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„Ani oko nevidelo, ani 
ucho nepočulo, ani do ľud-
ského srdca nevstúpilo, čo 
Boh pripravil tým, ktorí ho 
milujú„ (1 Kor 2,9 )

Milá sestra, brat,
dnes som dostala list, 

v ktorom mi píše matka, 
že čaká siedme dieťatko. 

V týchto ťažkých časoch premýšľala už aj o inter-
rupcii, ale manžel s tým nesúhlasil. Rodina žije len 
z minimálnych finančných prostriedkov, pretože 
matka je t. č. na materskej dovolenke a manžel 
mal doteraz len príležitostnú prácu. Peniaze však 
nestačia pre početnú rodinu ani na to najnutnejšie. 
S radosťou mi však oznamuje, že situácia sa zme-
nila a manžel si našiel zamestnanie na plný pra-
covný úväzok. Tejto rodine pomáhame a sme s ňou 
v kontakte už niekoľko rokov (Konferencia sv. 
Jozefa v Leviciach)... 

...pred niekoľkými dňami ma navštívili mladí 
manželia – obidvaja nezamestnaní. V našom 
„Vincentíku“ si vybrali nábytok aj ošatenie pre seba. 
Radosť oboch mi bola odmenou za vynaložený čas 
a únavu. Mladá žena išla domov v peknej blúzke 
a moderných rifliach, ktoré si našla vo Vincentíku, 
kde prijímame a vydávame prinesené šatstvo a veci 
do domácnosti. To milé, zbožné a dobré dievča, 
neskrývalo možno až detskú radosť z darovaných 
vecí. Keď sme sa lúčili,  držala ma v objatí, pri kto-
rom som pociťovala niečo, čo ani neviem slovami 
opísať. Bola to úprimná vďačnosť, ktorá vychádza-
la z jej viery. V tom objatí som pocítila, ako málo 
niekedy stačí, aby  bol človek  šťastný...

Milá sestra, brat, viem že táto radosť napĺňa aj 
každého z Vás pri službe našim núdznym. Viem, 
že spoločne prežívame s nimi ich problémy, bolesti  
a bezradnosť. Trpíme s nimi, keď im nevieme 
pomôcť. No najdôležitejšie je, že vždy stojíme pri 
nich. Majú sa o koho oprieť, majú komu napísať 
a má ich kto vypočuť. Veď oporu potrebuje každý 
zabudnutý, odvrhnutý, bohatý či chudobný, ale aj 
my všetci. 

Ľudská dôstojnosť má svoju cenu, lebo všetci sme 
stvorení na Boží obraz. Nezabúdajme, že je tu náš 
Nebeský Otec, ktorý čaká, aby sme mu odovzdali 
všetko, aby sme prosili za všetky naše potreby.  
Boh nám chce s pomocou Ducha darovať milosť, 
s ktorou budeme chápať jeho úmysly, prijímať 
jeho vôľu a konať podľa nej. Chce sa osobitne 
s každým z nás stretnúť pri modlitbe, pri každej sv. 
omši, pri každom stretnutí s blížnym. Buďme teda 
verní v skutkoch, aby sme mohli s veľkou láskou 
prinášať ovocie, ktoré nech je ďakovaním za Božiu 
a Ježišovu lásku. 

Vaša vďačná sestra Magdaléna 

Dnes by som chce-
la vymenovať ďalšie 
črty, ktoré nás, vin-
centínov, charakteri-
zujú.

3. Slúžiť chudobným prak-
tickou a konkrétnou láskou.

Najprv dáme slovo sv. 
Vincentovi: „Keď sa chudob-
ný opýta, kde je Boh, podaj mu 
kus chleba a povedz: „Tu!“

„Milujme Boha, ale nech je 
to námahou našich rúk a v pote 
našej tváre.“

„Je v našej dobe veľa 
takých, ktorí sa zdajú byť 
cnostní a skutočne aj sú, ale 
klonia sa skôr k pokojnému 
a bezstarostnému životu 
a nie k statočnej a vytrvalej 
nábožnosti. Cirkev je veľká 
žatva, ktorá potrebuje žencov, 
ale takých, čo pracujú. Nič 
nie je v lepšej zhode s duchom 
evanjelia, než zhromažďovať 
v duši svetlo a silu z mod-
litby, čítania a samoty, aby 
sme potom mohli ísť a deliť 
sa s ľuďmi o tento duchovný 
pokrm. Postupovať teda tak 
ako náš Pán a po ňom jeho 
apoštoli a spájať úlohu Marty 
s úlohou Márie, nasledovať 
holuba, ktorý zje len polovicu 
získaného pokrmu a s ostat-
kom v zobáku kŕmi mláďatá. 
Takto máme konať a skutka-
mi dosvedčovať, že milujeme 
Boha.“

Vincentská tradícia nalieha 
na praktickú kresťanskú lásku. 
To je tajomstvo svätosti vin-
centína. Sv. Vincent kládol 
dôraz na činnú lásku: „Keď 
som bol hladný, nielen že ste 
mali so mnou súcit, ale dali 
ste mi aj najesť; keď som bol 
smädný, nielen že ste sa ku 
mne priblížili, aby 

ste sa na mňa dívali, ale dali 
ste mi aj napiť; keď som bol 
vo väzení, neuspokojili ste sa 
len modlitbou za mňa, ale ste 
ma aj navštívili,...“

Od čias sv. Vincenta  až 
podnes sú členovia vincentískej 
rodiny známi ako muži a ženy, 
schopní milovať praktickou 
a činnou láskou. Milujú tým, 
že slúžia a neboja sa zašpiniť 
si ruky v službe chudobným. 
Vincentíni sa nezrodili pre 
vysoko postavené miesta, alebo 
aby sa stali z nich len úradníci; 
nezrodili sa, aby slúžili podľa  
presne určených programov, 
ktoré sa však nedotýkajú biedy 
chudobných. Naopak, zrodili 
sa preto, aby hľadali riešenia 
na problémy chudobných, 
riešenia konkrétne, či už krát-
kodobé, niekoľkomesačné, 
alebo dlhodobé. 

4. Usilujú sa žiť a slúžiť 
jednoducho a pokorne.

Sv. Vincent povedal: „Duch 
Ježiša Krista je duch jedno-
duchosti, ktorý spočíva v tom, 
že hovoríme veci tak ako sa 
majú, bez pokrytectva alebo 
skrývania.“ Sv. Vincent bol 
presvedčený o dôležitosti jed-
noduchého života, volá ho 
„moje evanjelium, ... moja 
najobľúbenejšia čnosť.“

Vincentín je osoba, ktorá sa 
snaží žiť tento štýl ako cestu, 
ktorá mu umožní pripodobniť 
sa Bohu a nadviazať úzke 
a bratské vzťahy s núdznymi. 

Nový Zákon vyzdvihuje túto 

vo vincentínskej rodine (2)
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podstatnú pravdu: „...vaša reč nech je áno-áno, 
nie-nie.“ Sv. Vincent chce, aby jeho synovia 
a dcéry boli jednoduchí v živote a žili pravdivo.

Jednoduchý životný štýl nám pomáha vytvárať 
„ľahko priechodné“ vzťahy medzi nami, 
rýchlejšie sa spoznávame a približujeme k chu-
dobným a trpiacim, sme autentickí, verní záväz-
kom a žijeme podľa nich. Jednoduchosť nás 
robí pravdivými a pomáha odhaľovať klamstvo 
a dvojtvárnosť.

„Pokora, pokora, pokora,“ hovoril sv. Vincent, 
„to je základ evanjeliovej dokonalosti.“ Sv. 
Vincent vyzýva tých, ktorí ho nasledujú, aby 
pozorovali „tento príklad pokory u nášho Pána 
Ježiša Krista.“ Vincent žil hlboko ponorený do 
tajomstva Božieho Syna, ktorý „sa zriekol seba 
samého, vzal si prirodzenosť sluhu a stal sa 
človekom.“(Fil 2,7)

Pokora nám dáva poznať našu ohraničenosť 
a nevyhnutnosť vykúpenia. Pokoru možno vidieť 
v postoji vďačnosti za obdržané dary. Vedie 
nás k tomu, aby sme všetko v živote videli ako 
milosť. Pokora je známkou duchovnej zrelosti 
a vedie nás k postojom služobníc a služobníkov 
s túžbou pustiť sa do pokorných skutkov 
v službe trpiacim a núdznym a nechať sa nimi 
evanjelizovať. Životom v pokore si uvedomu-
jeme, že keď „pomáhame chudobným, konáme 
len skutky spravodlivosti a nie milosrdenstva.“  
Bez pokory nie je možná ani spolupráca.
 

(pokračovanie nabudúce)
       s. Damiána Poláková, dkl.
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Vážení členovia vincentínskej rodiny!

Budúci rok je pred nami okrúhle 350. výročie smrti sv. 
Vincenta i sv. Lujzy. Pri tejto príležitosti by sme Vás, členov 
vincentínskej rodiny, prosili o spoluprácu. 

Podstúpili sme už prvé kroky k tomu, aby sa životopisný 
film o sv. Vincentovi de Paul s názvom „Pán Vincent“ 
dostal do rúk širokej verejnosti s novým dabingom. V tejto 
veci sme oslovili saleziánske vydavateľstvo, ktoré už pri-
pravuje podklady pre dabing a vybavuje autorské práva. 
Na Konferenciu biskupov Slovenska by sme chceli podať 
projekt na spolufinancovanie ako celá vincentínska rodina. 
A preto Vás prosím o spoluprácu ako i o modlitby na tento 
úmysel.

O podrobnostiach Vás bude informovať P. Tomáš Brezáni 
CM, ktorý bude potrebovať isté údaje o vás, ako i vaše pod-
pisy pod projekt na KBS. 

Verím, že sa nám spoločnými silami podarí priniesť na 
slovenský mediálny trh kvalitný film o našom zakladateľovi 
a inšpirátorovi a prispeje to k rozvoju a zviditeľneniu pôso-
benia vincentínskej rodiny na Slovensku.

Vo sv. Vincentovi
P. Jozef Noga CM, provinciál 

Všetkým predstaveným vetiev Vincentínskej rodiny na Slovensku

Životopisný film 
o sv. Vincentovi de Paul

 Blahoslavení milosrdní (Máj)
„Nestačí mať lásku v srdci a na 

perách. Musí prejsť do činov, lebo 
až vtedy je dokonalá, keď v srdciach 
tých, ktorých milujeme, vzbudzuje 
lásku.“

„Kto má lásku, činí každému dobre, 
tak ako si praje, aby sa činilo jemu. 
V tom spočíva podstata lásky!“

Nič bez pokory (Jún)
„Keď začneme túžiť po pokore, 

Boh v nás túto čnosť rozmnoží a us-
chopní nás praktizovať ju úkonmi 
pokory, ku ktorým nám poskytuje 
príležitosť.“

„Usilujme sa o pokorné zmýšľanie. 
Vtedy si konanie nášho blížneho vy-
svetlíme vždy po dobrom a budeme 

znášať jeho malé nedokonalosti.“

Dobrotivá úcta získava (Júl)
„Úcta, ktorú si navzájom preuka-

zujeme, musí vychádzať zo srdca. 
V srdci musí byť jej prameň. Len 
úcta, ktorá vychádza zo srdca, plodí 
pravú úctu a z nej vyrastá pravá 
dobrota srdca.“

„Dobrá povesť sa získava len 
praktickým cvičením sa v čnostiach. 
Konajme celkom a úplne svoju po-
vinnosť a iďme priamou cestou 
k Bohu. Pracujme na tom, aby sme 
sa stali pokornými, trpezlivými a mi-
lujúcimi. 

To je jediný prostriedok na získanie 
úcty, ktorú strácame, ak ju hľadáme 
na iných cestách.“

Ten, kto podľa nich ticho rozjíma, je i sám pohnutý milosrden-
stvom 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
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N a š a  v i n c e n t í n s k a 
Konferencia Nanebovzatia 
Panny Márie zo Šace, sa 
Vám chce prihovoriť pros-
tredníctvom nášho časopisu 
Ozanam a predstaviť Vám 
aj ostatné naše konferencie 
a ich činnosť vo farnosti 
Košice - Šaca.

V malej prímestskej oblas-
ti Košíc – v časti Košice 
- Šaca spolupracujú 3 kon-
ferencie Spolku sv. Vincenta 
de Paul na Slovensku:  
Konferencia Nanebovzatia 
Panny Márie, Konferencia 
sv. Rodiny a Konferencia 
bl. Zeferina Mallu.

„Blažení milosrdní, lebo 
oni dosiahnu milosrdenst-
vo.“

“Keby som sa nebúrila, 
nechápala by som čo Boh 
odo mňa chce. Stratila som 
syna, žije - ale neviem kde 
je. Pýtala som sa: Pane, 
prečo musím ja na sebe 
všetko zažiť, aby som mohla 
druhým pomáhať...? Lebo 
je tu  láska - ktorú dostávam 
tak veľmi veľa a zadarmo 
- nesmiem si ju nechať pre 
seba, lebo ma zadusí...“

Toto sú slová jednej  
našej členky z  konferencie 

zo Šace. Prečo pomáham, 
prečo mi nie je ľahostajná 
bolesť a núdza blížneho. 
Boh nás povoláva do služ-
by. Každý  by mohol o sebe 
povedať, prečo takto koná. 
On však vo svojom veľkom 
pláne spojil týchto ľudí.  
Dnes ich poznáme v našich 
konferenciách. 

Konferencia Nanebo-
vzatia Panny Márie 
v Šaci, zastúpená p. Augustí-
nou Jarošovou, Gustou, ako 
ju všetci volajú. Priama 

a plne otvorená srdcom 
i dušou, hybná sila kon-
ferencie. Spolu s ďalšími 
členmi  p. Irenou Dubíkovou, 
Irenou Liptákovou, Pavlom 
Lopatníkom s manželkou,  
p. Jakabovou  a ostatným sa 
snažia o evanjelizáciu svoj-
ho okolia.

Konferencia sv. Rodi-
ny  zastúpená rodinou 
Beregszasziovou, pánom 
Pastorekom Ladislavom 
a ďalšími členmi.

Dalo by sa povedať, že 

sú to pravá a ľavá ruka 
konferencie, vždy ochotné 
pomáhať. Rodinu Pastore-
kovú doplnila aj ich dcéra, 
ktorá sa v Združení marián-
skej mládeže zapojila do 
predaja srdiečok pre Haiti 
a spolu s rodičmi v konfer-
encii mala rovnaký cieľ.

Konferencia bl. Zeferi-
na Mallu, zastúpená jej 
predsedom Tiborom Mattom 
a ďalšími členmi tejto 
malej rómskej konferencie 
s veľkým poslaním: evanje-

Konferencie na východnom Sloven-
sku sa začali formovať od r. 1995 
pod vedením  pátra Miroslava Martiša, 
C.M., ktorý počas svojho pôsobenia 
v Košiciach - Šaci ich založil a bol 
na pomoci ako duchovný vodca pri 
vzniku všetkých konferencií na výcho-
de republiky .

Jeho pôsobením vznikali a zani-
kali konferencie, z ktorých neskôr 
svoju činnosť uskutočňovali už ako 
Konferencia sv. Rodiny, rómska kon-
ferencia bl. Zeferina Jiméneza Mallu, 
Konferencia Nanebovzatia Panny Má-
rie, Konferencia sv. Sebastiána (bola 
zrušená v roku 2007), Konferencia 
Troch košických mučeníkov a Kon-
ferencia Navštívenia Panny Márie 

neďaleko Košíc - v Malej Ide. Sú to 
miešané konferencie, pozostávajúce 
z mužov a žien, manželských párov 
založených podľa stanov spolku.

Každá konferencia si zvolila svoju 
náplň pre prácu s duchovným a teles-
ným milosrdenstvom: Konferencia sv. 
Rodiny pomoc v núdzi a Vincentínske 
centrum, Konferencia bl. Zeferina 
Jimenéza Mallu pomoc Rómom, hudba 
a evanjelizácia, Konferencia Troch 
košických mučeníkov starostlivosť 
o väzňov, Konferencia Navštívenia 
Panny Márie všeobecná charitatívna 
činnosť - vyhľadávanie a návšteva chu-
dobných.

Okrem tejto svojej náplne mohli kon-
ferencie doplňovať svoje pôsobenie aj 

všeobecne a to podľa potreby okolia, 
návštevou detských domovov, výpo-
mocou pri ubytovaní ľudí bez domova, 
zapájaním sa do spoločných akcií vin-
centínskej rodiny spolu so sestričkami - 
Dcérami kresťanskej lásky, v predávaní 
medovníkov pri zbierke na Haiti, re-
konštrukcií domčekov pre chudobných 
– sociálne odkázaných ľudí bez domo-
va – vo Vincentcentre Šaca.   

Veľkou duchovnou pomocou pre 
konferencie boli a sú vždy vincentínski 
kňazi v Šaci.

Aj vďaka nim sa konferencie môžu 
osobne angažovať a konkrétne pomáhať 
v duchu vincentínskej charizmy.

Libuša Miháliková

Z histórie konferencií Východ - Šaca

Bohatí  na milosrdenstvo
Bohatí na milosrdenstvo

Počas obedňajšej prestávky 
na plenárnom stretnutí Spolku



5

svedectvolizácia a výpomoc v núdzi 
rómskym rodinám. 

Hlavnou náplňou činnosti 
týchto našich konferen-
cií je pomáhať chudobným 
a všetkým, ktorí túto pomoc 
potrebujú. 

Evanjelizačná činnosť  kon-
ferencií počas roka spočíva  
v zapájaní sa do duchovnej 
služby. Najčastejšie je to 
pomoc v kostole, príprava, 
výzdoba, čítanie pri sv. 
omši doma vo farnosti, ale 
aj v nemocnici a v kapln-
ke nápravno-výchovného 
ústavu v Šaci.

Osobitnú pozornosť si 
vyžadujú chudobní – sociálne 
slabá rodina so 7 deťmi uby-
tovaná v domčeku, majetku 
Spolku sv. Vincenta de Paul 
na Slovensku, pod názvom 
Vincentcentrum. 

Objekt im bol upravený, 
a prispôsobený na bývanie 
za pomoci všetkých konfer-
encií ako aj ďalšej košickej 
Konferencie Troch 
košických mučeníkov 
na čele s pánom Miroslavom 
Popíkom,  ktorý už bol pred-
stavený pri ocenení v pred-
chádzajúcom čísle časopisu.   

Ú l o h o u  k o n f e r e n -
cií je dohliadnuť na túto 
viacpočetnú sociálnu rodinu 
finančne, ale aj materiálne. 
Najmä poskytovať pomoc 
pre ich deti v letných mesia-
coch peňažným príspevkom 
na detský tábor, ktorý by 
rodina nezvládla, ale aj potra-
vinovou výpomocou počas 
veľkonočných a vianočných 
sviatkov. Musíme  pochvalne 
napísať, že rodina žije čisto 
a poriadne, čo nás všetkých 
veľmi teší.

V areáli záhrady je ďalší 
dom, tiež majetok Spolku, 
ktorý je v súčasnej dobe 
v rekonštrukcii a po jeho 
oprave by mal slúžiť inej 
núdznej rodine.

Keď  však chceme duchov-
ne viesť chudobných a tých, 
ktorých nám Pán posiela, 
musíme aj my neustále 
duchovne rásť. Vo veľkej 
miere nám v tom pomáhajú 
naši vincentínski kňazi 
v Šaci. Touto cestou im za 
to ďakujeme. 

Avšak dotknem sa aj  

boľavého miesta. Týmto 
miestom je čas stretáva-
nia sa. Musíme aj kriticky 
priznať, že v poslednej dobe 
sa mám to prestalo dariť.  
Azda vplyvom tejto doby, 
jej rýchleho tempa, sa mnohí 
členovia vidíme najčastejšie 
len pri svätej omši v kostole. 
Tiež predseda Konferencie 
Sv. Zeferína Mallu, pán Ti-
bor Matta, vzácny človek, je 
vážne chorý a týmto prosíme 
o modlitby za jeho zdravie. 
Ostatní členovia rómskej 
konferencie sú rozpŕchnutí 
v zahraničí za prácou.

A tak sa stáva, že pozi-
tívne sme otvorení duchov-
nej oblasti, ale potom, za 
múrmi chrámu, zabúdame 
myslieť, že pomoc blížnym 
je cesta pre nás samých 
a naše rodiny. Lebo len ak 
dávaš - dostaneš. Z veľkého 
počtu nás členov potom 
konajú „skutky milosrden-
stva“ v menšom počte len 
stále tí istí členovia.

Vo svojich modlitbách pro-
síme o dary a pomoc Ducha 
Svätého pre všetkých, lebo 
bez jeho pomoci nedoká-
žeme otvoriť svoje srdce 
a pomáhať iným. 
     
Konferencie Košice – Šaca

Augustína Jarošová, 
Libuša Miháliková

Výpomoc bývajúcej rodine - dovoz potravín

Rekonštrukcia domu 
pre sociálne slabé rodiny

Počas obedňajšej prestávky 
na plenárnom stretnutí Spolku
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A k o  č l e n k a  S p o l k u 
sv.  Vincen ta  de  Pau l 
(Konferencia sv. Ondreja 
apoš to la ,  Bra t i s lava  - 
Ružinov) som bola navrh-
nutá prezidentkou nášho 
spolku a vybratá koordi-
nujúcou organizáciou na 
Slovensku C.A.R.D.O. pre 
cestu do Rumunska, ktorá sa 
uskutočnila v dňoch 16.3.-
30.3.2009.

Počas pobytu sme navští-
vili štrnásť organizácií 

v troch mestách v severo-
západnej časti Rumunska: 
Cluj Napoca (druhé najväč-
šie mesto krajiny), Oradea 
a Turda.

Štyri organizácie oriento-
vané na školopovinné deti 
a mládež vlastne nahrád-
zajú naše školské družiny 
a kluby, ktoré u nás boli 
už i za minulého režimu. 
V ich krajine takéto aktivi-
ty školy nepoznali a dnes 
pociťujú potrebu venovať sa 

deťom a mladým, nakoľko 
deti sa po skon-
čení vyučovania 
potulujú ulicami, 
sú hladné, prípad-
ne páchajú trestnú 
činnosť. V jednej 
organizácii, zalo-
ženej Švajčiarom 
a financovanej zo 
Švajčiarska, kde 
je aj veľký sklad 
obnoseného šat-
stva, pripravujú 
denne deťom jedlo 
- olovrant a sna-
žia sa spolupracovať s celou 
rodinou.

Ďalšie štyri organizácie 
boli seniorské. Tri ako naše 
kluby dôchodcov, štvrtá - 
domov dôchodcov, kde nám 
pani riaditeľka porozprávala 
o radostiach, ale hlavne sta-
rostiach s takýmto zariade-
ním.

Dve organizácie boli pre 
hendikepovaných ľudí. 
V jednej sa venujú men-
tálne postihnutým v stred-

nom veku, ktorých podpo-
rujú po psychickej stránke 
- pozornosť venujú i spo-
lupráci s rodinou, v druhej  
sa sústreďujú na mladších 
dospelých s DOWN syn-
drómom. Zastihli sme ich 
v tvorivej práci pri výrobe 
veľkonočných pozdravov 
a sviečok. V obidvoch zari-
adeniach bolo cítiť zo strany  
pracovníkov - vychováva-
teľov veľkú lásku a odda-
nosť tomuto dielu. Na nedo-
statok nadšených dobrovoľ-
níkov sa nemôžu sťažovať 
ani zo strany mladých ľudí, 
prevažne študentov.

V meste Oradea bola zau-
jímavá návšteva charitného 
centra. Vydávajú tu stra-
vu evidovaným núdznym 
ľudom z ulice, majú sklad 
šatstva, ktorý je k dispozícii 
núdznym a množstvo iných 
príležitostných aktivít ako 
červené nosy, zbierka potra-
vín, predaj výrobkov. 

V meste Turda sme navští-

vili nadáciu RATIU, zalo-
ženú rodinou rovnakého 
mena, pre podporu demo-
kracie, a to v rôznych oblas-
tiach. Nadácia má dlhoročnú 
tradíciu a veľmi veľa akti-
vít. V tomto meste bola pre 
nás ešte pripravená návšteva 
(takmer) všetkých kostolov 
mesta so sprievodcom, his-
torickým výkladom a pozor-
nosťou kňazov (unitárskych, 
pravoslávnych i gréckokato-
líckych). 

Zostaňme aktívni

Pod týmto heslom bol organizovaný projekt Európskej únie pre sto mužov 
a žien nad 55 rokov z Maďarska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Talian-
ska na získanie dobrovoľníckych skúseností a nových inšpirácii do svojich 
komunít.

 - staňme sa dobrovoľníkmi

svedectvo
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Posledná naša aktivita bola 
pracovná hlavne fyzicky. 
Zúčastnili sme sa na stavbe 
domov pre núdzne rodiny. 
Po prehliadke už postave-
ných a obývaných domov 
sme prenášali i pílili dosky, 
pribíjali klince, vyberali 
skaly a pod. 70 % stavby je 
realizovaných dobrovoľník-
mi.

Na záver chcem pozna-
menať, že počas štrnástich 
dní som sa stretávala len 
s veľkým nadšením ľudí 
zapálených pre pomoc blíž-
nemu, čím som nadobud-
la dojem, že na Slovensku 
nemáme toľko nadšených 
dobrovoľníkov. Pravdou pre 
mňa ostáva, že v Rumunsku 
počas toho minulého oblud-

ného režimu bola omnoho 
väčšia materiálna bieda ako 
u nás a národ, aby to pre-
konal, musel mať omnoho 
silnejšie sociálne cítenie, 
aby dokázal prežiť. A na to 
sa nezabúda.

Spoznala som, že veci, 
o ktorých som si myslela, 
že nedokážem, som zvlád-
la úplne v pohode (kŕmenie 

starých ľudí, prihováranie sa 
postihnutým).

Cesta ma obohatila poci-
tom, že žiadna práca, i keď 
sa zdá byť malá či nepod-
statná v biede sveta, nie je 
zbytočná.

Bez  tej jednej kvapky 
vody by more nebolo úplné. 
(Matka Tereza)  

Mária Chrenčíková

V tomto roku sa mi nechcelo ísť na 
rodinnú dovolenku. Pracujem s chudob-
nými a s bezdomovcami a tak sa mi 
zdala dovolenka luxus, ktorý nemusí 
byť. Pre pokoj rodiny a hlavne z vďaky 
k manželovi, ktorý mi veľa toleruje,  
(veľa času trávim s chudobnými mimo 
domu) som na dovolenku šla.

Na dovolenku sme išli do Grécka, na 
letovisko NAI PORI. Potešila som sa, 
keď som zistila, že sme pri Egejskom 
mori. Na otázku, kde a kedy sú v nedeľu 
katolícke sv. omše, som dostala odpoveď, 
že nie sú, len pravoslávne. Grécko má 
len jedno percento katolíkov. V nedeľu 
sme boli na sv. omši, ale celú som ju 
preplakala, chýbal mi katolícky obrad 
a najmä sv. prijímanie. Povedala som si, 
že skúsim niečo podniknúť, aby sme na 
ďalšiu nedeľu mali našu sv. omšu. 

Začala som konať. Šla som do ces-
tovnej kancelárie a poprosila som, aby mi 
zistili, kde je najbližší katolícky kostol. 
Pani v cestovnej kancelárii bola prekvap-
ená, že nevie, vraj takú požiadavku od 
turistov ešte nemala. Po mojich prosbách 
začala hľadať a telefonovať. Viete si 
predstaviť moju radosť, keď mi poveda-
la, že sv. omša je o 10.00 hodine v meste 
Thessolonie (niekdajší Solún) kde pôso-
bil sv. Pavol. Cesta rýchlikom tam trvá 
dve hodiny a cestovné je dosť drahé. Mne 
to bolo jedno, radšej ušetríme na niečom 
inom, ale ideme. Na druhý deň sme boli 
so synom v Aténach. Sprievodkyňa nám 
ukazovala pohanských bohov a na moju 
otázku, či je tu aj nejaká katolícka pamia-
tka ma zobrala na vršok AREOPAG, 
kde sv. Pavol hovoril k Aténčanom. Slzy 
radosti mi padali od dojatia, takú milosť 
som naozaj nečakala. Po prí-chode na 
ubytovňu mi manžel smutne oznámil, že 
sme stratili bankomatovú kartu. Musela 

nám vypadnúť niekde na letovisku, lebo 
v Aténach manžel nebol. Po veľkej rados-
ti z výletu začali skúšky. Prosila som sv. 
Pavla, aby nám pomohol kartičku nájsť. 
Veď ako  pôjdeme do Solúnu, bez peňazí. 
Ráno mi pani v cestovnej kancelárii 
napísala na veľký papier text, o ktorý 
som ju poprosila: „Sme zo Slovenska, 
stratili sme bankomatovú kartu, prosíme 
o pomoc. Ďakujeme“. S papierom sme 
chodili po letovisku, po obchodoch, ale 
v teň deň sa karta nenašla. Nestrácala 
som vieru v pomoc sv. Pavla, verila som. 
Na druhý deň sme znovu celá rodina cho-
dili s papierom a sv. Pavol nám pomo-
hol. Napokon nám v jedných potravinách 
našu kartu podali, doniesol ju neznámy 
okoloidúci. Bolo to úžasné. Manžel je 
neveriaci, vtedy určite uveril. Celý čas 
som mu hovorila, aby sa nebál, že Boh  
nám pomôže. V cestovke som oznámi-
la, že kartu sme našli a poprosila som, 
aby pokračovali v hľadaní ulice, kde je 
v Solúne sv. omša.

V nedeľu nás čakala ďalšia skúška. 
Budík ráno nezazvonil. Vlak mal odísť  o 
15 minút a my sme boli ešte doma. Cesta 
na vlak trvala 30 minút, to sme si večer 
odskúšali. Z hlbokým pokojom v srdci 
som povedala, oblečme sa a ideme, skú-
sime to. Sv. Pavol zariadi, aby nás vlak 
počkal. A tak sme išli. Syn a ani manžel 
neprotestovali. Asi v polovici cesty sme 
videli, ako nás rýchlik predbehol. Kráčali 
sme dolinou a odrazu vlak na kopci zastal. 
Okamžite som sa modlila a prosila, aby 
sa sprievodca otočil a aby nás zbadal. 
Vôkol nikto, len my. Stalo sa, zbadal 
nás. Zakýval nám a ja som tiež kývala. 
Manžel a syn prestali utekať, povedala 
som im, uvidíte rýchlik nás počká. Asi 
po 15. minútach sme nasadli do vlaku. 
Sprievodcu som vystískala a ďakovala 

som mu. Usmieval sa, ale nerozumel.
Po dvoch hodinách cesty sme prišli do 

Solúnu. Tam nás čakala ďalšia skúška. 
Na stanici nám nik nevedel povedať, kde 
je katolícky kostol. Ulica Francou im nič 
nehovorila. Ja som vedela, že sv. Pavol 
je s nami. Bol to zvláštny stav duše, 
dôverovala som. Vo veľkom miliónovom 
meste sme našli očakávaný kostol, ku 
ktorému nás určite priviedol anjel. Prijal 
nás pán farár. Na fare, na stene vo vnútri 
bol namaľovaný obraz sv. Vincenta de 
Paul, usmieval sa na nás. V kaplnke, kde 
sa slúžila sv. omša, bola jediná socha 
Sedembolestnej Panny Márie, našej 
patrónky. Od radosti a plaču som sa 
nevedela ani modliť, len som opako-vala 
MAGNIFIKÁT, do ktorého som vložila 
všetko, čo som cítila. Na svätej omši boli 
sestričky Matky Terezy, boli sme ako 
jedna rodina. Konečne som prijala Pána 
Ježiša, ktorý mi tak veľmi chýbal. 

Milí priatelia, chcem vás povzbudiť, 
verte v silu modlitby. Ja som sa o tom 
znovu presvedčila. Naďalej sa chcem 
ešte s väčšou láskou venovať chorým 
a opusteným. 

Katarína M.,
Konferencia sv. Jozefa, Levice 

 Svätý Pavol - ĎAKUJEM!
„Čokoľvek bude prosiť s dôverou od môjho nebeského Otca  
– dostanete." To nie sú len slová, to je skutočnosť. Skutočnosť, 
o ktorú sa chce s nami podeliť, zažila  naša členka Spolku sv. 
Vincenta de Paul, keď bola na dovolenke. Nastáva čas dovoleniek, 
vykročme aj my s dôverou a vložme  sa do Jeho rúk.

svedectvo
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Z plenárneho stretnutia Spolku sv. Vincenta de Paul

Plenárne stretnutie - 
Východ sa uskutočnilo 
u DKL v Košiciach za účasti 
členov  konferencií, kňaza 
o. Nižníka Petra, sestričky 
DKL a pozvaných hostí 
manželov Kojnokových 
z Lučenca.

Stretnutie bolo plodné 
a vedené v duchu odkazu  
Frederica Ozanama, ktoré 
uviedla prezidentka SVdP p. 
Magdaléna Boledovičová.

Základom našej činnosti 
je práca s chudobnými 
a evanjelizácia okolia. Otec 
Peter Nižník vo svojom 
príhovore poukázal na chu-

dobu rodín, i v takých prí-
padoch keď obidvaja rodičia 
pracujú, ale po úhrade ná-
kladov na rodinu im zostane  
minimum. Konštatoval, že 
takýchto rodín je veľa.

Ekonomickú časť o čerpaní 
nákladov a výnosov za rok 
2008 predložila Libuša 
Miháliková, účtovníčka 
SVdP. Súčasne informo-
vala o výsledku kontroly 
Najvyššieho kontrolného 
úradu  Nitra, z podielu 2% 
daní z príjmov za roky 2005 
a 2006.

Stretnutie sprevádzala dis-
kusia prítomných o problé-

moch konferencií a 
osobných skúseností 
s prácou pre chudob-
ných.

K o n f e r e n c i á m 
bol predostretý pro-
jekt CARDO a Mo-
bi l i ty  projekt  na 
výmenu skúseností 
s  dobrovoľníckou 
prácou na chari-
tatívnych projektoch, 
ľudí nad 50 rokov.

P e t r a  B a j l o v á , 
v i c e p r e z i d e n t k a , 
predniesla správu 
o výsledku zbierky 
na HAITI a vyzvala 
členov k účasti na 
tohoročnej 
z b i e r k e 
a to nielen 

finančnej ale aj 
modlitbovej.

Nasledovala svä-
tá omša odslúžená 
kňazom o. Pet-
rom Nižníkom 
a obedňajšia pres-
távka.

Po skvelom obe-
de, ktorý  sestričky 
pripravili a spe-
str i l i  pr idaním 
piesní, nasledo-
valo otvorené jed-
nanie so zástupca-
mi organizácie 
Úsmev ako dar 
k prenájmu objek-

tov v Šaci.
Po obedňajšej prestávke  

hostia – p. Kojnoková pre 
povzbudenie prítomných  
porozprávala svoju osobnú 
duchovnú skúsenosť zo  
života.

Pri tejto príležitosti boli  
členovia konferencií vyzvaní 
na písanie článkov do nášho 
časopisu Ozanam, za pomo-
ci redakčnej rady, aby bola 
zviditeľnená ich činnosť.

Stretnutie sa ukončilo 
návštevou Vincentcentra, 
prehliadkou rekonštrukcie 
domu a priateľským rozho-
vorom s obyvateľmi druhého 
už opraveného domu.                   

v Košiciach 9.5.2009
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Začali sme modlitbou 
o 9.00 hod, ktorú viedla sr. 
Damiána z Nitry. 

Potom sa ujala slova 
Magdaléna Boledovičová, 
poďakovala za modlitby, 
ktoré jej pomohli a pomáhajú 
v čase choroby. Vyzdvihla 
mládežnícku konf. Jána 
Pavla II., ktorej počet členov 
sa rozrastá.

Sr. Damiána povedala 
duchovné slovo na tému 
– prechádzka evanieliom je 
prechádzka s Bohom.

Sestra Magdaléna nás 
informovala o stave SVdP, 
naša činnosť je veľká a rôz-
norodá, treba sa modliť, 
aby Spolok ožil a pribudli 
členovia. Konferencie zani-
kajú - je to náš, aj celos-
vetový problém. Vyzdvihla 
krásu služby.

O rodinných konferen-
ciách nám povedala P. 
Bajlová. Je to výzva pre 
mladých, ktorí by sa chceli 

zapojiť do činnosti Spolku.
Sestra Libuška nás infor-

movala o stave účtovníctva, 
hovorila aj  o kontrole 
z NKÚ. Pripomenula, že 
členské od začiatku roka 
2009 je 4€ pre SVdP a 4€ 
pre činnosť konferencie.

Informácie o voľbe prezi-
denta nám povedala sestra 
Magdaléna a brat Félix nás 
oboznámil, ako to funguje 
v iných krajinách . Vzhľadom 
na to, že v našich stanovách 
nie je uvedené, akou for-
mou by mali prebehnúť, je 
to na členoch NR, akú formu 
zvolia, ktorá by v našich 
podmienkach vyhovovala. 
Je možné, že budú môcť 

prebehnúť písomné voľby 
pre tých, ktorí sa na voľbách 
nebudú môcť zúčastniť 
osobne. Sestra Magdaléna je 
vo funkcii už 15 rokov, čo je 
maximum, ktoré povoľujú 
stanovy SVdP. Preto vyz-
vala prítomných, aby navrh-
li kandidátov na tento post, 
prípadne o tom premýšľali. 

P r e z i d e n t k a  i n f o r -
m o v a l a  o  o c e n e n ý c h 
dobrovoľníkoch CARDO 
(Milan Balúch a Felix Virsik), 
ktorým zablahoželala spolu 
so sr. Damiánou. Tiež infor-
movala o výmennom pro-
jekte CARDO, ktorý sa týka 
stretávania dobrovoľníkov 
starších ako 50 rokov 
a vymieňania si skúseností 
a informácií. 

Na tomto stretnutí sa 
zúčastnila Mária Chren-
číková, ktorá sa s nami 
podelila o krásne zážitky, 
ktoré mala z účasti na stret-
nutí v Rumunsku. 

O  v ý s l e d k o c h 
zbierky Boj proti 
hladu informovala 
P. Bajlová. Zároveň 
upozornila na 3. 
ročník tejto zbierky 
a vyzvala konferen-
cie k účasti na nej.

Projekt Mobility 
nám opísala Oľga 
Froncová, ktorá sa 
zúčastnila stretnutia 
v Paríži a zároveň 

nás poprosila o modlitbu 
za tento projekt, ktorý sa 
týka tiež výmenných poby-
tov dobrovoľníkov nad 50 
rokov. 

Maďarsko nám ponúk-
lo účasť na projekte kon-
certu hendikepovaných 
detí. Koncert sa uskutoční 
v Miškolci, je možnosť 
navštíviť aj školy, do ktorých 
tieto deti chodia. 

O projektoch, ktoré pod-
porili konferencie 
v Holandsku, nám 
povedala  ses t ra 
Erika. Konferencia 
v Rotterdame pod-
porila 3 bratislavské 
konferencie: 
1. letný tábor cirkev-
nej školy - 1500€
2. mládežnícku kon-
ferenciu J.P.II, ktorá 
bude nacvičovať 
divadlo - 1500€  
3. projekt balíky 
- konf. Ondreja 
apoštola – 550 €

O 11.45 nasledovala omša, 
ktorú celebroval p. Augustín 
Slaninka - 13.00 obed a po 
ňom 13.30 začiatok druhej 
časti stretnutia.

Oľga Froncová nás ešte 
informovala, že v rám-
ci Mobility projektu má 
Rakúsko záujem navštíviť 
Slovensko. Treba im pri-
praviť program a ponuku 
akcií. To si zoberie na starosť 
Oľga. 

Ferko Zajíček nás infor-
moval o situácii  s  vy-
dávaním novín. Nebude mať 
toľko času a tak si prípravu 
článkov rozdelia P. Bajlová, 
Libuška Miháliková  a Betka 
Kopřivová. Pripravené mu 
to len prepošlú a on spracuje 
grafickú stránku novín. 

Krátku správu o činnosti 
domu v Šuranoch nám 
povedala sestra Magduška. 
Potom nasledovala prehlia-
dka Domu Nádeje.

O 15.00 hod. nám mladí 
z konferencie Jána Pavla II 
zahrali divadelné predstave-
nie, ktoré bolo veľmi pekné.
Na záver sme sa pomodlili 
a rozišli.

P. B.

v Bratislave 25.4.2009
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   Z dôvodu nie vždy možnej osobnej 
účasti členov a pokladníkov na školení  
uvádzame vnútorný predpis o vedení 
pokladníc, ktorý je záväzným poky-
nom k účtovníctvu.  

Vnútorný predpis Spolku sv. Vin-
centa de Paul na Slovensku o vedení  
pokladníc - určený na preškolenie 
pokladníkov konferencií

Vnútorný predpis je vypracovaný 
v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších pred-
pisov a ďalších opatrení MF SR, nove-
lizovaných zo 14.11.2007 č.MF/24342/
2007-74, ktorým sa ustanovujú podrob-
nosti o postupoch účtovania a rámcovej 
účtovnej osnove pre účtovné jednotky, 
ktoré nie sú založené na účel podnika-
nia.

Pokladničné doklady 
1. Pokladničnými dokladmi pre účely 
tohto vnútorného predpisu sú: 
a) príjmové pokladničné doklady 
b) výdavkové pokladničné doklady 
c) pokladničná kniha
2. Pokladničné doklady musia mať ná-
ležitosti účtovných dokladov.
3. Účtovný doklad je preukázateľný úč-
tovný záznam, ktorý musí obsahovať 
ustanovenia §10 odst. 1 zákona o úč-
tovníctve:
a) označenie účtovného dokladu
b) obsah účtovného prípadu a označe-
nie jeho účastníkov
c) dátum vyhotovenia účtovného dokla-
du
d) dátum uskutočnenia účtovného prí-
padu, ak nie je zhodný s dátumom vy-
hotovenia
e) dátum uskutočnenia účtovného prí-
padu, ak nie je zhodný s dátumom vy-
hotovenia
f)  podpisový záznam osoby zodpoved-
nej za účtovný prípad v účtovnej jed-
notke a podpisový záznam osoby zod-
povednej za jeho zaúčtovanie
g) označenie účtov, na ktorých sa úč-
tovný prípad zaúčtuje v účtovných 
jednotkách účtujúcich v sústave pod-

vojného účtovníctva, ak to nevyplýva 
z programového vybavenia
4. Účtovná jednotka je povinná vyho-
toviť účtovný doklad v štátnom jazyku, 
aby bolo možno určiť obsah každého 
jednotlivého účtovného prípadu spôso-
bom podľa ustanovenia §8 odst. 5 zák. 
o účtovníctve    
5. Každý účtovný zápis musí byť dolo-

žený účtovným dokladom

Pokladničná kniha
1. Pokladničná kniha plní funkciu 
čiastkového denníka, v ktorom sa zaz-
namenáva stav a pohyb peňažných pro-
striedkov v hotovosti. V pokladničnej 
knihe sa uvádza:
a. názov organizácie
b. obdobie, ktorého sa týka
c. pokiaľ má organizácia stanovený li-
mit pokladničnej hotovosti
2. Každá strana pokladničnej hotovosti 
obsahuje:
a) dátum uskutočnenia pokladničnej 
operácie
b) číslo pokladničného dokladu
c) obsah pokladničnej operácie
d) príjmy a výdavky v hotovosti
e) zostatok pokladničnej hotovosti
3. Zostatok pokladničnej hotovosti 
v pokladničnej knihe vykazuje pokla-
dník ku každému dňu, v ktorom sa 
uskutočnila aspoň jedna pokladničná 
operácia.
4. Pokladničné doklady sa číslujú chro-
nologicky za sebou podľa poradia za 
sebou podľa poradia zápisov v poklad-
ničnej knihe. Číselné označenie týchto 
dokladov musí na seba nadväzovať, 
t.j. nesmie chýbať žiaden pokladničný 
doklad. Číselné rady, ktoré sa používa-
jú  pre číslovanie pokladničných dokla-
dov, sú uvedené vo vnútornom predpise 
pre vedenie účtovníctva.
5. Výdavkový ako aj príjmový doklad 
musí byť vystavený na príjemcu, ktorý 
potvrdí prijaté prostriedky v hotovosti.

Oprava pokladničných 
dokladov

1. Oprava pokladničného dokladu sa 
musí vykonať tak, aby bolo možné 
určiť zodpovednú osobu, ktorá vykona-
la príslušnú opravu, deň jej vykonania 

a obsah opravovaného účtovného záz-
namu pred opravou aj po oprave.
2. Na opravu účtovného zápisu treba 
vždy vyhotoviť účtovný doklad.
3. Účtovný záznam, ktorý je nečitateľný 
alebo ho nemožno previesť do čitateľnej 
podoby, sa hodnotí ako keby ho účtovná 
jednotka neviedla.

Preskúmavanie pokladničných 
dokladov 

1. Pokladničné doklady sa preskúma-
vajú zásadne pred ich zaúčtovaním.
2. Zoznam podpisových vzorov pre po-
kladničné operácie je uvedený v Smer-
nici o obehu účtovných dokladov.
3. Preskúmavanie - kontrola správnosti 
účtovných dokladov a kontrola vecnej 
správnosti účtovných dokladov
a/  Preskúmavanie vecnej správnosti 
účtovných dokladov spočíva v zis-
ťovaní údajov z hľadiska oprávnenos-
ti účtovného prípadu. Za správnosť 
účtovného prípadu je vždy zodpoved-
ný konkrétny zamestnanec, ktorý 
účtovný prípad schválil. Pri kontrole 
vecnej správnosti účtovných dokladov 
sa zisťuje správnosť všetkých úda-
jov obsiahnutých v účtovných dokla-
doch, pričom sa zisťuje súlad obsahu 
účtovných dokladov so skutočnosťou, 
napr. správnosť uvedeného množstva 
a ceny, dodržanie zmluvných podmie-
nok, správnosť výpočtu číselných úda-
jov a pod. 
Podmienkou je povinnosť pripájať 
účtovné doklady, ktoré výdavok preu-
kazujú, (osobitne sa dotýka Spolku  
- poskytovanie sociálnej pomoci pre 
núdznych). 
Podpisom vecnej správnosti potvrdzu-
je zodpovedný zamestnanec správnosť 
účtovného dokladu podľa overenia sku-
točnosti a jej zosúladenia s objednáv-
kou, dodacím listom, dohodu o cene, 
zmluvou, rozpisom vykonaných prác... 
Ak zamestnanec zistí nesúlad účtovného 
dokladu so skutočnosťou, je povinný 
odstrániť nedostatky s dodávateľom 
(reklamácia). 
Preskúmavanie vecnej správnosti vy-
koná predseda tej ktorej konferencie 
podpisom schválil.
b/ Kontrola formálnej správnos-

Ekonomické
okienko

Do pozornosti pokladníkov Spolku
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ti účtovných dokladov spočíva 
v zisťovaní toho, či účtovné doklady 
obsahujú všetky predpísané náležitosti 
podľa zákona o účtovníctve a ostat-
né požiadavky kladené na účtovné 
doklady. Kontroluje sa tiež, či už boli 
vecne overené. Zisťuje sa úplnosť 
a náležitosti účtovných dokladov, 
dodržanie zásad o oprave účtovných 
dokladov (prepisované, negumované, 
nezatierané...) Preskúmavanie formál-
nej správnosti vykoná pokladník kon-
ferencie, čo potvrdí svojim podpisom 
na pokladničnom doklade.

Dohoda o hmotnej zodpoved-
nosti

S osobou hmotne zodpovednou za na-
kladanie s peňažnými prostriedkami 
v hotovosti (pokladník) je uzavretá 
dohoda o hmotnej zodpovednosti. Táto 
dohoda je súčasťou  podpisových vzo-
rov uložených v SVdP.

Bezpečnosť pri manipulácii 
s pokladničnou hotovosťou 

pri ich úschove
Pokladničná hotovosť sa uschováva 
v trezore, ktorý je  umiestnený v konfe-
renciách SVdP, prípadne u pokladníka. 
Oznámenie o úschove peňažných pro-
striedkov je súčasťou dohody o hmot-
nej zodpovednosti pracovníka.

   Inventarizácia 
peňažných prostriedkov 

v hotovosti
Peňažné prostriedky v hotovosti musí 
účtovná jednotka inventarizovať naj-
menej štyrikrát za účtovné obdobie 
podľa ustanovenia §. 29 ods. 3 zá-
kona o účtovníctve vždy k určitému 
dátumu. Pre účely inventarizácie 
peňažných prostriedkov je vypraco-
vaný inventúrny súpis SVdP, ktorý 
je súčasťou inventarizácie majetku, 
záväzkov a pohľadávok organizácie.  
Inventarizačným zápisom sa preuka-
zuje vecná správnosť účtovníctva.

Levice, dňa 15.12.2008

----------------------------------------------
Vypracovala: 

Mgr. Ing. Libuša Miháliková, 
účtovník SVdP               

Schválila: Magdaléna Boledovičová,
štatutárny zástupca SVdP

NAŠI
JUBILANTI

apríl - jún 2009
90 rokov:
Peter Prachár 
* 1.6.1919
konf.: Kráľovná pokoja

85 rokov:
Milan Balúch
* 24.6.1924
konf.: Gorazd

75 rokov:
Angelika Svobodová
* 28.5.1934
konf.: Kráľovná rodiny

70 rokov:
Dária Vlasáková
* 2.5.1939
konf.: Kráľovná pokoja

65 rokov:
Marta Fintová
* 14.4.1944
konf.: Jozef
Elena Luptáková
* 1.5.1944
konf.: Alžbeta Uhorská
Emília Schniererová
* 5.5.1944
konf.: Jozef
Helena Markuseková
* 8.5.1944
konf.: Justín de Jacobis

20 rokov:
Ondrej Rác
* 10.6.1989
konf.: Ján Pavol II.
Petra Ďurinová
* 12.6.1989
konf.: Ján Pavol II.
Katarína Konečná
* 28.6.1989
konf.: Ján Pavol II.

60 rokov:
Irena Macíková
* 6.6.1949
konf.: Nanebovzatie

55 rokov:
Daniela Mrvová
* 3.6.1954
konf.: Jozef
Mária Lopatníková
* 4.6.1954
konf.: Nanebovzatie
Peter Zajíček
* 7.6.1954
konf.: Ján Krstiteľ

50 rokov:
Gabriela Machová
* 20.6.1959
konf.: Kráľovná pokoja

45 rokov:
Ladislav Pastorek
* 16.5.1964
konf.: Svätá Rodina
Eva Vagingerová
* 2.6.1964
konf.: Klára

35 rokov:
Peter Nižník
* 17.6.1974
konf.: Košickí mučeníci

Jubilantom blahoželáme a do ďalších 
rokov vyprosujeme Božie požehnanie, 
pokoj, lásku a pevné zdravie.

HUMOR...
Vraj ako som sa dostal na psychiatriu? Začalo to tým, že som sa oženil. Vzal 
som si totiž jednu vdovu, ktorej dospelá dcéra sa stala mojou nevlastnou dcé-
rou. Keď nás prišiel navštíviť môj otec, do dcéry sa zamiloval a potom sa 
s ňou oženil. Tým sa moja nevlastná dcéra stala mojou nevlastnou matkou. 
Po čase sa mojej žene narodil syn. Bol nevlastným bratom mojej nevlastnej 
dcéry a keďže tá už bola manželkou môjho otca, stal sa otcovým švagrom. No 
a keďže moja dcéra bola mojou nevlastnou matkou, jej malý brat, môj syn, sa 
stal mojím strýkom. Z toho tiež vyplýva, že moja žena, ktorá je matkou mojej 
nevlastnej matky, je tiež mojou babičkou a ja som teda jej vnuk. Ale to nie je 
všetko. Pretože mám za manželku svoju nevlastnú babičku, nie som len jej 
manžel a vnuk, ale som aj svoj vlastný dedko...
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ÁZIA a OCEÁNIA
Dynamičnosť 
a solidarita 
v službe núdznym

Spolok sv. Vincenta de 
Paul založil mládežnícku 
konferenciu so zameraním 
na potreby detí a a mladých 
ľudí. Biskup Joseph Zen 
Zekiun, pod patronát kto-
rého Národná rada Spolku 
patrí, vyjadril radosť zo 
založenia tejto konferen-
cie. Celebroval ďakovnú 
svätú omšu, pri ktorej bola 
aj uvádzacia ceremónia pre 
členov konferencie. Každý, 
kto má menej ako 40 rokov 
a chce pomôcť a zaujíma 
sa o mladých, môže sa 
pripojiť. 31-ročný prezi-
dent, Patrick Lai Chun-bun 
povedal, že konferencia 
bude koncentrovať zdroje 
starostlivosti o mladých 
ľudí. Poznamenal tiež, že 
“niektorí členovia to ťahajú 
už ce-lé roky a predávajú 
štafetu mladšej generácii.” 
Brenda Yuen Wai-wah, 
viceprezidentka konferen-
cie, hovorí, že mnohí mladí 
ľudia sú ochotní pracovať 
s núdznymi, ale nenašli tie 
správne spôsoby. Verí, že 
nová konferencia im ponú-
ka takúto možnosť. Hovorí, 
že “ide o mladých ľudí. 
Vzťahy môžu rozvíjať cez 
hry a rekreácie. Niektorí 
mladí upadajú do depresie 
ak sa stretnú s neúspechom. 
Potrebujú starostl ivosť 
a záujem ostatných.”

Mládežnícka konferencia 
už navštívila mladých ľudí na 
internáte v Youth Outreach. 
Mladí dobrovoľníci varili 
pre nich stravu. Náklady 
uhradil Spolok. Dúfajú, že 
takéto akcie bude možné 
robiť pravidelnejšie. Mnohé 
deti, ktoré práve pricestovali 
alebo prichádzajú z chudob-
ných rodín, majú iba zried-
ka príležitosť k rekreácii 

nakoľko ich rodičia musia 
pracovať. Konferencia plánu-
je organizovať jednodenné 
výlety na spoznávanie Hong 
Kongu.Členovia dúfajú, 
že budú vznikať aj ďalšie 
mládežnícke konferencie 
v rámci diecézy. V súčasnosti 
hľadá konferencia ducho-
vného vodcu. 

Ako viete, docieliť legálne 
zákonné zriadenie SVdP v 
Číne, je jednou z priorít gen-
erálneho prezidenta José-
Ramón Díaz Torremochu. 
Rok 2008 bol v tomto smere 
významný pre dva dôležité 
prísľuby miestnych autorít: 
renovácia školy a vybudo-
vanie triedy v Mei Zhou 
a obnovenie i výstavba 
120 domov po tragickom 
zemetrasení Sichuan vlani.  
Hoci ešte stále nie je možné 
za lož iť  “Konferenc ie” 
z právnych dôvodov, Spolok 
v Hong Kongu pracoval 
s charitnou komunitnou 
skupinou “Tienjin Xikai 
Wenshang” posledných 

niekoľko rokov. Je to laické 
katolícke združenie, ktoré 
nasleduje spiritualitu sv. 
Vincenta de Paul. Títo ľudia 
svedčia o svojej viere chari-
tatívnou službou, konaním 

podľa učenia sv. Vincenta 
de Paul a ponukou svojej 
služby chudobným členom 
v komunite. Dobrosrdečne, 
majúc na pamäti výzvu 
Kristovho učenia slúžiť 
chudobným venujú sa tejto 
službe i službe Cirkvi, 
takže viac ľudí v núdzi 
pociťuje komfort Kristovej 
lásky. Pomáhajú katolíkom, 
ktorí sú slabí, starí, chorí 
a neschopní prijímať svia-
tosti, zúčastniť sa slávenia 
Eucharistie, obzvlášť na 
Vianoce; tí, ktorých sa to 
týka, bývajú hlboko dojatí a 
dotknutí. Skutočne, Skupina 
tou to  s lužbou v las tne 
prenáša Kristovu lásku do 
srdca každého, kto potrebu-
je pomoc. Tento rok, kvôli 
medzinárodnej ekonomickej 
kríze, stále viac ľudí potrebu-
je pomoc. Skupina aktívne 
mobilizuje členov osobne 
navštíviť všetky rodiny 
a starých ľudí vyžadujúcich 
starostlivosť, aby porozu-
meli ich potrebám a vedeli 
poskytnúť náležitú pomoc.

Starší a členovia stredného 
veku často navštevujú tri 
domy pre starých ľudí. Na 

Vianoce im priniesli slad-
kosti a potraviny a zdieľali 
spolu vianočnú radosť. 
Dôverná a povzbudivá kon-
verzácia dala starým ľuďom 
pocit, že sú vo svojich ro-

dinách. Podobné aktivity sa 
konajú na Veľkú noc!

Toto sú len príklady ich 
aktivít, pretože majú aj 
mnohé ďalšie: Wang Ping 
je psychiatrická pacient-
ka, neschopná normálne 
komunikovať s inými a má 
problém sa o seba postarať. 
V minulosti, keďže veľmi 
nepoznala členov Skupiny, 
často upierala na nich 
nedôverčivý pohľad. Teraz 
v dôsledku pravidelných 
priateľských návštev, počas 
ktorých s ňou komuniku-
jú, príležitostne ich obdarí 
úsmevom, ktorý zostával 
roky skrytý a tiež pohľadom 
vyjadrujúcim priateľstvo, 
čo nikdy predtým nebolo. 
Toto jej pomohlo ozdravieť 
fyzicky i mentálne. 

Skupina vyzýva a víta 
všetkých ľudí viery a mi-
lujúceho srdca k spolupráci, 
aby stále viac rodín i jednot-
livcov v núdzi bolo lepšie 
opatrených. Dúfame tiež, že 
sa viac ľudí pripojí k nášmu 
t ímu ,  aby  sme  mohl i 
prezentovať prítomnosť 
Boha v našich životoch cez 
charitatívnu službu.

Správy zo sveta
Confeder@tioNews

Čína - žiariaci duch 
sv. Vincenta de Paul

Hong-Kong: Zrodenie 
mládežníckej konfe-
rencie!
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Začiatkom roka 2009, 
lesné požiare zachvátili štát 
Victoria, zničiac 78 komunít 
a 400,000 hektárov pôdy. 
Začiatkom marca 210 ľudí 
prišlo o život. Celkovo 2029 
domov bolo zničených spolu 
so 61 obchodmi, 5 školami 
a materskými školami, 
3  špor- tovými  k lubmi 
a  p o č e t n ý m i 
ďalšími budo-
vami .  B lack 
S a t u r d a y 
(Čierna sobota), 
7. február 2009, 
bola označená 
za  najhorš iu 
a u s t r á l s k u 
prírodnú pohro-
mu.

Š k o d y 
n a r a s t a j ú , 
s p u s t o š e n i e 
je  evidentné 
a predsa ľudský 
duch prežije. 
Odhodlanie ľudí 
povstane z po-
pola aby znovu 
budovali svoje 
životy, živobytie 
a svoje komu-
n i ty.  Spo lok 
sv. Vincenta de 
Paul tam zotrvá 
na dlhú dobu, 
aby pomáhal 
ľuďom po strate 
členov rodiny, 
p r i a t e ľ o v 
a  v š e t k é h o 
m a j e t k u .  P o 
Čiernej sobote 
Spolok rozposlal 
výzvu ohľadom 
Vik to r iánske j 
katastrofy a bol 
z a p l a v e n ý 
materiálnou pomocou, ktorá 
bola transportovaná do 
10,000 štvorcových metrov 
veľkého skladu v Rowville 
určeného výslovne na dis-
tribúciu materiálnej pomoci. 
Viktoriánsky národný pre-
zident Spolku, Jim Grealish 
hovorí, “Boli sme ohromení 
šľachetnosťou ľudí z celého 
sveta. Dostali sme finančné 

príspevky z Austrálie a do-
konca z Európy a sever-
nej Ameriky. Táto kala-
mita nás zjednotila v úsilí 
pomôcť tým, ktorí prežili. 
Ľudia dali čo mohli a my 
sme tak vďační za ich pod-
poru. Spolok bude ponúkať 
podporu pri stavbe bytov, 
poradenstvo a priateľstvo na 
dlhú dobu.”

Na území štátu Victoria 
má Spolok 99 centier, 
z ktorých 45 sa nachádza 
v oblastiach postihnutých 

požiarmi.  Akútnou je teraz 
otázka bývania. Spolok 
poskytne bytové zariade-
nie, bielizeň a zariadenie 
do kuchyne. Ďalej to budú 
školské uniformy pre deti, 
knihy, kancelárske potreby 
a mnohé ďalšie.

“Mimo úžasnej materiál-
nej pomoci sú však aj dva 
iné spôsoby, ktorými nás 

ľudia podporili: boli to 
finančné dary a potom, 
vskutku najväčší dar: čas, 
ktorí nám ľudia venovali. 
“Dobrovoľníci sa objavili 
nevedno odkiaľ. Každý deň 
pomáhalo na sklade 200-350 
dobrovoľníkov” hovorí Jim. 

Žiaľ, v rovnakom čase ako 
bol štát Victoria devastovaný 
požiarmi, štát Queensland 
musel čeliť obrovským 

záplavám. V niektorých 
ob-lastiach sa spustil dážď 
na Nový rok a toto trvalo 
až do marca. Dôsledky 
záplav v Queenslande však 
nekončia tým, že voda 
poklesne. Trvá to dlhý čas, 
kým sa život vráti do normá-
lu. Aj tu vincentíni boli, sú 
a budú, pomáhajúc obetiam 
najlepšie ako vedia!

V súčasnosti sú potreby 
viac finančné ako materiálne: 
finančné dary umožňujú 
SVdP zabezpečiť uspokoje-
nie špeciálnych potrieb obetí. 
Reagujúc na výzvy austrál-
skeho Spolku na jeho web-
stránke ohľadom obidvoch 
katastrof, technická komisia 
CGI rozhodla uvoľniť príspe-
vok solidarity, ako to robí 
vždy v prípade živelných 
katastrof. Tento druh pomoci 
v nebezpečenstve z CGI je 
možný len s neustávajúcou 
podporou vincentínov celého 
sveta!
----------------------------------
Pomôžte nám podporiť 
Spolok
Vaše príspevky môžete 
posielať kanceláriu Kon-
federácie alebo bankovým 
prevodom na:
Banque CIC- Paris Bac
2 Bd Raspail 75007 Paris, 
France
IBAN°. FR76 3006 6100 
4100 0105 8120 129
SWIFT : CMCIFRPP
V mene: Confédération 
Internationale - Société de 
St Vincent de Paul

Austrália: Solidarita 
tvárou v tvár prírod-
ným katastrofám, po-
žiarom a záplavám...

Solidarita CGI

Last minute: 
ZEMETRASENIE 
V TALIANSKU
Ako dokončujeme 

podklady do tlače, cen-
trum Talianska bolo 
práve postihnuté prud-
kým zemetrasením.

Podľa prvých správ 
240 mŕtvych, 34 nezvest-
ných, 1500 zranených, 
10000 zničených domov 
a viac než 50000 ľudí 
bez strechy nad hlavou.

K r a j i n u  p o s t i h n ú 
ďalšie následné otrasy. 
Bude tam prirodzene 
v nadchádzajúcich dňoch 
a týždňoch potreba pod-
pory z vincentínskeho 
sveta.

Prosíme o vašu šľache-
tnosť a štedrosť!

Záplavy v Queenslande
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Bolo raz jedno divadlo

V krajine šírych kuku-
ričných polí a kakaových 
bôbov sa jedného dňa ocitne 
za trest mladý lýceista. 
Nevedno či bdie, či spí, 
obkľúči ho tlupa indiánov. 
Chtiac-nechtiac, odvedú ho 
do dediny, kde sa má stať 
chutným pokrmom hladných 
ľudožrútov. Chlapec je však 
bystrý a na svoju obranu vy-
tiahne z vrecka čokoládovú 
tyčinku. Užasnutí indiáni 
zahodia svoje fakle do poľa 
a jeden po druhom ochut-
návajú sladkú dobrotu, akú 
ešte jakživ nejedli. V období 
sucha je však nebezpečné 
zahrávať sa s ohňom. Naľa-
kaní sa idú pozrieť na polia 
v plameňoch, keď tu zrazu 
začnú okolo nich vyskakovať 
čokoládové pukance. Lýceis-
ta im vysvetlí, čo je to za 
zázrak a v mieri sa s nimi 
rozíde.

„Hurá,“ kričia deti v dets-

kom domove v Malackách. 
„Prídete nám ešte niečo 
zahrať?“ Sľúbime im, že 
zas čosi vymyslíme. Neu-
plynie ani štvrťrok a hŕstka 
mladých Bratislavčanov 
z farnosti Prievoz tentoraz 
predstúpi pred svojich malac-
kých kamarátov s divadiel-
kom Jasličková, príbehom 
o narodení malého Ježiška. 
Nie sú to však len malí diváci, 
ktorí sa potešia programom, 
čo sme si pre nich prip-
ravili. Domov dôchodcov na 
Pažítkovej ulici v Bratislave 
má tiež možnosť ponoriť 
sa do predvianočnej nálady 
a zaspievať si spolu s nami. 
Radostnú zvesť prinášame 
deťom i starým, koledy 
sa nesú našimi domovami 
i liečebňou sv. Františka. 
Baví nás spievať, baví nás 
hrať... 

Takto sme v sebe objavili 
novú vášeň, hranie. Keď sa 

mladí ľudia pre niečo nadch-
nú, často nasleduje po prvot-
nom vzplanutí úpadok a plány 
nemajú príležitosť uchytiť 
sa. My sme sa však nevzda-
li. Myšlienka realizovať 
ďalšiu hru potrebovala celý 
rok, aby v nás nakoniec 
dozrela. V máji 2008 sme 
uviedli naše prvé predstave-
nie Dotyk svetla na javisku 
v sále Vincentínum kos-
tola sv. Vincenta de Paul 
v Bratislave. Po hre o živote 
sv. Longína, stotníka, ktorý 
podľa starokresťanskej le-
gendy prebodol Kristovi bok, 
chýbal už len krôčik k vyt-
voreniu vlastného divadla.
Tento okamih nadišiel 4. ok-
tóbra 2008 v Leviciach, kedy 
päť zakladajúcich členov 
dalo vznik Divadlu pod 
Kostolom, Konferencia Jána 
Pavla II. Posunuli sme sa 
vpred. Bola to pre nás nová 
hnacia sila a zároveň motivá-

cia k tomu, aby sme sa čoraz 
viac zlepšovali a hraniu sa 
venovali intenzívnejšie. 
Avšak naraz sa pred nami 
objavila aj zodpovednosť 
viesť divadlo, budovať si 
meno a osloviť ľudí nielen 

príbehom, no najmä výko-
nom. Už sme neboli len 
skupina nezávisle sa prezen-
tujúcej mládeže. Boli sme 
divadlo. 

„Radosť rozdávaním rastie“, tak si povedali naši mládežníci, 
ktorých počet neustále narastá a rozhodli sa dávať seba v diva-
delnej forme, aby v ľuďoch vykúzlili úsmev, povzbudenie, ale aj 
zamyslenie o pravých hodnotách života.

Slovo dalo slovo a založili Divadlo pod kostolom...

www.divadlopodkostolom.sk
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Čoskoro sme začali pra-
covať na novom projekte. Dali 
sme si za cieľ vytvoriť v ad-
ventnom období netradičnú 
hru s vianočným odkazom. 
Tak sa aj stalo. V decembri 
2008 sme sa predstavili 
s hrou Pán Scrooge, napí-
sanou na motív poviedky 
Vianočná koleda od anglic-
kého spisovateľa Charlesa 
Dickensa. Krásny príbeh 

v duchu Vianoc sledujúci 
obrátenie mrzutca Scroogea 
prináša zvesť o zázrakoch, 
ktoré sa dejú práve v tomto 
období. Egoizmus a lakom-

stvo vystriedalo pochopenie, 
nesmierna radosť a láska, 
ktorá zaplavuje ľudí a núti 
ich stať sa lepšími vo vzťahu 
k sebe a k blížnym. Tento 
odkaz v podobe mŕtveho 
Schroogeovho spoločníka 
a štyroch vianočných du-
chov sa nesie celou líniou 
príbehu doplnenou videami 
a tancom.

Po rozprávkovom motíve 

sme načreli z celkom iného 
súdka. Nasledovala absur-
dná dráma. Po štúdiu tohto 
moderného žánru sme už 
vo februári odohrali Večer 

absurdnej drámy. Nevšedné 
predstavenie plné absurd-
ných dialógov, ľahostajnosti, 
irónie, zúfalstva a situačnej 
komiky tvorili tri hry; exis-
tenciálno-absurdná dráma 
S vylúčením verejnosti na-
písaná J.P. Sartrom, krátky 
skeč Hodina klavíra od R. 
Dubillarda a Mydlo, listy 
jedného anglického hote-
la s hosťom uverejnené 

v novinách Sunday Times. 
Tragicko-komická atmosféra 
bola prítomná počas celého 
divadelného večera. 

Posledným z našich do-
terajších projektov bola 
Commedia dell´Arte. V rámci 
Bratislavského majálesu sme 
sa ňou prezentovali 1. mája 
na Primaciálnom námestí. 
Turisti si nás fotili, ľudia sa 
zastavovali, pozerali a smiali. 
Tlieskali improvizovanému 
talianskemu divadlu, kde si 
herci vymyslia dej a tak sa 
zhostia vopred daného cha-
rakteru svojich postáv, že 
ich potom doň iba vložia 
a následne pred divákmi 
improvizujú. Nesmierne sme 

sa tešili vidiac, že dokážeme 
rozdávať smiech navôkol, 
a že sa aj takouto formou 
môžeme priblížiť divákom 
nielen na stálej scéne. 
V tomto smerovaní si želáme 
pokračovať aj naďalej. Aby 
sme sa neorientovali iba na 
úzku skupinu ľudí, ale posol-
stvá hier odovzdávali čoraz 
viacerým ľuďom, deťom, 
starým a chorým, ktorí sa 
na nás nemôžu prísť pozrieť 
pod kostol sv. Vincenta de 
Paul. 

Sme mladí  a  v ieme, 
že divadlo nám prináša 
veľa radosti a zážitkov. 
Stretávame sa navzájom, 
rozprávame, prehlbujeme 
a získavame nové vzťahy, 
prichádzame s bláznivými 
nápadmi. Našli sme si zába-
vu, ktorá má osoh nielen pre 
nás, ale aj pre tých, ktorí naše 
snaženie vedia oceniť. Stali 
sa z nás divadelní nadšenci. 
Rozrastáme sa, priberáme 

nových členov a čoraz 
smelšie sa púšťame do 
nových projektov a hi-
er. Keď hráme, je to 
s radosťou a pre radosť. 
A chceme, aby to tak aj 
ostalo. Aby nám divadlo 
prinášalo predovšetkým 
radosť z hry a z toho, že 
túto radosť môžeme šíriť 
ďalej, utužovalo naše 
priateľstvá a pomáhalo 
objavovať v nás potenciál 
pre budúcnosť. Pretože aj 
ono nás formuje a rozširuje 
hranice našich schopností. 
My, Ondrej Rác, Zuzana 
Iľková, Richard Bednár, Eva 
Hlavatá, Katarína Konečná, 
Petra Augustínová, Petra 
Ďurinová, Anton Herényi, 
Lucia Hívešová, Ján Jankó, 
Már i a  Mrocková ,  J án 
Prachár, Mária Tibenská, 
Marek Trúsik, tvoríme 
Divadlo pod Kostolom. A to 
je pre nás výzvou. Rovnako 
ako naša najbližšia méta, 
ktorou je stvárnenie diva-
delnej hry Jána Pavla II. - 
Pred klenotníctvom, ktorú 
chceme dosiahnuť do konca 
roka 2009.

Zuzana Iľková
podpredseda 

Konferencie Jána Pavla II.

www.divadlopodkostolom.sk
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Pre mnohých z nás je nao-
zaj ťažké milovať chudob-
ných. Odpudzuje nás ich zov-
ňajšok, ich ošúchané, často 
aj nečisté ošatenie, hrubý 
výraz tváre poznačenej bie-
dou, ich charakter, dotiera-
vosť a drsnosť, často aj neú-
primnosť celej ich bytosti. 
A predsa nie je ťažšie pred-
staviť si lásku k bedárom 
ako k bohatým. Pokúsme sa  
ich spoznať, dostať sa k nim 
bližšie, odhaliť bohatstvo, 
ktoré skrývajú pod obnose-
ným odevom, aby sme ich 
mohli viacej milovať. Týka 
sa to najmä nás, ktorí sa 
namáhame v nezištnej milo-
srdnej službe pre spolublíž-
nych, aby sme stále viacej 
rástli v dobrotivom milosr-
denstve. 

"Poznám tvoje súženia 
a chudobu, ale si bohatý.“ 
                             (Zjv 2,9)

V chudobnom ako aj v bo-
hatom sa spája drahý kov 
s bezcenným brakom, chu-
doba s bohatstvom. Ibaže 
bohatý odhaľuje to šľachet-
né a príjemné, zatiaľ čo zlé 
skrýva často v hĺbke svoj-
ho vnútra. U chudobného 
vidíme na prvý pohľad to 
nešľachetné, kým šľachet-
né spočíva vo vnútri a uni-
ká prvému, povrchnému 
pohľadu. Myslím si, že toto 
je  priestor pre bohatstvo, 
ktoré sa dá odhaliť v srdci 
chudobného. 

Ľudská dôstojnosť - chu-
dobný nemá mnoho, čím  
by svoju ľudskosť zaodel, 
okrášlil. Obdivuhodná a úctu 
si zasluhujúca je ľudskosť 
bedára, pretože sa prejavuje 
u neho jednoducho a neza-
kryte. On neskrýva pod dra-
hými šatami, šperkmi a ti-
tulmi zabudnutú ľudskosť, 

je obnažený prostý človek. 
Kto si ctí bohatého a chu-
dobným opovrhuje, uctie-
va zjavne iba šaty, skvosty 
a cenné papiere... Ferguson 
oprávnene píše vo svojom 
Evanjeliu demokracie: „Ak 
pohŕdaš najbezvýznam-
-nejším človekom, pohŕdaš 
všetkým ľudským a bož-
ským a svoje srdce prip-
útavaš k pominuteľnému 
a bezcennému.“ 

Čo má chudobný človek 
a čo potrebuje pre seba, 
získal spravidla sám v pote 
svojej tváre. Obnosené, ale 
vlastnou prácou nadobudnu-
té šaty chudobnej ženy môžu 
byť čestnejšie než nádher-
ná toaleta nejednej dámy. 
Tak aj srdce chudobného, 
ktoré bije pod týmito šatami  
môže byť vznešenejšie než 
srdce bohatého. 

Chudák či bedár je veľmi 
často dotieravý, neskromný, 
sebecký; na príčine je bieda. 
Ale tá istá bieda chudákovi 
darovala hlbšie pochopenie 
pre slová „hlad“, „starosť“, 
„potupa“, „bolesť“ a mäkšie 
a obetavejšie srdce. Naoko 
sebecký bedár sa rád podelí 
so seberovným s málom, čo 
má. Nie je chudobná vdova, 
čo obetuje svoj posledný 
halier, bohatá na vnútornú 
krásu? 

A to je iba úvod ku skry-
tým bohatstvám v duši chu-
dobného. Koľko udatnosti 
a vytrvalosti v znášaní ťaž-
kostí žije v takýchto ľuďoch, 
koľko pokory, ktorá sa často 
vykladá ako nedostatok citu 
pre česť, koľko zúfalo sa 
brániacej sily vôle, ktorá sa 
považuje u nich za dotiera-
vosť! 

A ešte jedno bohatstvo: 
odjakživa nachádzala viera 
v Boha u chudobného naj-
bezpečnejšie prístrešie a úto-
čisko. Bieda ochránila chu-
dobných ľudí pred tým, aby 
ich srdce viselo na majet-
koch sveta, aby sa oddáva-
li výstrednej rozpustenosti 
alebo pokojnej pozemskej 
nasýtenosti zo svetských 
radostí a aby v pôžitkoch 
tohto sveta zabudli na Boha 
a na nebo. Bieda ich nau-
čila modliť sa, nútila ich 
k triezvemu užívaniu života, 
obracala ich pozornosť na 
lepší život tu i vo večnosti 
a v nejednej trpkej chvíli 
plnej zúfalstva priviedla ich 
akoby násilím k srdcu več-
ného Boha.

Dnešnú úvahu zakončím 
myšlienkou sv. Vincenta: 
„Milosrdnej láske musíme 
dať prednosť pred každým 
bohatstvom sveta; je neko-
nečne vzácnejšia ako náš 
život, lebo prinútila Syna 
Božieho, aby žil chudobne 
a zomrel na kríži.“

Pokračovanie v budúcom 
čísle.

Námet  Ján Štefanec, SVD. 
Voľne spracovala A. K.

ÚVAHA O LÁSKE
POBÁDANÍ MILOSRDENSTVOM – na cestu tým, ktorí 
sú v službách milosrdnej lásky – sv. Vincent de Paul

Chudobní – ktorých treba milovať
(prvá časť)

Spoločnosť 
sa skladá 

z dvoch tried: 
tých, ktorí 

majú viac jedla 
ako chuti do 

jedla 
a tých, ktorí 

majú viac chuti 
ako jedla.

(S. Chamfort)


