosťou chváliť Pána za túto veľkú milosť.
Pápež J.P. II deklaroval
počas audiencie, ktorú
nám udelili 27. apríla 1983
v Ríme z príležitosti 150.
výročia nášho založenia:
„Musíme poďakovať Bohu
za dar, ktorý dal Cirkvi v osobe Ozanama. Zostávame
užasnutí zo všetkého, čo
tento človek podnikol pre
cirkev, pre spoločnosť, pre
biednych. Tento študent,
tento profesor – tento otec
rodiny, ktorý mal vrúcnu
vieru a vynachádzavé charitné myslenie počas celého
svojho života, ktorý sa tak
rýchle pominul. Jeho meno
zostane spojené s menom sv.
Vincenta z Pauly, ktorý 200
rokov predtým založil spolok
Panie kresťanskej lásky bez
toho, aby podobný spolok bol
založený pre mužov. A ako
by sme si mohli nepriať, aby
cirkev povýšila a posta-vila
aj Ozanama do radu blahoslavených a svätých...“
Môžeme v tejto perspektíve
živiť oprávnenú nádej, zázraku okolo tejto udalosti?
Aby sme isto dosiahli
náš cieľ a pritom sa vyhli
každému omylu či strate
času, je podstatné, aby
sme mali jasnú predstavu
o stave Kauzy v tomto
štádiu a taktiež aby sme
mali presnú predstavu o iniciatívach následných, ktoré
máme podniknúť.
MUSÍME MAŤ VEDOMIE O VÝZNAME
URČITÝCH BODOV
1. Dôležitá práca zavŕšená,
uskutočnená vzhľadom na
beatifikáciu zostáva samozrejme platná aj pre kanonizáciu: historické skúmania,
svedectvá, práce o hrdinských čnostiach Ozanama
a iné oficiálne dokumenty.
2. Naše modlitby sú viac ako
kedykoľvek predtým nevyh-

nuté k tomu, aby sme napredovali v procese kanonizácie a očakávali vyskytnutie
sa nového zázraku od doby
beatifikácie 22.8.1997.
3. Jediná kategória zázrakov
prijateľná pre kongregáciu
na kauzu svätých je kategória fyzického uzdravenia, ktoré sa nedá vysvetliť
medicínskymi lekárskymi
alebo chirurgickými prostriedkami, ale jedine nadprirodzeným zásahom.
4. Každé uzdravenie, ktoré
by vypovedalo, že ide
o zázračné uzdravenie, musí
byť podopreté spisom, ktorý
bude okrem iného obsahovať
lekárske správy a klinické
správy, analýzy, testy, röntgeny, atď...
V praxi čo môžeme urobiť
v najbližšej budúcnosti?
VO VŠEOBECNOSTI
1. Využiť všetky príležitosti,
aby ľudia mohli lepšie
spoznať F. Ozanama prostredníctvom Cirkvi tak ako
aj prostredníctvom rôznych
médií (tlač, rozhlas, televízia, internet...)
2. Vyzývať k publikovaniu,
vydávaniu diel venovaných
Ozanamovi vo všetkých
oblastiach a pre všetky kategórie čitateľov
3. Organizovať náboženské
slávnosti, duchovné cvičenia,
semináre, sympóziá,
kolokvia
4. Pripraviť osobitné prejavy, stretnutia, divadelné hry.
Filmy, podporujúce väčšie
spoznávanie a pochopenie
osoby hlavného zakladateľa
našej spoločnosti
BLIŽŠIE PRI NAŠICH
CHORÝCH A TRPIACICH
BRATOCH
Frederik Ozanam osobne
pretrpel útrapy ťažkej

choroby a vtlačil spontánne
duchovný rozmer svojmu
utrpeniu. S blízkou a povzbudzujúcou účasťou jeho
milovanej manželky Amélie
vybral a premeditoval texty
vybrané z písma, súvisiace
s chorobou a s utrpením.
Krátko po jeho úmrtí, ktoré
nastalo 8.9.1853 Amélia
sa rozhodla, že umožní
dobrodenie, aby aj ostatní
trpiaci ľudia mali účasť
z ich spoločnej skúsenosti
v zbierke nazvanej „Kniha
o chorých“.
Nie je to Prozreteľnosť,
že naša spoločnosť disponuje takýmto vzácnym prostriedkom uľahčujúcim naše
priblíženie k tým, ktorí ako
Ozanam poznajú úzkosti
a trápenia choroby?
Nedávno sme reeditovali
s našimi početnými prídavkami túto Knihu o chorých
v jej francúzskej verzii.
Mimoriadne si želáme, aby
sa pristúpilo k prekladom
do rôznych ďalších jazykov,
osobitne do angličtiny,
španielčiny a portugalčiny.
Bolo by to bratské gesto
ponúknuť toto dielo každej
osobe, ktorá má potrebu,
aby jej bola uľahčená váha
jej utrpenia, ponúknuť toto
dielo v jej vlastnom jazyku.
POSTUP
1. Ak je to vôľa dotyčnej
osoby, s ktorou sme nadviazali dôverný vzťah, aby
si vybrala za orodovníka
Frederika Ozanama, potom
by mala táto osoba napísať
a podpísať atestáciu, potvrdenie, v ktorom by sa vyjadrila, že ide o jej slobodnú
a jasnú voľbu. V prípade, že
táto chorá osoba by nebola
v stave vyjadriť sama o sebe
svoju vôľu, jej rodina je
poverená, aby to urobila
v jej mene. Takéto opatrenia umožňujú vyhnúť sa

každému zmätku, čo sa týka
osoby sprostredkovateľa
– orodovníka, my máme na
mysli F. Ozanama v tomto
prípade
2. V prípade uzdravenia
dotyčnej osoby zhromaždené
materiály – utvorenie lekárskeho spisu, v ktorom budú
všetky elementy popísané
v rubrike B bod 4. Tento
spis by mal byť ustanovený
čo najskôr v najkratších termínoch
3. Tieto dokumenty majú
byť adresované generálnej
rade v Paríži a do pozornosti kanonizačnej komisie.
Po tom, ako sa uistíme, že
tento spis vzťahujúci sa
k dotyčnej chorej osobe,
je prezentovaný vo forme
požadovanej kompetentnými splnomocnenými autoritami v Ríme, potom bude
postúpený postulátorovi
otcovi Luigi MEZZADRI,
c.m.
ZÁVER
Dúfame, že sme boli
dostatočne jasní a presní
v tejto prezentácií kauzy
kanonizácie F. Ozanama.
Ak máte nejaké otázky,
poznámky, alebo nápady,
ktoré chcete sformulovať,
prosíme neváhajte nám ich
poslať.
Postupujme v dobrom
poriadku a autentickom
vincentínskom duchu.
S bratským pozravom
v Paríži 11.2.2011 na sviatok
Panny Márie Lurdskej.
Kanonizačná komisia
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Bratislava, 30. jún 2011

Posviacka
a slávnostné otvorenie

e
j
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Dom
K ľuďom, ktorým bieda a ľudské utrpenie nie sú ľahostajné, patria aj členovia Spolku svätého Vincenta de Paul
na Slovensku, ktorí podľa svojho patróna sv. Vincenta de Paul, zakladateľa charitatívnych diel a bl. Frederika
Ozanama, zakladateľa Spolku sv. Vincenta de Paul pracovali na vytvorení tak veľkého diela, ako je sociálnocharitatívne zariadenie DOM NÁDEJE na Tomášikovej ulici č. 8A v Bratislave - Ružinove.

Dom nádeje vzišiel z rúk členov
Konferencie sv. Gorazda Spolku
sv. Vincenta de Paul na Slovensku,
ktorá takmer 12 rokov neúnavne
pracovala na jeho výstavbe až do

4

úspešného zavŕšenia.
Vo štvrtok 30. júna 2011 popoludní o 14.00 hod. sa konala posviacka
Domu nádeje Spolku sv. Vincenta
de Paul na Slovensku v Bratislave.
Napriek tomu, že stavba domu nie je
ešte dokončená, bolo treba posvätiť
službu - domov na polceste, pre mládež
vychádzajúcu z detských domovov.
Celé podujatie dýchalo slávnostnou atmosférou, bolo pripravené aj
pohostenie. Samotnej vysviacke predchádzalo viacero príhovorov.
Riaditeľka Domu nádeje, prezidentka
Spolku sv. Vincenta de Paul Mgr. Ing.
Libuša Miháliková privítala všetkých
zúčastnených. Svojou návštevou poctili naše zariadenie europoslankyňa
pani MUDr. Anna Záborská, starosta
Mestskej časti Ružinov pán Ing. Dušan
Pekár, provinciál Misijnej spoločnosti
Jozef Noga, generálny sekretár kúrie
Misijnej spoločnosti v Ríme páter
Vincent Zontag, za ružinovskú farnosť
páter Augustín Slaninka, sponzori,

zástupcovia médií a ďalší.
Zástupkyňa prezidentky Spolku
sv. Vincenta de Paul a bývalá prezidentka pani Magdaléna Boledovičová
poďakovala všetkým, ktorí túto stav-

bu počas 12 rokov budovali bez nároku na odmenu
- Konferencii sv. Gorazda
Spolku sv. Vincenta de
Paul – menovite JUDr.
Milanovi Baluchovi, MUDr.
Leopoldíne Scheidovej,
RNDr. Erike Otrubovej,
CSc, MUDr. Jane Ráczovej,
MUDr. Alžbete Smieškovej,
dobrovoľníkom Ing. Jozefovi
Kvalovi, Ing.Jozefovi
Markovi a Anne Snopkovej.
Členka Konferencie sv.

Gorazda, MUDr. Leopoldína
Scheidová oboznámila
prítomných s históriou
a priebehom realizácie stavby Domu nádeje, od prvotnej myšlienky oslovenia
Spolku sv. Vincenta de Paul
na Slovensku k vybudovaniu
sociálnej stavby pri kostole
sv. Vincenta de Paul až po
jeho dokončenie.
Nasledovalo prestrihnutie pásky Domu nádeje
pre otvorenie služby a posviacka zariadenia. Po posviacke nasledovala prehliadka priestorov a voľná
diskusia. Posviackou sa toto
zariadenie stalo ešte viac
Božím dielom.
Plánované ciele Domu
nádeje: Sociálna služba
Domov na polceste, určená
na určitý čas fyzickej osobe,
ktorá nemá zabezpečené
nevyhnutné podmienky na
uspokojenie základných
životných potrieb a ktorá
nemá zabezpečené ubytovanie po skončení v zari-

adení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej
kurately. Má kapacitu 15
miest.
Dom nádeje popri sociálnej službe domov na polceste plánuje zriadiť denný
stacionár pre seniorov, psychologickú poradňu pre
deti s narušeným správaním
a venovať sa prevencii alkoholovej a drogovej závislosti.
Večer, po ďakovnej svätej

omši bolo otvorenie Domu
nádeje pre verejnosť, prehliadka priestorov a oboznámenie prítomných o poskytovaní sociálnych služieb,
čo v značnej miere privítali
veriaci z kostola sv. Vincenta
de Paul.
Všetci prítomní hostia
popriali nášmu zariadeniu
veľa úspechov v práci pre
tak náročnú, ale potrebnú
službu.
L. M.

5

Dar roka 2010

Slovenská humanitná
rada v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca v
Bratislave dňa 15.6.2011
už tradične odovzdala ceny “Dar roka 2010”
dobrovoľníkom z humanitných a charitatívnych
organizácií, občianskych
združení a nadácií...

Ocenenie našich členov

15. júna 2011

Ocenenie získané za ušľachtilosť,
ochotu a pomoc pri zmierňovaní
ľudského utrpenia a pri rozvoji humanity a charity na Slovensku upozorňuje
na mimoriadne humánne skutky hodné
povšimnutia a morálneho ocenenia.
Cena Dar roka sa udeľuje od roku
1995 a je v Európe i vo svete ojedinelým
morálnym ocenením dobrovoľníckeho
sektora za preukázanú nezištnú pomoc
ľuďom v núdzi.
Za Spolok sv. Vincenta de Paul na
Slovensku boli nominované 2 naše
členky, ktorých prácu možno nazvať
dotykom ľudskosti, cez ktorý konal
Boh. Ocenené boli MUDr. Priska
Gerliciová z konferencie sv. Jozefa
v Leviciach (nemohla sa podujatia osobne zúčastniť zo zdravotných dôvodov) a MUDr. Janka
Raczová z konferencie sv. Gorazda
v Bratislave.
Týmto ocenením Spolok sv. Vincenta
de Paul na Slovensku chce poukázať,
ako hlboko si váži prácu našich
dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek.
Za týmito členkami možno vidieť

Spoločnosť
by bola
príjemná vec,
keby sa jedni
zaujímali
o druhých.
(S. Chamfort)
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prácu mnohých rokov, ktoré z lásky
k Bohu venovali spolku, zvlášť pre
chudobných a pre budovanie Domu
nádeje. Ak človek žije nezištnou láskou
k iným, ak vníma ich potreby, radosti,
bolesti i smútky, tá láska ho bezpečne
vedie smerom k Bohu.
Vedenie spolku im vyprosuje ešte
veľa Božieho požehnania, zdravia i sily
a ďakuje, že spoločne tvoríme duchovné spoločenstvo jednej ľudskej rodiny
i rodiny Božích detí.
L.M.

MUDr. Priska Gerliciová

MUDr. Jana Raczová

Poznámky z prednášok, ktoré odzneli na medzinárodnom stretnutí AIC v Madride v apríli 2011

Svätý Vincent a vzdelávanie
P. Celestino Férnandez, CM,
(Poznámky z prednášky)

S v. Vi n c e n t č a s t o
zdôrazňoval, že dôvodom
našej existencie sú chudobní. Chudobní sú našou
minulosťou i budúcnosťou.
Uvedomoval si, že častou
príčinou chudoby je
nevzdelanosť.
Každý človek má
prirodzené právo na
vzdelanie. Ignorancia
tejto skutočnosti je tiež
príčinou chudoby. Tak ako
v nebi máme 9 chórov
anjelov (Anjeli, Archanieli,
Cherubíni, Serafíni,
Mocnosti, Sily, Panstvá...),
tak každá bytosť môže
dosiahnuť iný stupeň vzdelania. Ale na vzdelanie
majú právo všetci. Za čias
sv. Vincenta to tak nebolo.
Preto sa Vincent venoval
vzdelávaniu tých, na
ktorých spoločnosť zabudla. Chudobní bez vzdelania
si nevedeli poradiť. Boli
ako slepí. Za jeho čias aj
iní podporovali programy
vzdelávania, mali školy
(jezuiti, iné spoločnosti).
Bolo to dobré vzdelávanie,
kvalitné, ale bolo len pre
bohatých. Vincent s Lujzou
hľadali nové modely vzdelávania. Zakladali najprv
malé školy. Modely sa
stáročiami rozvíjali a dnes
máme Vincentínske univerzity. Vo Francúzsku preto
ľudia umenia stvárňovali
sv. Vincenta vždy s deťmi
(sochy, obrazy).
Prvé sestry vzdelávali
chudobné dievčatá, ktoré sa
k nim pridávali, aby slúžili
chudobným. Učili ich čítať
a písať, až potom ich posielali slúžiť chudobným, aby
ich mohli tiež vzdelávať. Tak
chudobní učili chudobných.
Nájdené deti, „deti hriechu“
tiež mali právo na vzdelanie.
Lujza si uvedomovala, že
vzdelanie je jediný poklad,
ktorý im nik nevezme, preto
bdela nad tým, aby ich sestry

vyučovali.
Vincent začal reformu
vzdelávania aj medzi klérom,
keď zo skúseností poznal,
aké biedne sú ich vedomosti.
Pripravoval učiteľov chudobných. Svojich misionárov posielal do dedín, lebo
tam nebola žiadna možnosť
vzdelania. Títo ľudia boli
marginalizovaní. Vidiek bol
najväčším miestom chudoby. On sám pochádzal
z chudobnej rodiny a preto
bol jediný, ktorému jeho
rodina umožnila vzdelanie.
Otec musel predať pár volov,
ktoré rodine zabezpečovali
obživu. Chudobní, ktorých
stretal v mestách, pochádzali
často z vidieka. Prišli, aby si
v meste „polepšili“.
Vincent sa učil od Ježiša
Krista. Ježiš chcel priniesť
radostnú zvesť všetkým
a aby neobišiel nikoho,
odišiel na vidiek, do dedín,
kde vyučoval.
„Vidieť v tvárach chudobných tvár Ježiša Krista,
mať úctu a rešpekt k chudobným, opustiť Boha pre
Boha. Boh je prítomný
v chudobnom. Chudobní sú
naši páni a učitelia. Nie oni
nám majú ďakovať, to my
máme ďakovať im, že im
môžeme slúžiť. Sú súčasťou
Kristovho tela. Učia nás
kresťanským hodnotám...“ Táto teória, s ktorou
prišiel Vincent, bola veľmi
revolučná.
Štyri dimenzie vincentínského vzdelania
Kristus povedal apoštolom: „Choďte a učte“...
Mali rozniesť dobrú zvesť:
povedať chudobným, že Boh
prišiel, lebo ich má rád. Boh
prišiel aj pre chudobných.
To je dobrá zvesť. Treba,
aby chudobní spoznali
Boha. Vzdelávanie je vecou
evanjelizácie, robí človeka

schopným chápať. Vracia mu
„dušu“, dáva človeku jeho
pravú hodnotu. Vzbudzuje
úctu a rešpekt u iných.
Vzdelávať znamená vracať
človeku jeho dôstojnosť.
Vincent bojoval za ľudskú
dôstojnosť každej osoby.
Keď nebudú vedieť o svojej
dôstojnosti, nebudú si vážiť
seba a nedostanú sa zo svojej
chudoby. Bol v tomto revolucionárom, predbehol dobu.
Bol revolucionárom pred
revolúciou. Vincent založil
spoločnosti, aby poslúžili
celému človeku, (tzv. integrálny prístup) zohľadnili
jeho materiálne a duchovné
potreby. Aj dnes žijeme časy
sv. Vincenta.
Vzdelanie privádza k slobode a nezávislosti. Diktátori
sa boja vzdelávania a slobody
slova, lebo vzdelanie vyslobodzuje človeka z biedy.
Vincent opustil Paríž, išiel
na vidiek, do väzenia, on
nenútil chudobných chodiť
do škôl, ale učil ich v ich
prostredí. Veril v dobro
každého človeka. Tvrdil, že
väznení nie sú vždy zbojníci. Dostali sa do väzenia
často preto, že nemali vedomosti a poznanie, preto urobili zlo. Chcel z nich sňať
putá a vrátiť im ľudskú
dôstojnosť.
Vzdelanie ako prevencia
chudoby. Znamená: nedám
ti tabletku na tvoju bolesť,
radšej ťa naučím pravidlám,
aby si nebol chorý.
Je potrebné prehodnotiť
naše postoje. Chudobní
môžu byť pre niekoho trampolínou, ktorá ho vynesie
vyššie. Chudobní ale nie sú
prostriedkom, aby sme sa pri
nich vyšplhali vyššie. Sme
presvedčení, že chudobní
majú svoje práva a svoju
dôstojnosť? Aké sú naše
úmysly? Súdime chudobných, alebo pohŕdame nimi?
Obrátenie pre vincentínov
znamená obrátenie k chudobným. Boh vždy prišiel
na pomoc chudobným.
Priniesol im spravodlivosť.
Pre vincentínov je to kľúčová

otázka.
R i c h e l i e u a Vi n c e n t .
Richelieu, predstaviteľ
Cirkvi, chcel zavrieť chudobných do väzenia. Vincent,
jeho súčasník, človek
Cirkvi, šiel do väzenia, aby
im pomohol. Nedíval sa na
nich zhora, ale bol pri nich
a bol s nimi.
Aj my máme byť citliví
k potrebám chudobných.
Máme byť ich hlasom, ich
ústami. Vincent a Lujza
boli veľmi kreatívni. To je
aj naša úloha. V ich časoch
napríklad neboli žiadne
spolky, to oni ich vymysleli.
Naša mentalita je konať,
konať, konať. Skúsme
sa zastaviť, prehodnotiť
predošlé obdobie, poučiť sa
z neho. Nerobme za každú
cenu veci tak, ako sme robili
doteraz. Buďme vynaliezaví.
Vincentova a Lujzina metodika sa líšila od konkrétnych
potrieb chudobných, nebola
skostnatená. Keď chceme
slúžiť Bohu, po modlitbe slúžme chudobným.
Naša služba má mať srdce,
oduševnenie, oheň, nasadenie. V tomto studenom
svete musíme byť zapálení,
musíme horieť láskou
afektívnou a efektívnou.
Máme mať rešpekt a úctu
k človeku, ktorému slúžime.
Bez úcty budeme človeka
manipulovať. Pamätajme, že
v každom človeku je prítomný Kristus.
Človek nechce vždy
napredovať, vzdelávať sa,
lebo nevidí to ako okamžitý
benefit. Čo robíme pre to,
aby sa to zmenilo? Ako naše
projekty zahŕňajú edukačné
programy?
Vincent bol zviazaný so
vzdelávaním. Treba sa
nám vrátiť ku koreňom.
Máme vychovávať seba
a učiť iných. Máme robiť
dobro dobre. Koordinovať
dobro. Sv. Vincent bol v tom
Génius.
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Predstavujeme konferencie SVdP na Slovensku

Konferencia Kráľovnej Pokoja, Radošina
Konferencia Kráľovnej Pokoja Radošina bola založená na základe
návrhu a po schválení Spolkom sv. Vincenta de Paul Národnou
radou v Leviciach ku dňu 8. augusta 2000. Návrh spracoval brat
Stanislav Vlasák. Tento návrh odobril a odporučil na schválenie
páter Rudolf Priedhorský CM.
Následne dňa 9. mája 2001 bola
naša konferencia riadne zaregistrovaná
Generálnou radou Spolku sv. Vincenta
de Paul s celosve-tovou pôsobnosťou
a bola vydaná riadna zakladacia listina našej konferencie podpísaná generálnym prezidentom, viceprezidentom a prezidentkou nášho slovenského
spolku s udaním činnosti.
Zakladaciu listinu prevzala z rúk
prezidentky Spolku sv. Vincenta de
Paul na Slovensku sestry Magdušky
Boledovičovej naša predsedníčka
KKP sestra Boženka Heráková. Hneď
pri výkone funkcie začala usilovne
získavať každú korunku pre potreby
konferencie. Administratívnu činnosť
začal vykonávať brat Stanislav
Vlasák. Vedenie pokladne konferencie
vykonávala pri zrode konferencie sestra Darinka Vlasáková.
Treba poznamenať, že konferencia
mala vtedy 5 členov, čo bol základ
na jej zaregistrovanie. Činnosť konferencie podľa danej náplne bola
ihneď vykonávaná. Modlitba pred sv.
omšami, pomoc pri pohrebných obradoch, pomoc starým a chorým podľa
potreby. Raz za týždeň sa konali stretnutia s modlitbami posvätného ruženca
k sv. Vincentovi de Paul. S veľkou
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obetavosťou a záujmom na tomto
diele podľa slov nášho Dobrotivého
Spasiteľa: “Čo ste urobili jednému
z mojich najmenších bratov, mne ste
urobili.“ (Mt 25,40), sa členovia konferencie pustili do práce.
Treba vysoko vyzdvihnúť obetavú
prácu sestry Boženky Herákovej, ktorá
od vzniku konferencie až po dnes
celých 10 rokov pravidelne v zime
či v lete na svojej malej motorke
navštevuje a pomáha svojím zverencom, staručkým, chorým aj osamelým
ľudom. Sestra Darinka Vlasáková
starostlivo stráži už 10 rokov biedne
financie konferencie, získavané
z vlastných príspevkov a z darov sponzorov. Práca v administratíve konferencie bola zverená bratovi Stanislavovi
Vlasákovi, ktorý okrem práce perom
už 10 rokov získava kontakty k pomoci
núdznym na Slovensku i v zahraničí.
Je akýmsi mozgom konferencie. No
všetci piati členovia konferencie, sestra
Boženka Heráková, Darinka Vlasáková,
Boženka Grežová, teraz už nebohá
Milka Oravcová a brat Stanislav Vlasák
ako zakladatelia konferencie obetavo pracovali v charitatívnej činnosti.
Robili materiálne zbierky šatstva,
školských potrieb i finančných pros-

triedkov pre chudobných. Pomáhali
všade, kde to bolo potrebné podľa
vlastných možností. Také boli počiatky
konferencie.
Po piatich rokoch činnosti sa postupne
členská základňa rozširovala, až na
dnešných 13 členov. Predsednícku
činnosť voľbou prevzala Ing.
Gabriela Krajčírová. Ďalšie obdobie
v práci konferencie je poznamenané
širokospektrálnou charitatívnou pomocou všetkých členov. Je vykonávaná
podľa kontaktov pre pomoc tým,
ktorí to najviac potrebujú. Nadviazal
sa kontakt s Misijným domom Panny
Márie Spoluvykupeľky v Úzovskej
Panici. Tu pôsobia naši rodáci
z Radošiny - páter Jozefát a sestrička
Columba Briganoví. Pre nich konferencia pomáhala početnými zbierkami
šatstva pre deti, školskými potrebami,
zberom plastových vrchnáčikov s PET
fliaš i finančne, pokiaľ to možnosti
dovoľovali. Naše členky zozbierali 9 vriec predmetných vrchnáčikov.
Nadviazal sa kontakt s misijným
domom v Douhe na Ukrajine. Tu konferencia pomohla zbierkou takmer 500
kg šatstva pre chudobných, k čomu nám
pomohli farníci s Veľkých Ripnian.
Nadviazal sa kontakt aj s misijným
domom Nižný Tagiľ v Rusku, sibírska
oblasť. Tu sa žiaľ nepodarilo pomôcť
zbierkou šatstva podľa požiadavky, pre
ťažkosti s dopravou. Ďalej nadviazal
sa kontakt s misijným domom Svialava
na Ukrajine. Tu konferencia pomohla
finančne vincentínskej mládeži, aby sa
mohla zúčastniť dňa 11.7 – 14.7. 2002
stretnutia Mariánskej mládeže v Nitre. Nadviazal sa kontakt s misijným
domom v Perečíne, kde konferencia
finančne pomohla pátrovi Antonovi
Jedinákovi CM pri výstavbe detského
domu rodinného typu. Nadviazali sa
kontakty aj s krajinami tretieho sveta.
Konferencia urobila zbierku liekov,
okuliarov, modlitbových knižiek, sv.
obrázkov, potrieb pre šitie, pletenie,
písacích i školských potrieb a podobne,
pre misie Papua Nová Guinea a Tanzánia. Zbierku poštových známok konferencia poslala cez Pápežské misijné
diela Bratislava do Anglicka na burzu.
Výťažok bol poskytnutý na pomoc
misiám vo svete. Taktiež spolupracovala naša konferencia s Pápežskými
misijnými dielami v Prešove s pánom
Kondísom. Tu pomáhala naša konferencia zbierkou šatstva.
Počas týchto uplynutých 10 rokov,
konferencia v rámci misijnej spolupráce zabezpečila pre 10 detí
z Úzovskej Panice rekreáciu na 10
dní v zariadení Spolku sv. Vincenta de

Paul v Belušských Slatinách. Finančné
prostriedky sa získali z Rakúska aj za
istých problémov. Ďalej sa zabezpečila
premietacia technika pre 16 mm
film, ktorú si prevzali v misijnom
dome misionárov rehole Panny Márie
Spoluvykupiteľky Úzovská Panica.
Členky našej konferencie za pomoci ochotných farníčok našej farnosti
uplietli 147 štvorcov z bavlny rôznych
farieb a odtieňov vo veľkosti 20 x
20 cm, ktoré pozošívali na prikrývky
pre malomocných. Táto činorodá práca
bola odoslaná na Reformovaný farský
úrad Košice. Členka konferencie sestra
Tonka Sigetová ako pedagóg aktívne
spolupracuje so školskou mládežou.
K Vianočným sviatkom nacvičuje
koledovanie koledníkov v súvislosti so
slávením narodenia Spasiteľa rok čo

rok. Konferencia pre skvalitňovanie
opatrovateľskej činnosti zorganizovala lokálne opatrovanie a ošetrovanie
chorých občanov v našej obci na profesionálnej úrovni na osobitnú žiadosť
prostredníctvom Katolíckej charity.
Majúc na mysli kresťanské povedomie a duchovnú obnovu veriacich konferencia aktívne pomáhala dekanovi
PaedDr. Ľubomírovi Havranovi pri
zriaďovaní CENTRA sv. PAVLA,
ktoré slúži ako pastoračné centrum vo
farnosti. Zapojením sa do akcie BOJ
PROTI HLADU naša konferencia po
3 roky vyzbierala milodary úhrnom
1 545,98 €, aby tak prispela aspoň
troškou k zmierneniu neľudských podmienok chudobným na HAITI.
Možno ďalej povedať, že členovia
Konferencie Kráľovnej Pokoja

v Radošine pravidelne na svojich
mesačných stretnutiach vyprosujú
svojimi modlitbami i modlitbou sviatostného ruženca pokoj pre všetkých,
Božie milosti pre všetkých chorých,
opustených, chudobných ľudí, darcov,
pre mládež a rodiny, od dobrotivého
Spasiteľa na príhovor našej patrónky
Kráľovnej Pokoja.
Treba poďakovať všetkým členom
našej Konferencie, za prejavovanie ich
skutkov lásky k blížnemu, počas 10
ročného obdobia. Vyjadriť im srdečnú
vďaku, srdečné Pán Boh zaplať. Nech
Pán požehnáva stále pevné zdravie
členom konferencie a činnosť konferencie svojimi milosťami.
Výbor konferencie KKP
Spracoval S. Vlasák, tajomník

Spolok sv. VincnevnTtarnave
na festivale Lume

Dňa 4.6.2011 sa konali workšopy
kresťanského festivalu Lumen
v Trnave, na ktorých predstavili naši členovia Marek Piváček
a Petra Bajlová činnosť a diela
SVdP.

Náš workšop sa volal Sv. Vincent
a sociálna práca a snažili sme sa
mladým, ktorých táto téma zaujala, priblížiť charizmu sv. Vincenta,
bl. Frederika Ozanama, históriu
a činnosť nášho Spolku.
Tiež sme hovorili o zbierke Boj
proti hladu, ktorá je určená pre
Haiti a Honduras, priblížili sme
im túto krajinu, sužovanú cyklónmi, zemetrasením, cholerou a tiež
aj novú slovenskú misiu našich
pátrov Lazaristov na Hondurase.
Napriek tomu, že vo veľkej
konkurencii workšopov sme nemali
až tak veľa záujemcov o charizmu
sv. Vincenta, dúfam, že tí, čo sa
zúčastnili na prednáškach boli spokojní a rozšírili si obraz o tom, čo
sa deje v sociálnej sfére a možno
raz ich to motivuje k tomu, aby
sa sami do nej zapojili svojou
dobrovoľníckou prácou.
Petra Bajlová

Kto bol blahoslavený Ján Pavol II.
Americký časopis Time ho v roku 1994 vyhlásil za muža roka
a prestížny bruselský týždenník European Voice ho nominoval za
kampaň v prospech rozšírenia Európskej únie v Poľsku a presadzovanie kresťanských hodnôt na cenu Európan roka 2002.
Široko rozvinul pastoračnú činnosť medzi študentmi a mladými
ľuďmi. Zaujímal sa o problémy svojich súčasníkov, o vedu, kultúru,
umenie a spoločenský život. Mal veľmi rád šport, ba športoval
pokiaľ mu to zdravie dovoľovalo. Písal básne, divadelné hry, články,
knihy.
Určite sa v nás neraz pri pohľade na bl. Jána Pavla II. rodila otázka, odkiaľ čerpal silu k plneniu Petrovho poslania zvlášť ku koncu
jeho života, keď utrpenie bolo jeho stálou súčasťou a zamýšľali sa
nad zdrojom jeho sily pri prekonávaní ľudskej slabosti.
Bl. Ján Pavol II. sa ako Karol
Wojtyla narodil 18. mája 1920 vo
Wadowiciach pri Krakove v Poľsku.
Od roku 1938 študoval na Jagelovskej
univerzite v Krakove polonistiku
a filozofiu. Za kňaza bol vysvätený
1. novembra 1946. O dva roky
neskôr dovŕšil štúdium na inštitúte
Angelicum v Ríme doktorátom. Ako
farár pôsobil v Krakove od roku
1948. Neskôr pokračoval v štúdiu na
Jagelovskej univerzite a pôsobil tiež
ako univerzitný kaplán. O rok neskôr
začal prednášať etiku v kňazskom
seminári v Krakove a od roku 1956
pôsobil ako profesor na Katolíckej univerzite v Lubline. V roku 1958 bol
vymenovaný za pomocného biskupa
v Krakove a o päť rokov neskôr sa
stal krakovským arcibiskupom - metropolitom. 29. mája 1967 ho pápež
Pavol VI. vymenoval za kardinála.
Po náhlej a nečakanej smrti pápeža
Jána Pavla I. (ktorý bol v pápežskej
službe iba 33 dní) konkláve kardinálov
16. októbra 1978 zvolilo Karola Wojtylu
za 264. pápeža. Po 450-tich rokoch sa
stal prvým pápežom netalianskeho
pôvodu. Jeho pôsobiskom prestal byť
Krakow a stala sa ním svetová cirkev
a celý svet. Pontifikát bl. Jána Pavla
II. je tretím najdlhším v histórii (27
rokov).
Pápež Ján Pavol II. zomrel 2. apríla
2005 o 21.37 hodine na prvú fatimskú
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sobotu – v predvečer nedele Božieho
milosrdenstva po dlhom zápase s
Parkinsonovou chorobou i ďalšími
chorobami. Svoje posledné slová
adresoval mladým ľuďom. Povedal:
„Hľadal som vás a teraz ste vy našli
mňa. Ďakujem vám“.
Tajomstvá Jána Pavla II. - príbeh,
ktorý sa nedá čítať bez zatajenia dychu
a pohnutia emócií ma inšpiroval k tomu, aby som sa hlbšie zamyslela nad
tým, kto naozaj bol bl. Ján Pavol
II. Absolútne je to jedna z najviac
prekvapujúcich a odkrývajúcich kníh
o poľskom pápežovi!
Kniha vyšla v Taliansku v roku 2009
a prináša nový pohľad na duchovný život Karola Wojtylu. Autorom je
Antonio Socci, novinár, ktorý čerpá
z výpovedí autentického svedka, kardinála Andrzej Maria Deskur, dlhoročného priateľa bl. Jána Pavla II.
Odhaľuje, že Karola Wojtylu od 26.
roku života sprevádzali nezvyčajné
mystické zážitky. Autor kráča po stopách tajomstiev z Fatimy, skúma jeho
zväzky so svätým kapucínom pátrom
Piom, predpovede a mariánske zjavenia, udalosti z Medžugoria a nadprirodzené znamenia, ktoré sprevádzali
službu pápeža. Porovnáva výpovede
svedkov s vatikánskymi dokumentmi, s názormi osôb, ktoré boli blízke
pápežovi. Výsledky tohto bádania sú

absolútne zaskakujúce! Vrhajú úplne
nové svetlo na úlohu, akú odohral bl.
Ján Pavol II. v dejinách sveta nielen
ako vzdelaný duchovný vodca, ale aj
ako človek, ktorý mal reálny kontakt
s Bohom v rozmere, aký si vieme len
ťažko predstaviť.
Slávnostné uvedenie slovenského
prekladu knihy sa uskutočnilo v roku
2010 na pôde Diecézneho centra Jána
Pavla II. v Banskej Bystrici za prítomnosti Mons. Rudolfa Baláža, ktorý
sa podelil so svedectvom z osobného
stretnutia s krakovským arcibiskupom
a kardinálom K. Wojtylom a rozhovormi vo Vatikáne s pápežom Jánom
Pavlom II. pri príležitosti 7. výročia
historickej návštevy pápeža v Banskej
Bystrici.
„Kniha, po ktorej siahate, rozpráva
o tom, čo sme doposiaľ nepoznali, čo
sa dialo niekde v skrytosti, nedostupné
našim očiam. Hovorí aj o tom, čo sa
dialo pred našimi očami, ale čo sme
celkom nechápali. A napokon aj o tom,
čo sa nedialo nikdy predtým, a čo uvidíme na vlastné oči.“ (Tajomstvá Jána
Pavla II. - citát z úvodu knihy).
Knihu odporúčam do vašej pozornosti pri príležitosti beatifikácie Jána
Pavla II. pre lepšie poznanie a chápanie
tajomstva a podstaty jeho života, jeho
charizmy a diela - jeho svätosti.
Alžbeta Kopřivová

NAŠI
JUBILANTI
apríl - jún 2011

80 rokov:
Helena Šinková
* 28.4.1931
konf.: Kráľovná rodiny

60 rokov:
Milan Bridiš
* 20.5.1951
konf.: Lujza de Marillac

Monika Beregszásziová
* 27.5.1966
konf.: Svätá Rodina

75 rokov:

55 rokov:

40 rokov:

Agnesa Štupáková
* 25.4.1936
konf.: Alžbeta Uhorská

František Zajíček
* 1.6.1956
konf.: Ján Krstiteľ

Jozefa Žilková
* 22.5.1971
konf.: Jozef

70 rokov:

Vladimír Janitor
* 4.6.1956
konf.: Navštívenie P. Márie

35 rokov:

Jozefína Hrdlovičová
* 5.4.1941
konf.: Ján Krstiteľ
Veronika Slosiariková
* 6.4.1941
konf.: Jozef
Ján Kvál
* 8.6.1941
konf.: Gorazd
65 rokov:
Anna Martišová
* 16.5.1946
konf.: Lurdská Panna Mária

Marian Naster
* 8.6.1956
konf.: Urban
50 rokov:
Ján Trenčák
* 1.4.1961
konf.: Svätá Rodina
45 rokov:
Dana Tomová
* 15.4.1966
konf.: Jozef

Martina Justová
* 8.4.1976
konf.: Božie milosrdenstvo
25 rokov:
Martina Šidelková
* 5.5.1986
konf.: Zeferin Chiménez Malla
20 rokov:
Veronika Jankovičová
* 4.6.1991
konf.: Ján Pavol II.

Blahoželáme!

Stretnutie konferencií v Košiciach - Šaci

Siedmeho júna 2011 sa uskutočnilo stretnutie konferencií - východ, ktoré iniciovala prezidentka Spolku sv.
Vincenta de Paul na Slovensku – Ing. Mgr. Libuša Mihaliková. Na stretnutí okrem členov konferencií bol prítomný aj páter Kristián Libant a Alžbeta Kopřivová – hospodárka Spolku. Išlo o riešenie vzniknutej situácie okolo
spolkových domov v Šaci a oživenie činnosti niektorých tamojších konferencií.

Siedmeho júna 2011 sa uskutočnilo
stretnutie konferencií - východ, ktoré
iniciovala prezidentka Spolku sv.
Vincenta de Paul na Slovensku – Ing.
Mgr. Libuša Mihaliková.
Na stretnutí okrem členov konferencií bol prítomný aj páter Kristián Libant
a Alžbeta Kopřivová – hospodárka
Spolku. Išlo o riešenie vzniknutej
situácie okolo spolkových domov
v Šaci a oživenie činnosti niektorých
tamojších konferencií.
Stretnutie sa začalo sv. omšou v kaplnke RKFÚ v Šaci, ktorú celebroval p.
Kristián. Program pracovného stretnutia bol veľmi „hutný“, duchovné slová
p. Kristiána navodili vhodnú atmosféru
na aktuálnu problematiku.
Všetci zhodne konštatovali, že na
zlepšenie činnosti je potrebné duchovné vedenie členov a omladenie kon-

ferencií. Keďže sa znížil počet konferencií a tým zároveň aj počet členov,
prezidentka navrhla spoločné stretnutia
konferencií v Košiciach. Prvé spoločné
stretnutie konferencií uskutočnia
najneskôr do konca augusta 2011, ktoré
zvolá s. Mária Lopatníková.
A. Kopřivová povzbudila všetkých
príkladmi z činnosti levickej konferencie. Aj napriek tomu, že členky sú tiež
už „staršie“, predsa sa snažia slúžiť
chudobným ako najlepšie vedia, bez
nároku na akékoľvek uznanie, odmenu,
či porozumenie nehľadiac na čas a svoje zdravie...
„Stretávame sa každý druhý týždeň,
začíname modlitbou sv. ruženca
a pokračujeme čítaním sv. písma
a meditáciou. Teda všetko, čo robíme,
robíme s Ježišom, z lásky k nemu
a k chudobným a núdznym riadiac sa

špiritualitou sv. Vincenta de Paul. Bez
modlitby a Sv. písma, pokory a lásky
v srdci sa nedá vytrvať v našom
poslaní... Len tak môžeme niesť riziká
– nie však nezvládnuteľné - výsledkom čoho je zmena v živote tých,
o ktorých sa staráme a to je ovocie
nášho snaženia“.
Stretnutie prebiehalo v živej a bezprostrednej atmosfére, ktorej výsledkom bolo spoločné riešenie problémov
aj vďaka prezidentke Spolku, ktorá
viedla toto stretnutie cieľavedome
a s rozvahou jej vlastnou.
Stretnutie sa skončilo v neskorých
večerných hodinách modlitbou
a požehnaním. Ďakujem p. Kristiánovi
za srdečné prijatie a umožnenie stretnutia na FÚ v Košiciach - Šaci.
A.K.
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Adorácia ako forma
duchovnej obnovy
V minulom čísle sme písali o tom, prečo adorovať a tiež sme si predstavili jednu jej formu. Teraz by sme vám radi priblížili sv. Antona Marie
Clareta a jeho formu adorácie.
Porozprávaj mi, čo potešilo tvoje srdce
a čo ťa rozosmialo. Možno si zažil
príjemné prekvapenia, alebo si dostal
dobré správy, list, prekonal si ťažkosti,
dostal sa z bezvýchodiskovej situácie.
To všetko je moja zásluha. Mal by
si mi jednoducho povedať: Ďakujem,
Ježišu!
Adorácia je dôležitá pre náš duchovný život tak, ako keď sa smädný
človek ide napiť k prameňu. Naša
služba musí vychádzať z lásky k Bohu,
pretože len tak nás služba chudobným
robí šťastnými a vedie nás k svätosti.
Aj úvodné slovo časopisu nám hovorí, aby sme na obnovenie života v konferenciách začali spoločne adorovať.
Preto sme pre vás vybrali zopár
myšlienok a postrehov od sv. Antona
Marie Clareta, ako on vnímal život
modlitby a adorácie.
,,Nie je potrebné vedieť mnoho,
aby si sa mi páčil - stačí, že ma
miluješ. Hovor teda so mnou, akoby
si sa rozprával so svojim najbližším
priateľom."
Cítiš sa azda smutný, alebo zle
naladený ?
Porozprávaj mi do najmenších
podrobností, čo Ťa robí nešťastným.
Kto Ťa zranil? Podeľ sa so mnou
o všetko a čoskoro dospeješ tak ďaleko,
až mi povieš, že podľa môjho vzoru
všetko odpúšťaš. Ako odmenu dostaneš
moje utešujúce požehnanie. Máš azda
strach? Cítiš v duši neopísateľné znechutenie, ktoré je neopodstatnené, ale
predsa neprestáva jatriť tvoje srdce?
Som pri tebe, som po tvojom boku.
Vidím všetko, počujem všetko a ani na
okamih ťa neopustím. Cítiš odstup od
ľudí, ktorí ťa mali predtým radi a teraz
na teba zabudli, vzdialili sa od teba bez
toho, aby si im dal na to podnet? Pros
za nich a ak nebudú prekážkou pre
tvoje posvätenie, vrátim ich k tebe.
Nechceš sa so mnou podeliť
o radosť ?
Prečo mi nedovolíš zúčastniť sa na
tvojej radosti, keď som tvoj priateľ?
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Nepotrebuješ nejakú milosť pre
seba?
Povedz mi otvorene, že si pyšný,
sebecký, neporiadny, náladový... a potom ma požiadaj, aby som ti prišiel
pomôcť zdolať tvoje problémy. Nehanbi
sa! V nebi sú mnohí spravodliví, mnohí
svätí, ktorí mali také isté chyby. Ale
oni pokorne prosili... a postupne sa
od nich oslobodili. Nehanbi sa žiadať
ani o zdravie, ani o úspešné ukončenie
tvojich prác, zámerov či štúdia. Toto
všetko ti môžem dať, aj ti to dám. Čo
potrebuješ práve dnes? Čo môžem pre
teba urobiť? Keby si len vedel, ako
veľmi si želám pomôcť ti.
Chceš ma pre niekoho o niečo
žiadať?
Povedz mi jeho meno a potom mi
povedz, čo chceš, aby som pre neho
urobil. Žiadaj veľa! Nehanbi sa prosiť!
Povedz mi jednoducho a priamo
o všetkých, ktorých chceš potešiť,
o chorých, ktorých vidíš trpieť,
stratených, ktorých si túžobne žiadaš
vrátiť na správnu cestu. Povedz mi za
všetkých aspoň jedno slovo.
Nechceš mi za niečo poďakovať?
Pozri, dal som ti toľko darov, za
ktoré môžeš byť vďačný. Pre Teba
som prežíval samotu a úzkosť v Getsemanskej záhrade, aby si sa už nikdy
necítil vo svojej úzkosti sám. Pre teba
som bol bičovaný a tŕním korunovaný,
aby si sa mohol povzniesť nad bolesti
každodenného života. Pre Teba som
padol pod krížom, aby si aj ty dokázal
vstať a kráčať ďalej. Pre teba som zomrel najbolestnejšou a najpotupnejšou
smrťou, aby si ty mal život v radosti. Pre
teba som odpustil svojim nepriateľom,
aby si aj ty dokázal odpúšťať. Pre
teba som sa z lásky ukryl do Oltárnej
Sviatosti, aby som bol vždy s tebou.

Nechceš mi niečo sľúbiť ?
Čítam v hĺbke Tvojho srdca.
Ľudí možno ľahko oklamať, ale
Boha nikdy. Hovor teda so mnou
úplne otvorene. Budeš k ľudom,
ku ktorým si sa dodnes správal ako
k nepriateľom jemný, milý a láskavý?
Nuž dobre, vráť sa k svojim zvyčajným
povinnostiam, svojej práci, k rodine,
k svojmu štúdiu, ale nezabudni na tento
čas, ktorý sme spolu prežili. Zachovávaj
pokiaľ môžeš lásku k blížnemu. Miluj
moju Matku, ktorá je aj tvojou matkou
a príď opäť so srdcom, ktoré bude
ochotné nechať sa viac naplniť láskou
a odovzdať sa môjmu Duchu. Potom
budeš nachádzať v mojom srdci každý
deň novú útechu a nové dobrodenia.
Petra Bajlová
F.Z.

Zamyslenie
Prešiel si sa v noci
len sám pod hviezdami,
keď ste ony a ty
boli vonku sami?
Počul si tú krásnu
pieseň lístia stromov,
keď ním vetrík hýbal
ako si šiel domov?
Započúval si sa
ako hučí hora?
Cítil ako vonia
borovice kôra?
Spomínaš si ešte
na kúdole dymu
čo sa valil zo striech...
- pamätáš si zimu?
Po zelenom parku
prešiel si sa zrána?
Dáš si dolu čiapku,
keď je Anjel Pána?
Skúsil si sa modliť
pri jaskynke nahlas,
bez strachu, že niekto
objaví ťa tam raz?
Dotkol si sa kríža
nad otcovým hrobom?
Napadlo Ti, že to
dotkol si sa s Bohom?

vo Spomienka na kňazov
svedect

prof. vdp. Antona Hlinku a vdp. Jaroslava Jašša

V čase, keď mala moja dcérka 12 rokov, náboženstvo žiakov triedy 7. ročníka, ktorý navštevovala, učil
vdp. p. Jaroslav Jaššo, novokňaz, práve po vysviacke.
Problematické deti z triedy,
z neúplných rodín chceli
obrátiť pozornosť na seba a
hľadali v mladom kňazovi
náhradu za otca, vyrušovali
počas hodiny. P. Jaroslav sa
obrátil na mňa s prosbou
o radu, ako zvládať situáciu.
Povedala som mu, že nech
sa pokúsi dať týmto deťom
viacej pozornosti, nech zbierajú zošity, zisťujú dochádzku na vyučovaní, zotrú
tabuľu a pod. Moja rada
sa osvedčila, dokonca bol
tak iniciatívny, že žiakom v
triede navrhol, aby to, čo sa
učia z písma svätého, nakreslili ako príbehy. V tom
čase vydal vdp. prof. Anton
Hlinka, salezián, kreslený
komix príbehov z písma
svätého. Deti spolupracovali
a hodiny náboženstva sa pre
nich stali zaujímavými.
Páter Jaroslav chodil aj
do nemocnice v Ružinove,
v Bratislave. Jedným z jeho
zverencov bol mladý 24
ročný mladý muž, ktorý

zomieral na leukémiu
a páter ho pripravoval na
prvé sv. prijímanie, lebo bol
len pokrstený. Jedného dňa
mi zatelefonoval s prosbou
o modlitbu, že dnes ide do
nemocnice za týmto mladým
mužom, kde v prítomnosti
jeho matky pristúpi prvýkrát
k prvému sv. prijímaniu,
že sa cíti byť veľmi zodpovedný, aby túto slávnosť
v nezvyčajnej situácii zvládol. Bolo to v strede týždňa
a práve v čase, keď vdp.
otec A Hlinka slúžil sv.
omšu v kostole Blumentál
v Bratislave. Poprosila som
vdp. otca Antona Hlinku,
aby pri sv. omši myslel
na P. Jaroslava a mladého
muža, ktorý prvýkrát vo svojom veku 24 rokov prijme
v podobe hostie telo Ježiša
Krista - súhlasil. Počas sv.
omše, keď som pristúpila
pred oltár na sv. prijímanie,
tento kňaz salezián, ktorý
bol mne aj mojej dcérke
duchovným otcom, sa podel-

il so mnou o hostiu, ktorú
pri pozdvihovaní premenil
na telo Ježiša Krista, dal mi
polovicu svojej hostie. Moje
srdce a celé telo bolo zachvátené úžasnou silou, celá
som sa triasla a cítila som,
ako som duchovnou cestou
v spojení s P. Jaroslavom
Jaššom a mladým umierajúcim mužom v Ružinovskej
nemocnici. Po príchode
domov mi zatelefonoval P.
Jaroslav a vo veľkej bázni
Božej mi oznámil, že na
slávnosti prvého sv. prijímania v nemocnici cítil v
srdci prítomnosť modlitby
vdp. otca Antona Hlinku,
keď podal mladému mužovi
na posteli v nemocnici hostiu. Po prijatí Ježiša Krista,
živého v srdci mladého
muža, mladý muž zomrel
v náručí svojej mamičky.
Novokňaz P. Jaroslav mi
poďakoval za sprostredkovanie účasti modlitby vdp.
otca Antona Hlinku prof. na
tejto slávnosti, ktorá bola

náročná nielen pre mladého
kňaza.
P. Jaroslav Jaššo odišiel
po skončení školského roku
na misie na Ukrajinu, potom
na ďalšie štúdiá do Ameriky
a teraz pôsobí v Hondurase
ako misi-onár. Tohto roku
prišiel do farnosti Bratislava
Prievoz na jar, tesne pred
pohrebom vdp. otca Antona
Hlinku, ktorý zomrel 26.
3. 2011 vo veku 85 rokov.
Pohreb mal v sobotu o týždeň
a v nedeľu mal P. Jaroslav
Jaššo v kostole sv. Vincenta
de Paul sv. omšu.
Spomenula som si na celý
tento príbeh a s vďakou
som myslela na vdp. otca
Antona Hlinku. Udalosť vnímam ako praktickú modlitbu
srdca, o ktorej píše vo svojej knihe Jack Filip, karmelitán, matematik.
Podelila som sa s Vami
o tento skutočný príbeh na
oslavu Zmŕtvychstalého
Ježiša Krista.
Margita Kiselyová
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7. rozhlasová púť

do Sanktuária Božieho milosrdenstva

v Krakove

ka na tému: „Ján Pavol II.
a Božie milosrdenstvo“.
O 15-tej hodine sme spoločne pokľakli, aby sme sa
v duchu spojili so zomierajúcim Ježišom v Hodine
milosrdenstva a potom prosili Boha slovami korunky „maj milosrdenstvo
s nami i s celým svetom.“
Svojím spevom nás doprevádzali novicky z Kongregácie Matky Božieho
„Poďte s nami opäť do Baziliky Božieho milosrdenstva. Rádio Lumen putuje Milosrdenstva. Po modlitbe
14. mája 2011 do Lagiewnik. Púť má motto: Boží sluha pápež Ján Pavol II. nasledoval záverečný príhovor rektora baziliky Mons.
- apoštol Božieho milosrdenstva a ctiteľ sv. Cyrila a Metoda.“
Jána Zajonca a požehnanie
Ta k t o p o z ý v a l o R á d i o pozdravil aj krakovský arci- na oslávenom tele len relikviou bl. Jána Pavla II.
Lumen slovenských veria- biskup kardinál Stanislaw znaky svojej milosrdnej Osobitnou modlitbou k sv.
cich už po siedmy raz na Dziwisz. Hlavným celebran- lásky: prebodnuté srdce Cyrilovi sa s pútnikmi
spoločnú púť do Krakova. tom svätej omše bol kardinál a rany na rukách a no- rozlúčil aj riaditeľ Rádia
Na výzvu odpovedalo svo- Jozef Tomko, koncelebroval hách. Tak ako ho znázor- Lumen vdp. Juraj Spuchľák.
jou účasťou 25 tisíc pút- košický arcibiskup Mons. nila sv. Faustína so svet- Cez obedňajšiu prestávku
nikov zo Slovenska, medzi Bernard Bober a ďalší kňazi. lom, ktoré žiari z tých- sme si mohli vypočuť pásmo
ktorými boli aj Levičania.
o Jánovi Pavlovi II. a koncert
Organizovať takúto púť je
gospelových piesní Ľudky
pre slovenský národ veľkým
Koščovej. Počas celého
dňa sme mali tiež možnosť
požehnaním. Tu sa môžeuctiť si relikvie blahoslame spoločne skloniť pred
veného Jána Pavla II., sv.
Bohom, zasvätiť mu svoj
Cyrila i sv. sestry Faustíny.
život i svoju budúcnosť. Tu
sa môžeme pozastaviť pred
Ďakujem Ti môj Pane, že si
tvárou milosrdného Boha
bol svetlom pre moje nohy
a zveriť mu svoje problémy i prosby, poďakovaa daroval mi nádherný deň
nia i chvály... Tu môžeme
prežitý v tvojej milosrdnej
ďakovať „Tomu, ktorý môže
láske spolu s mojimi dravšetko“ za to, že toto svetohými naplnený radosťou,
vé centrum úcty k Božiemu
pokojom, požehnaním a milosťami, ktoré sú tak prepomilosrdenstvu je pre nás vždy
trebné pre mňa, moju rodiotvorené a jedinečným spôRelikvie sv. Faustíny, sv. Cyrila a bl. Jána Pavla II.
sobom nás všetkých spája!
nu, mojich bratov a sestry
i celý náš slovenský národ.
Program púte otvoril kra- V homílii kardinál Tomko to Kristových rán. On
kovský pomocný biskup okrem iného vyzval ľudí sľubuje aj nám šťastie
S láskou a vďakou A. K.
Mons. Ján Zajonc, pútnikom 21. storočia k milosrden- a blaženosť, ak budeme
Pane, ty si
sa tiež prihovorila sestra stvu: „Náš Boh je milo- milosrdní: „Blahoslavení
predstavená Kongregácie srdný a takých chce mať milosrdní, lebo oni dosivšade, len
sestier Matky Božieho aj nás: „Buďte milosrd- a h n u m i l o s r d e n s t v o “ .
ja som
Milosrdenstva v Krakove. ní, ako je milosrdný váš
Po svätom ruženci nasledo- Otec!“ (Lk 6, 36). Ježiš Po sv. omši nasledovali stále niekde
vala svätá omša s eucharis- Kristus, vtelený Boží Syn, Litánie k bl. Jánovi Pavlovi
inde.
tickou adoráciou. Slovákov si po vzkriesení zanechal II. a po prestávke prednáš(P. Rosso)
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Oznamy v Ozaname
Nový kňaz pre Spolok
Všetkým členom Spolku sv. Vincenta de Paul na
Slovensku oznamujeme, že
od 1.7.2011 nastala zmena
vo vedení duchovnej formácie spolku.
Provinciál Misijnej spoločnosti, Páter Jozef Noga,
poveril duchovným vedením Spolku sv.Vincenta de
Paul na Slovensku pátra
Petra Bortela, t.č. na misiách v Českej republike.
Páter Kristian Libant ostáva v Košiciach - Šaci. Za
jeho starostlivosť a ochotu venovať sa problémom
spolku, zvlášť sociálnemu
centru Šurany, mu nesmierne ďakujeme.
Novému nášmu pátrovi
Petrovi Bortelovi prajeme
Božie požehnanie, aby sme
spolu vytvorili jedno veľké
dielo na oslavu Najvyššieho.
Národna rada SVdP

Formačný seminár

pre celú vincentínsku rodinu

Pre veľký úspech minuloročnej púte na Staré Hory navrhol opäť
náš otec provinciál p. Jozef Noga, aby sa aj tento rok vykonala
akcia, ktorá by spojila všetky vetvy vincentínskej rodiny.
Stretnutie je naplánované na víkend
v dňoch 15 -16. 10. 2011 v Bratislave – Ružinove
v kostole sv. Vincenta de Paul
a nosnou témou bude
TVORIVÁ VERNOSŤ SLUŽBY
V PROJEKTOCH VINCENTÍNSKEJ RODINY.
Ide o vysvetlenie systémových zmien, ktoré by sme aj my
mali zaradiť do našej činnosti a tiež o tvorivú službu pre chudobných. Aby sme lepšie dokázali slúžiť a využívali pri tom
tvorivé myslenie. Na tieto témy by sme sa na seminári pozreli
z hľadiska: biblistu, dogmatika, psychológa a sociológa.
Navrhlo sa aj, aby každá vetva vincentínskej rodiny predstavila jeden svoj projekt, ktorý práve prebieha a kde by sa
jednalo o príklad systémovej zmeny, aby sme mali príklady
z praxe s perspektívou do budúcnosti.
Presnejšie informácie o ubytovaní, stravovaní
a celkovom programe budú oznámené a spolu s prihláškou
nám budú zaslané.
Petra Bajlová

Máme nového správcu
našej webovej stránky
Webová stránka patrí v súčasnosti medzi najpoužívanejšie médiá
s vysokou výpovednou hodnotou. Sledovanosť stránky je do značnej
miery podmienená jej sviežosťou, aktuálnosťou, moderným grafickým dizajnom a pútavým obsahom.
V dlhodobo zložitej situácii, kedy som sa aktualizovaniu a rozvíjaniu stránky už nemohol venovať, veľmi vítam možnosť zveriť jej
webmastering v plnom rozsahu mladému mužovi, pánovi Jakubovi
Dobešovi, ktorý zareagoval pozitívne na našu požiadavku a podujal sa na túto vec. Dohodli sme sa na kompletnom prebudovaní
doterajšej statickej stránky na dynamickú podľa jeho vlastného
grafického cítenia.
Verím, že uvedená zmena prinesie viditeľné oživenie, spružnenie
a "omladenie" našej webstránky v duchu najnovších trendov v tejto
oblasti. Jakubovi úprimne ďakujeme a prajeme mu výdrž i potrebné nadšenie, aby stránka priniesla úžitok ako nám všetkým, tak
v konečnom dôsledku tým, ktorí sú odkázaní na našu pomoc.
František Zajíček

Skvelá možnosť
Na našej webovej stránke www.
vincent.sk sa už čoskoro (po jej
prerobení, ktoré práve prebieha)
objaví jednoduchá skvelá možnosť
pomôcť ﬁnančne nášmu Spolku.
O čo konkrétne ide?
Dostali sme nedávno zaujímavú
ponuku od poisťovňe UNION. Cez
našu webovú stránku bude možné
jednoduchým spôsobom sa v tejto
poisťovni poistiť (napríklad pred
nejakou cestou do zahraničia) a to
v rovnakej cene, ako by sme to urobili osobne v nejakej jej pobočke.
Z každej cez našu stránku uzavretej poistnej sumy zostane pre náš
Spolok určitá dohodnutá percentuálna časť.
Takto môžeme Spolku pomôcť
kedykoľvek budeme potrebovať
poistenie my, alebo naši známi
a priatelia, ktorých, ako verím,
o tejto možnosti všetci radi poinformujeme.
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Naša štatistika pomoci chudobným za rok 2010
Cieľom Spolku sv. Vincenta de Paul je v prvom rade chrániť dôstojnosť človeka,
hájiť ľudské práva, zmierňovať biedu a odstraňovať jej príčiny, čo zahrňuje charitatívnu službu v širšom i užšom zmysle slova. Členovia sa zameriavajú na aktuálne
potreby ľudí v tom prostredí, kde žijú. Ide o duchovnú a hmotnú pomoc ľuďom
v núdzi, v rôznych ťažkostiach (starým, chorým, väzňom, bezdomovcom, Rómom,
utečencom a iným). Usilujú sa osobne angažovať a konkrétne pomáhať v duchu
vincentínskej charizmy. (Stanovy SVdP)
V tomto duchu pracovali
naši členovia v roku 2010 pre
chudobných a najbiednejších
tohto sveta, aby napĺňali
slová evanjelia skutkami.
Výsledkom je štatistika
Spolku o práci s chudob-

nými, ktorá je len malou
ukážkou, ako je potrebné
pomáhať. Naše úsilie možno
doplniť slovami Matky
Terezy „Keď pomôžeš chudobnému, aby mohol žiť ako
človek, ukážeš mu Boha“

Najväčší podiel nákladov
Spolku tvorila práca s chudobnými - podpora v hmotnej a peňažnej núdzi spolu
s overením danej situácie
klienta a to vo výške 10
435.- € a nepeňažné dary

v hodnote 6 057.- €, ktoré
tvorili hlavne potraviny,
oblečenie a obuv.
Touto cestou chceme
poďakovať všetkým darcom, sponzorom, nadáciám,
organizáciám, mestskej
samospráve, ktorí nám
pomohli pomáhať - v cieli pre spoločné dobro
človeka.

Štatistická tabuľka foriem poskytnutej pomoci
VÝPOMOC

CELKOM
Z toho:

Materiálna výpomoc:
potraviny
oblečenie
obuv
čistiace potreby
lieky
nábytok
iné veci osobnej potreby
iné (sporáky, práčky...)

156
816
163
19
15
16
11
15

Finančná výpomoc:
na úhradu nákladov (byt...)
hotovosť na zákl. živobytie
iné
balíky

8
118
20
473

Dôvody:
nízke soc. dávky
nepostačujúca dávka PNS
bez príjmu
iné dôvody

MUŽI

ŽENY

36
59
31

DETI

42
45
44
4

2
2

RODINY

31
61
10
8
1
1

1

1

1
109
5

47
651
78
7
15
13
8
15

6
118
20
473

1
30

30

38

11
5
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