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Slovo na úvod 

3 v 1 

Často  sa stretávame v reklamách s vyjadrením, že nejaký výrobok je dva, či tri 

v jednom. Výrobca tým poukazuje na „genialitu“ svojho výrobku, tzn., že plní viaceré 

funkcie. Tento  príhovor je vlastne tiež 3 v 1 (čím nechcem povedať, že je geniálny), 

ale  je to úvodný článok druhého čísla našich informačných novín „Domoviny“, patrí  

sa spomenúť uplynulý rok a povedať si niečo o tom započatom.  

Rok 2020, by mnohí najradšej vymazali z histórie. Bol to ťažký rok, ktorý preveril 

odolnosť, schopnosti ale aj charaktery. Keďže však teraz čítate tento príhovor, 

znamená to, že ste ho prežili. Podľa zásady, čo ma nezabije, to ma posilní, sme 

teraz posilnení. No, minimálne sme bohatší o nové skúsenosti. 

Ten starý rok je za nami, čo však s novým? Začíname ho tak, ako sme skončili starý. 

Máme však nádej. Všetko raz skončí, po zime príde jar, po noci vyjde slnko. Sme 

posilnení, mali by sme byť aj múdrejší a neopakovať staré chyby, veď aj nových bude 

dosť. 

V zariadení nás čaká ukončenie rekonštrukcie, s ktorou sme v minulom roku príliš 

nepohli. Následne sa musíme venovať aj nášmu mini pozemku a samozrejme 

estetizácii zariadenia. Ako sa hovorí, roboty ako na kostole. Opäť bude treba kopec 

trpezlivosti a tolerancie. 

Ani rok 2021 nebude ľahký, niečo vieme už teraz, niečo prinesú až udalosti 

v priebehu roku. Už teraz však vieme, že to, aký ten rok bude, záleží aj od nás.  

Dajme si záväzok, aby sme každý svojim dielom v rámci svojich možností prispeli 

k zvládnutiu tohto roku.  

Dovoľte mi, popriať čitateľom aj tvorcom týchto našich novín zdravie, šťastie, hojné 

Božské požehnanie, veľa tvorivých nápadov a príjemných chvíľ strávených pri čítaní. 

 

Ondrej Božik, v.r. 
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Zima našich predkov 

Zima našich prarodičov mala aj vďaka zaužívaným ľudovým tradíciám svoje magické čaro 

a zvláštnu atmosféru. Po dni svätej Kataríny utíchla hudba a spev, nesmelo sa tancovať, 

nemohli byť svadby. Všade bolo ticho a pokoj, pretože nastal advent. Ľudia sa až do polnoci 

Štedrého dňa postili a nejedli mäso. Slovo advent má veľmi starý pôvod. Pochádza 

z latinského slova adventus a v cirkvi znamená príchod Ježiša Krista, ktorý sa má narodiť na 

Prvý sviatok vianočný. Pre našich roľníckych predkov nebol posledný deň v roku dňom 

veľkých osláv a veselosti. Dedinčania skôr dodržiavali rôzne dávne obyčaje, najmä 

kurinovanie – ľudové zvyky, ktoré súviseli s chovom a rozmnožovaním hydiny. Rozšírené 

bolo i babenovanie – blahoželanie mládencov na čele s mládeneckým richtárom. Aj na 

Silvestra platili pranostiky týkajúce sa nasledujúceho roka : Keď je na starý rok jasno, bude 

v maštaliach prázdno. Keď na Silvestra slnko svieti a v noci prudký vietor duje, niet pre 

vinárov veľkej nádeje. Nový rok sa kedysi dávno neoslavoval 1. januára, u Rimanov sa 

napríklad začínal 1.marca. Roku 1582 pápež Gregor VIII. upravil kalendár, ktorý sa nazýva 

gregoriánsky a začiatok roku určil na 1. január. S prvým dňom nového roka sa spájali úkony, 

ktoré súviseli s mágiou počiatku. To znamenalo, že aký bol prvý deň v roku, také mali byť 

ostatné dni. Správanie ľudí, ale aj zvierat, prípadne počasie - teda znamenali veštby do 

budúceho roka. Veď sa aj hovorilo : Ako na Nový rok, tak po celý rok! Vianočné sviatky 

našich predkov sa skončili na deň Troch kráľov. K sviatku Troch kráľov tiež patrili koledy, 

ktorými koledníci najčastejšie spevom priali domácim šťastie, zdravie a blahopyt. 

(Spracovala Kristína D. z knihy Zdravia, šťastia vinšujeme – Zora Mintalová Zubercová) 

 

https://history.hnonline.sk/starsie-dejiny/1862941-ked-sa-stedry-vecer-volal-dohviezdny-ako-na-slovensku-

vyzerali-vianoce-v-minulosti 
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Deň sv. Mikuláša 2020 

V neľahkom období, poznačenom pandémiou  

koronavírusu sa život v zariadení nezastavil.    

Keďže aj nás sa dotkla momentálna situácia,  

boli sme nútení sa jej prispôsobiť a prijať mimoriadne opatrenia. Z poverenia 

Mikuláša sladkú dobrotu v tomto roku našim klientom i zamestnancom 

odovzdali sociálni pracovníci. Prejavená radosť, že Mikuláš na nich nezabudol, 

bola obrovská.                                                                                          Kristína D.                                                                                

 

        
               Marta K.                                        Vlasta B.                                      Miroslav M. 

     
            Alexander K.                                  Peter CH.                          Bernardína Č., Mária B.  
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Sponzorský dar 

Napriek šíriacemu sa koronavírusu, sa aj v týchto neľahkých časoch našla 

dobrosrdečná ľudská bytosť, ktorá sponzorsky darovala balíčky, ktorých 

obsahom sú  rúška, čaje, vitamíny, sladkosti, nielen pre našich prijímateľov 

sociálnej služby, ale aj pre personál zariadenia. Veľké  ďakujem patrí Ing. 

Miroslave Sujovej za jej nezištný, úprimný prejav spolupatričnosti. 

Kristína D.                                                                                

      
Sponzorský dar 

 

 
Ing. Sujová a riaditeľ „PENZIÓNU“ 
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„Pomôžme srdcom našim starkým“ 

 

Neľahký osud našich obyvateľov  počas pandémie koronavírusu  nezostal 

ľahostajný študentom Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre: Lukášovi 

Lendelovi, Regine Penzešovej, Simone Hurajtovej, Tímei Štefankovej, Eliške 

Škrekovej a Veronike Rusňákovej. V rámci projektu „Pomôžme srdcom našim 

starkým“, zorganizovali zbierku na pomoc a zmiernenie dopadov tohto 

pandemického obdobia. Dňa 04.12.2020 aktéri projektu priniesli do zariadenia 

zozbierané hmotné dary, ako napr. dezinfekčné prostriedky, potraviny, 

dekoratívne predmety, knihy a časopisy, ochranné pomôcky, hygienické 

potreby, tablety na online komunikáciu obyvateľov s príbuznými... . Touto 

cestou srdečne ďakujeme iniciatívnym mladým ľuďom, ktorí tento krásny 

projekt vytvorili a zrealizovali, za gesto ich  nezištnej pomoci a solidarity pre 

tých najzraniteľnejších. ĎAKUJEME. 

Kristína D. 

 

        
                                                                                       „Pomôžme srdcom našim starkým“ 
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Vianočný zázrak 

 

Vianoce sú pre väčšinu z nás najkrajšie sviatky roka, ktoré prežívame v radosti a 

v spoločnosti rodiny a blízkych. Mnohí seniori však toľko šťastia v živote 

nemajú. Už po tretí rok, v tomto sviatočnom období, prinášame možnosť 

ľuďom, ktorým nie je ľahostajný neľahký osud iných, obdarovať ich a tým im 

dopriať pocit šťastia. Vďaka výnimočnému projektu „Vianočný zázrak“ plnia 

dobrosrdeční darcovia symbolické priania osamelým seniorom. V našom 

zariadení boli splnené viaceré priania. Rádiobudík si želal pán Tibor, externý 

hardisk na ukladanie a zálohovanie dát počítača pán Miroslav a predplatné 

týždenníka MY pán Huba. Každému darcovi patrí obdiv a úcta a veľké 

ĎAKUJEME. 

                                                                                                                  Kristína D. 

 

        

                        Tibor M.                                                         Miroslav K. 
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Čaro Vianoc je opäť tu 

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku. Vianoce sú sviatkami, s ktorými sa stretáva 

každý jeden z nás. Oslavujú ich ľudia po celom svete a však rozdiel je vo 

zvykoch, tradíciách, či úkonoch počas Vianoc. Hlavným nositeľom tradícii je 

rodina. Základná bunka spoločnosti, s ktorou si spájame pojmy ako je láska, 

pocit istoty, bezpečia a spolupatričnosti. Vianoce sa v rodinách neustále udržujú 

a však jednotlivé zvyky sa postupne vytrácajú a preto sme presvedčení, že je 

potrebné, aby sa tieto tradície a zvyky zachovali pre významné kultúrne 

dedičstvo našej krajiny i pre ďalšie generácie. Je potrebné uvedomiť si túto 

dôležitosť a začať v prvom rade od seba, aby nevymrelo niečo krásne, čo 

budovali a zanechali  naši predkovia, milujúci starí a prastarí rodičia. Aj v tomto 

neľahkom období sa spoločne pokúsme, aby sa nevytratila vianočná atmosféra, 

harmónia, pokoj, či rodinná pohoda. Otvorme srdcia a spoločne si v týchto 

dňoch želajme úprimne a zo srdca pre všetkých klientov zariadenia pevné 

zdravie, šťastie, hojné Božie požehnanie, veľa lásky. Počas týchto sviatkov si 

spomeňme aj na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Pokúsme sa na 

chvíľu zastaviť a poďakovať za každodenné veci, ktoré sú v konečnom dôsledku 

dôležitejšie viac ako vianočné darčeky. Po Vianociach sa blížime pomalými 

krokmi ku koncu roka, s ktorým bilancujeme a hodnotíme, aký bol rok 2020. 

Môžeme povedať, že tento rok bol pre všetkých ľudí nároční,  stretli sme sa v 

ňom s rôznymi situáciami, ktoré neboli vždy príjemne. My však veríme a pevne 

dúfame, že rok 2021 bude iný a lepší. Bude to rok, v ktorom bude už len lepšie a 

všetko sa zase na dobre obráti.                                                                   Martin H. 

        

Foto: Peter Faltys 
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Vianočná pošta 

      
             Vianočná pošta                                    Viera K.                                       Gizela P.            

                            

       
            Miroslav K.                                   Anna Š.                                            Tibor M. 

                                          

 

 

     ...tak ako po minulé roky, aj tento krát sa naši klienti s radosťou zapojili do 

milého projektu s názvom - Vianočná pošta. Povzbudzujúce odkazy, vianočné 

vinše a krásne priania potešili i dojali mnohých adresátov. Všetkým autorom za 

vynaložené úsilie pri realizácii srdečne ďakujeme, pretože vrúcne myšlienky, 

úprimné slová a nezištné skutky, sú dnes vzácnosťou.  

                                                                                                                                 Bibiana D. 
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Jeden malý anjelik na okne pristal, aby všetkým ľuďom krásne 

Vianoce poprial. 

Aby v novom roku šťastie, zdravie 

mali a iba príjemné dni ich stretávali. 

Pokojné Vianoce  

a Šťastný nový rok 2021  

praje 

Anna D. 

 

 

 

Ručná práca šikovnej pani Anny D. – výroba snehových vločiek. 

Rozvoj pracovných zručností a zmysluplné trávenie voľného času. 
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Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 

 

Tento rok sme sa rozhodli opäť podporiť dobrú myšlienku a zapojili sme sa do 

celoslovenskej výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“. Vniesť 

radosť z príchodu Vianoc našim klientom sa nezištne rozhodlo mnoho 

dobrosrdečných darcov. Dňa 14.12.2020 sme im odovzdali krabičky plné lásky. 

Kozmetické prípravky, knihy, rôzne darčekové predmety, sladké a slané  

dobroty spôsobili u mnohých neskrývané emócie. V očiach niektorých seniorov 

sa objavili slzy dojatia, úsmev na perách a úprimnú radosť neutajil nikto. 

Chceme sa poďakovať všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa zapojili do tohto 

krásneho zmysluplného projektu.                                                            Kristína D.                                                                                

        

                                     Štefánia Š.                                                    Mária L. 
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Pomoc zariadeniam sociálnych služieb 

 

Obyvatelia v zariadeniach sociálnych služieb a zamestnanci, sú v čase pandémie 

koronavírusu, jednou z najohrozenejších skupín. Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR v snahe predchádzať zhoršovaniu epidemiologickej situácie 

prijalo rad opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov. Jedným z nich, účinné 

na podporu zdravia, je preplácanie doplatkov za vitamíny. Dnes 15.12.2020 sme 

odovzdali balíčky vitamínov, pre všetkých obyvateľov a zamestnancov.  

Kristína D.                                                                                

 

Běla T.  
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Vianočná vedomostná súťaž 

 

Dňa 17.12.2020 sa konala online „Vianočná vedomostná súťaž“ pod záštitou 

spoločnosti DODS SYSTEM. Vo vedomostnom kvíze si svoje všeobecné 

vedomosti preverilo šesť družstiev. Stretnutie sa nieslo v aktívnom a súťaživom 

duchu.  Napriek úsiliu všetkých družstiev mohli vyhrať len tí najlepší. Naše 

zariadenie reprezentoval Miroslav Meluš. Spomedzi všetkých súťažiacich 

zodpovedal na všetky otázky správne a právom mu patrí prvé miesto. Výhercovi 

srdečne gratulujeme a dodatočne mu bude odovzdaná vecná cena – mobilný 

telefón.                                                                                                     Kristína D.                                                                                
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Vianočný dar 

Sviatočná atmosféra prenikla aj do nášho zariadenia. Citátom Antoine de Saint-

Exupéry "Darovať, to znamená, ako by si preklenul most cez priepasť samoty " 

sa nieslo dnešné sviatočné predpoludnie. Dňa 21.12.2020 sme odovzdali 

obyvateľom vianočné darčeky od rodiny Masarykovej a Polákovej, ktoré 

vyvolali silné emócie radosti. Vyslovujeme im úprimné poďakovanie za milý 

šľachetný skutok obdarovania.   

Kristína D. 

         

                                        Mária N.                                          Peter CH. 

 

Katarína Š.  
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Moje začiatky v novej práci 

DO ,,ZSS“ som nastúpila po ukončení môjho päťročného štúdia na Univerzite Konštantína 

Filozofa v Nitre, v odbore aplikovaná sociálna práca. Ide o moje prvé povolanie po ukončení 

vysokej školy. Už počas štúdia som vedela, že sa chcem vyštudovanému odboru venovať a po 

ukončení školy tomu nebolo inak. Bola som presvedčená, že chcem pomáhať ľuďom a chcem 

im zo seba odovzdať to najlepšie, moje nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Pred nástupom 

do práce som mala určité očakávania, ale aj určité obavy ako ma príjmu klienti, či ostatní  

personál zariadenia. Musím však povedať, že sa moje obavy vytratili, keď som spoznala 

kolektív, kde sú milí a usmiatí sociálni pracovníci, ktorí mi pomohli pri zoznamovaní sa 

s novým prostredím a klientmi zariadenia. Sociálni pracovníci mi boli nápomocní a ochotní 

poradiť, pomôcť a odpovedať na otázky, ktoré sa týkali výkonu práce sociálneho pracovníka. 

Postupne som spoznávala klientov zariadenia, stretla som množstvo nových tvárí, ktoré vo 

mne zanechali pocity. Klienti mi venovali vľúdny úsmev, milý pohľad, srdečný kompliment, 

ale aj prívetivý dotyk, ktorý zohreje pri srdci. Po prvom dni v zariadení som si uvedomila, že 

je dôležité prežiť každý jeden deň v šťastí pretože, každý jeden deň je drahocenný. Preto by 

som si želala, aby klienti zariadenia mali všetky dní naplnené láskou, šťastím, zdravím, či 

sociálnou pohodou. Z môjho pohľadu je práca so seniormi veľmi pekná, ale aj ťažká, človek 

sa v nej musí nájsť a nemal by ju brať ako povolanie, ale ako určité poslanie, ktoré si 

vyžaduje ľudský prístup a empatické správanie. Každý klient si zaslúži úctivé správanie, 

rešpekt a zachovanie ľudskej dôstojnosti bez ohľadu, či je klient aktívny a samostatný alebo je 

odkázaný na celodennú starostlivosť personálu. Ľudská dôstojnosť je nezávislá od veku, či 

zdravia klienta, každý si zaslúži prežiť starobu dôstojne a v najvyššej úcte. Budem sa snažiť 

a urobím preto všetko, aby som mohla skvalitniť i ja život klientov v zariadení. Zároveň tak, 

ako aj moji kolegovia poskytnem 

pomocnú ruku, podporu v náročných 

životných situáciách so snahou 

pochopiť ich prežívanie, pretože 

každý klient je jedinečný a to si 

vyžaduje uplatňovať individuálny 

prístup.  

Adriana S. 

                            Zdroj obrázka: internet 
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„Oslávenci“ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                      Bernardína Č.                        Jozefína K. 

 

 

V roku 2020 oslávili životné jubileum: 
Ján O. – 80 rokov 

Oľga M. – 90 rokov 

Mária P. – 90 rokov 

Mária A. – 90 rokov 

Magdaléna D. – 90 rokov 

Vlasta B. – 80 rokov 

Eleonóra H. – 70 rokov 

Eva G. – 80 rokov 

Anna H. – 80 rokov 

 

                        Prajeme Vám všetko najlepšie  

                           k Vášmu životnému jubileu,  

                      hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky. 

V mesiaci November oslávili 

meniny a narodeniny 

Narodeniny:    

Melánia R., Pavol Š., Dezider M., 

Mária L., Jozefa K., Terézia O., 

Viera K., Mária D., Jozefína C., 

Jarmila B., Katarína Š.                             

Ján H., Jozef Ž. 

 

Meniny: Tibor, Stanislav, Cecília, 

Emília, Katarína, Milan 

 

V mesiaci December oslávili meniny 

a narodeniny 

Narodeniny:  

Viera T., Oľga M., Emília R., 

Bernardína Č.,  

Meniny: Otília, Eva, Štefan 

 

Oslávencom 

prajeme 

Všetko najlepšie 
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Smútočné a spomienkové oznamy 

 

 

V mesiaci November nás opustili: Jozef K., Eva N., Matilda P., Irena G.,  

Mária L., Anna V., Gabriela B., Ing. Milan D.  

 

V mesiaci December nás opustili: Antónia K., Františka Z., Oľga I., Cecília G., 

Terézia O., Hedviga U., Anna S., Mária D. 

 

 

 

Zdroj obrázka: internet 
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 Mária, 

Tebe sa úplne odovzdávam a prosím Ťa, 

Ty najkrajšia, skry ma do svojho Srdca, 

aby som neustále cítil Tvoju lásku, ktorú máš voči mne, 

a žasol nad Tvojou láskou, akú máš voči Bohu. 

Duch Svätý, prosím Ťa 

nech nikto z môjho srdca nikdy neodstráni lásku k Márii, 

aby mi nikto nikdy nezatienil 

jej úžasnú úlohu v dejinách spásy. 

Duch Svätý, prosím Ťa, 

aby si mi ju ukazoval jedinečným 

a neopakovateľným spôsobom, 

lebo každý z nás je jedinečný a neopakovateľný 

v Tvojich očiach 

a každého z nás jedinečne a neopakovateľne miluješ 

Ty aj Mária. 

Duch Svätý, posväcuj ma v pravde 

a veď ma do plnej pravdy o tom, 

kým je tvoja manželka, 

kým je Matka Krista, 

kým je dcéra Jahveho. Amen 

Spracovala: Zuzka M. 
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Príbeh na zamyslenie: Peniaze, ktoré musíte minúť 

 

Predstavte si, že vám každé ráno dá banka na účet osemdesiatšesť tisíc štyristo 

eur. Musíte len dodržať dve podmienky. 

Prvá je, že čo ste cez deň neminuli, na konci dňa z účtu zmizne. Nemôžete 

klamať, nemôžete tú sumu previesť na iný účet, môžete ju iba minúť, ale každé 

ráno, keď sa zobudíte, máte otvorený nový účet s ďalšími osemdesiatšesť tisíc 

štyristo eurami na nový deň. 

Druhá podmienka je, že banka môže túto „hru“ prerušiť bez varovania; v 

hociktorú chvíľu vám môže povedať, že je koniec, že účet sa ruší a iný už 

nebude. 

Čo urobíte? Pravdepodobne miniete každé euro pre svoje potešenie a na 

darčeky pre ľudí, ktorých máte radi. Použijete každé euro vlastne na to, aby ste 

vniesli šťastie do svojho života a do života tých, korí vás obklopujú. 

Táto zázračná banka skutočne jestvuje a má ju každý z nás: je to čas. Každé 

ráno, keď sa zobudíme, dostávame darom od Boha osemdesiatšesť tisíc štyristo 

sekúnd života na jeden deň, a keď večer zaspíme, do druhého dňa si nič 

neprenesieme. Čo sme v ten deň nezažili, a neurobili je stratené. Každé ráno sa 

začína tento zázrak odznova. 

Platí však aj druhá podmienka: život sa môže hocikedy zastaviť... 

Tak teda, čo spravíme s našimi každodennými osemdesiatšesť tisíc štyristo 

sekundami? Záleží len a len od nás... 

  
 

Zdroj: Sebarozvoj a motivácia / Príbehy na zamyslenie 

 

https://eduworld.sk/cd/redakcia/569/na-zamyslenie-peniaze-ktore-musite-minut 

 
 

Ilustračný obrázok – zdroj internet 
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Rubrika: „Recepty“  

 
 

Suroviny :                                              Pečené jabĺčko ktoré bude chutiť. 

 klinčeky 

 orechy  

 med  

 jablká 

 škorica mletá  

 cukor vanilkový 

 papier na pečenie 

 

Postup 

1. Jablko prekrojíme na polovicu a dáme preč zrnká. Do stredu spravíme 

dieru kde budeme dávať tie suroviny. 

2. Pridáme tam orechy, med, hrozienka, trošku mletej škorice a vanilkový 

cukor (medzi prsty). A hoci kde zapichneme do jablka 1 klinček. 

3. Na plech si dáme papier na pečenie. Dáme tam jablká a potom to dáme 

piecť na 150 °C. Pečieme cca 30 minút. Na vrch si môžeme pridať 

šľahačku. Dobrú chuť :)  

Spracovala: Zuzka M. 

 

https://varecha.pravda.sk/suroviny/klinceky/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/orechy/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/med/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/jablka/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/skorica-mleta/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/cukor-vanilkovy/
https://varecha.pravda.sk/suroviny/papier-na-pecenie/
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ZASMEJME SA 

 

Zdroj obrázka: internet 

 

 

Zdroj obrázka: internet 

 

  

Zdroj obrázka: internet 

Fén 
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Víťaz predchádzajúcej súťaže 

 

Od novembra v „PENZIÓNE“ vychádzajú informačné noviny „Domoviny“. 

Obsahovo sú zamerané na pútavé témy, zachytávajúce život v zariadení. 

Súčasťou vydania je súťaž v lúštení krížoviek. Odmenou za správnu odpoveď 

bola symbolická cena a káva s riaditeľom. Pani Štefánia Š. bola nielen 

najrýchlejšia, ale správne vyplnila aj všetky políčka a právom sa stala víťazkou. 

Výherkyni srdečne gratulujeme.  

 

 

Januárová osemsmerovka 

Vyhlásenie súťaže: Všetky správne vylúštené osemsmerovky budú zaradené do 

žrebovania o zaujímavú cenu. V prípade zapojenia sa do súťaže, správne 

vylúštenú osemsmerovku môžete odovzdať na sociálnom oddelení č. dv. 612. 

V prípade potreby si tu môžete vyžiadať kópiu osemsmerovky. 
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...miesto pre osemsmerovku. 
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Slovo na záver 

 

Starý rok sa skončil, ale nie je to koniec v pravom slova zmysle.  

Je to začiatok nového roka 2021,  

v ktorom Vám úprimne želám všetko krásne,  

nech je pevné zdravie vaše,  

nech splní všetky želania vaše, 

nech anjeli vaše cesty chránia, 

nech problémy sa vás stránia, 

nech sa všetky vaše plány zdaria,  

nech sa smútky, trápenia, na radosti premenia, 

nech sa starosť všetka zruší, 

nech vládne pokoj v duši, 

nech je plný lásky, pokoja, porozumenia, dôvery a radosti 

z maličkostí.  

 

                                                                                             Zuzana B. 
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