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Úvod 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide. Všetci zaiste poznáme túto ľudovú pieseň a ani nám nevadí, 

že text je mierne zavádzajúci, pretože ako väčšina z nás vie, Turíce prichádzajú až po Veľkej 

noci, konkrétne na 50-ty deň po Veľkonočnej nedeli. Nie je mojim cieľom dehonestovať 

tvorivého ducha ľudu, skôr chcem poukázať na striedanie cyklov v živote človeka, ale aj 

spoločnosti. Z Biblie poznáme 7 úrodných a 7 neúrodných rokov. Vieme o hospodárskych 

cykloch, striedajú sa ročné obdobia, deň s nocou a pod. Obdobne je tomu aj v rámci 

cirkevného roku, kde sú obdobia zamerané na stíšenia sa, či rovno pokánie (pôst, advent) 

a potom zase obdobia radosti (Vianoce, Veľká noc).  

Takéto striedania cyklov, či období majú veľký význam. Jednak  nás chránia od nudy 

a jednak poskytujú priestor na zamyslenie sa nad sebou, svojim životom, životom spoločnosti 

a hlavne poskytujú priestor na poučenie sa z chýb a neustále zlepšovanie sa, či zlepšovanie 

systémov a procesov, ako sa tomu moderne hovorí. 

Prečo takýto úvod. Blížime sa do obdobia pôstu. Začne sa „škaredou“ stredou, ktorá tohto 

roku padne na 2. marca, čo bude o pár dní. Vyzerá to, že tohtoročný pôst bude bez nejakých 

drastických obmedzení, takže nič by nemalo brániť jeho plnohodnotnému prežitiu a využiť 

tento čas na zlepšenie nejakej oblasti v živote. Tu je jeden námet. Každý máme niekoho 

nesympatického vo svojom okolí, niekoho, kto nám ide na nervy. Niekedy ani nevedno prečo. 

Skúsme sa nad tým zamyslieť a urobiť ústretový krok. Možno aj úprimne bez hnevu povedať 

dotyčnému (dotyčnej), čo sa mi nepáči, možno pomodliť sa za tú osobu. Netvrdím, že táto 

snaha bude hneď úspešná. Dôležitá je tu snaha a to, aby som ja nebol príčinou zlých vzťahov. 

A ako sa hovorí, každý reformátor musí zreformovať  najskôr seba a potom môže ostatných. 

Do nastávajúceho obdobia prajem všetkým pevné zdravie, vytrvalosť v šírení dobra 

a spokojnosť s výsledkami vynaloženého úsilia. 

                                                                                                                       Ondrej Božik, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

„Bez odpustenia niet  lásky a bez lásky niet  odpustenia.“ 

Bryant H. McGill 
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SLOVENSKÉ SVIATKY A PRANOSTIKY 

Sviatok Obrátenia Pavla 

(25. januára) 

Asi všetci vedia, že Pavol oslavuje svoje meniny spolu s Petrom koncom júna. Ale tento 

apoštol má v cirkevnom kalendári ešte jeden sviatok, 25. januára, kedy sa pripomína jeho 

zázračné obrátenie. Udalosť, ktorá zasiahla do života niekdajšieho fanatického 

prenasledovateľa kresťanov Šavla natoľko, že sa z neho stal Pavol, neskôr známy ako apoštol 

národov, misionár a zvestovateľ evanjelia. Keď dostal splnomocnenie prenasledovať 

kresťanov v cudzine, vybral sa so svojou skupinou do Damasku. Na ceste tam ho zrazu 

ožiarilo „svetlo z neba, jasnejšie ako slnko“ a počul hlas, ktorý mu hovoril: „Šavol, Šavol, 

prečo ma prenasleduješ? Ťažko sa budeš vzpierať proti ostňu. ... Ja som Ježiš, ktorého ty 

prenasleduješ... preto som sa ti zjavil, aby si sa stal mojím služobníkom a svedkom toho, čo si 

videl, i toho, čo ti ukážem. Vytrhol som ťa z tohto ľudu aj spomedzi pohanov, ku ktorým ťa 

posielam, aby si im otvoril oči, nech sa odvrátia od tmy k svetlu a od satanovej moci k Bohu a 

aby tak dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvätení vierou vo mňa.“ 

Po tejto udalosti sa Šavol obrátil, prijal meno Pavol a s horlivosťou jemu vlastnou ohlasoval 

vzkrieseného Krista. Ním samým sa cítil povolaný za apoštola, o čom píše vo svojich listoch. 

Spolu s inými podnikal misijné cesty, zakladal cirkevné spoločenstvá, bol väznený a nakoniec 

zrejme popravený v Ríme. 

Tradičné Pavlovo obrátenie je zaznamenané aj v mnohých pranostikách. 

V tento deň neveštila hmla ani odmäk nič dobré. Keď na Pavla kvapce, 

obúvaj si kapce. Gazdovia vtedy vedeli, že krmivom budú musieť 

šetriť. Keď sa na obrátenie Pavla vtáča z kaluže napije, bude zlá jar, ak 

sa vôl napije, bude zlé celé leto. Najviac sa ľuďom pozdávalo, ak bolo v 

tento deň jasné a pekné, hoci mrazivé počasie: Svätý Pavel jasný 

prináša rok šťastný. Ak na Pavla svieti slnko, zatekajú strechy, bude 

veľa vína. Ak je na Pavla tuhá zima, bude bohatá úroda. Skrátka, ak je 

na svätého Pavla pohoda, bude dobrá úroda. 

 

Kristína D. 

Prevzala z : https://www.rodinka.sk/vazne-veci/tradicie/pavla-obratenie-zimy-obratenie-25-januar/ 

https://www.rodinka.sk/vazne-veci/tradicie/pavla-obratenie-zimy-obratenie-25-januar/


4 
 

FAŠIANGY  

Fašiangové obdobie je od Troch kráľov po popolcovú stredu. Počas fašiangov sa 

dosýta hodovalo, lebo potom nasledoval pôst. Je to obdobie medzi zimou 

a jarou, plné maškarných plesov, bálov, veselíc a hudby. K fašiangom 

neodmysliteľne patria aj rôzne dobroty. Domáce fašiangové šišky sú tým 

najcharakteristickejším pokrmom, ktorý sa objavuje na prestretom stole. Ďalšou 

dobrotou sú fánky, ktoré sú známe aj pod názvom božie milosti. V minulosti sa 

popri tradičných fánkach a šiškách piekli sa aj orechové, alebo makové záviny, 

pampúšiky, guľky, chraple, grapne, kreple, fulanky či herouky, v každom 

regióne Slovenska mali dobroty svoj charakteristický názov. Bolo to aj obdobie 

zabíjačiek. Konzumovali sa zabíjačkové špeciality, vajíčka, klobásky, slaninka, 

mäso, tlačenka, jaternice, oškvarky. To všetko patrilo na fašiangový stôl. 

Spracovala Zuzana M. – zdroj textu internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj ilustračných obrázkov a fotografii – internet 
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OBETOVANIE PÁNA - HROMNICE  

 

2. februára slávime v cirkvi sviatok Obetovania Pána, ľudovo 

nazývaný aj Hromnice. Ak sa obzrieme do minulosti, zistíme, že 

tento sviatok má bohatú históriu.  

 

Názov Obetovanie Pána  sa v Katolíckej cirkvi používa od roku 

1969, teda od skončenia Druhého vatikánskeho koncilu. Názov 

hovorí, čo sa udialo na štyridsiaty deň po Ježišovom narodení.  

 

V Evanjeliu podľa Lukáša čítame v druhej kapitole o tom, ako Jozef s Máriou prinášajú 

malého Ježiša do jeruzalemského chrámu, aby ho podľa Mojžišovho zákona predstavili 

Pánovi a aby zároveň za neho ako prvorodeného syna priniesli obetu . 

Sviatok Obetovania Pána je jedným z najstarších cirkevných sviatkov. V Jeruzaleme ho 

zvlášť slávnostným spôsobom slávili už v 4. stor. po Kristovi.  

Vo Východnej cirkvi tento sviatok dostal názov „Hypapante“, odvedený z gréckeho slova, čo 

znamená stretnutie. Obetovanie Pána = Stretnutie Pána, lebo počas predstavenia Pána v 

chráme, stretáva sa Pán so staručkým Simeonom a prorokyňou Annou.  

V histórii nájdeme aj iné pomenovanie tejto udalosti, a to Očisťovanie Panny Márie. Dni 

očisťovania tak isto určoval Mojžišov zákon. Po narodení chlapca bola matka štyridsať dní 

nečistá. Prinesením obety sa stávala čistou.  

 

V Ríme sa tento sviatok slávil od 7. stor. po Kristovi, keď sa tam konal slávnostný sprievod – 

procesia, ktorý začínal od Rímskeho fóra a smeroval do Baziliky Sancta Maria Maggiore – 

Panny Márie väčšej.  

Účastníci niesli v rukách sviece a procesia sa konala z viacerých dôvodov. Jednak to bol 

prejav pokánia, ale na druhej strane procesia so svetlom v rukách mala dať kresťanský 

charakter starému pohanskému zvyku. Starí Rimania totiž pred prijatím kresťanstva v tomto 

čase konali tzv. procesiu  očistenia, ktorú symbolizoval hlavne oheň a nosenie sviec.  

Kresťanstvo tomuto starému pohanskému zvyku dalo inú náplň. V chráme je predstavený 

Pán, Svetlo sveta. Svetlo je symbolom aj našej očisty. 

 

A ako to bolo s týmto sviatkom u našich predkov Slovanov? Východní Slovania pred prijatím 

kresťanstva v tomto čase slávili slávnosť  „Sretenie“, t.j. stretnutie zimy s letom. Rok sa totiž 

u nich pôvodne delil na leto a zimu. Delenie roka na štyri ročné obdobia je novšieho dáta.  

U Západných Slovanov bol tento deň pravdepodobne sviatkom boha ohňa a hromu – Perúna. 

Aj tieto pohanské zvyky dostali kresťanský charakter. Pri svätej omši sú posvätené sviece, 

ktoré si z chrámu odnášala každá rodina.  

Tieto sviece sa zapaľovali počas živelných pohrôm, v čase búrky a hromobitia, aj preto dostali 

meno Hromničky. Okolo Hromničiek sa schádzali celé rodiny, modlili sa a prosili o Božiu 

pomoc a ochranu. Hromnička sa zapaľovala aj keď zomieral člen rodiny. Svetlo horiacej 

sviece malo pripomínať večné Svetlo, Krista, Božieho Syna. 

Sviatok Obetovania Pána, čiže Hromnice neznamená len koniec sanice, ako hovorí ľudová 

pranostika, ale pre celé ľudstvo má bohatú duchovnú hĺbku a pripomína nám skutočnosť, že 

Boh prostredníctvom svojho Syna, Ježiša Krista, ktorý je Svetlom sveta, navštívil svoj ľud. Je 

to zároveň predzvesť Kristovho utrpenia a účasť Matky na utrpení svojho Syna. 

 

Zdroj textu – internet, pripravila Zuzana M. 
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NOVINKY V „PENZIÓNE“ – „ROZHLAS PRE VÁS“ 

Pripravili sme zaujímavý a prakticky projekt v našom zariadení  - „Rozhlas“. Po technicky 

náročnej inštalácii, je dnes možné prinášať Vám prostredníctvom tejto informačnej 

vymoženosti, okamžite potrebné informácie a aktuálne oznamy. Okrem nevyhnutných akcií, 

má širokú škálu využitia, aj k sprostredkovaniu toho príjemného a pozitívneho. Napríklad 

hráme piesne našim jubilantom a meninovým oslávencom, pripomíname si významné dni, 

hovoríme motivačné myšlienky, púšťame rádio. Týmto spôsobom je možné 

zahrať obľúbenú pieseň, prípadne na želanie, vysloviť poďakovanie, 

povedať niečo milé a povzbudzujúce. Centrála sa nachádza na 

6. poschodí pri kancelárii pána riaditeľa.   Budeme 

radi za Vaše recenzie ohľadom vysielania, 

možné návrhy na zlepšenie budúcich hlásení 

a inšpiratívnych podnetov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrála rozhlasu a reproduktor nainštalovaný vo všetkých miestnostiach zariadenia. 
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ONLINE KOMUNIKÁCIA 

Moderná technológia nám prináša veľa výhod. Jej nástroje dnes využívame možno častejšie 

ako kedykoľvek predtým. V rámci individuálnej sociálnej rehabilitácie podľa potreby 

ponúkame video – hovory, aby sme aj počas obmedzeného režimu v zariadení zabezpečili 

„kontakt“ medzi klientom a rodinou. Čas prebiehajúceho hovoru je vopred dohodnutý, tak 

aby sa uskutočnil k spokojnosti a so súhlasom oboch strán. Prostredníctvom technológii 

realizujeme hovory a zabezpečujeme tak udržiavanie sociálnych vzťahov. Sprostredkujeme 

tak to, čo klienti potrebujú a vyžadujú – počuť a vidieť svoju rodinu, svojich blízkych 

a milovaných. Príbuzným takto dokážeme autenticky priblížiť, ako sa klient má, ako sa cíti. 

Hoci skutočnú prítomnosť nič nenahradí, je to skvelá alternatíva „ako byť chvíľu spolu“. Čas 

tohto vzájomného pôsobenia je v mnohých prípadoch veľmi upokojujúci a priaznivý. Niekedy 

sú tieto chvíle o emóciách, ktorým sa nedá ubrániť. Najmä keď je klient v úplnej odkázanosti 

a paliatívnej starostlivosti. V tomto prípade nie je dôležité ako dlho hovor trvá, niekedy stačí 

aj 5 minút, pre zainteresovaných to znamená veľa. Klient ani nemusí byť zhovorčivý, stačí 

keď počúva, keď sa mu jeho blízky prihovára, prípadne keď s ním má vizuálny kontakt. 

Sociálni pracovníci radi a ochotne sprostredkujú tieto „stretnutia“, pretože vieme, že 

neprerušená citová väzba medzi klientom a blízkym odzrkadľuje kvalitu vzájomných 

vzťahov.                                                                                                                       Bibiana D.      

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografiách klienti „PENZIÓNU“ 
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ZVIERATKO AKO PRIATEĽ A MILÝ SPOLOČNÍK 

Určite každý z nás počul príbeh o vrúcnom, či nerozlučnom priateľstve medzi človekom 

a zvieraťom... Vedecké štúdie zaoberajúce sa účinkami takýchto vzťahov potvrdzujú 

pozitívny vplyv na človeka. Momenty kedy si dobrovoľne dovolíme bezprostrednú blízkosť 

zvieraťa, majú na naše uzdravenie priaznivý vplyv a na celkové zdravie blahodarne účinky. 

Niektorí naši klienti radi  a často spomínajú na svojich domácich miláčikov. Najčastejšie 

hovoria o vtipných, či milých príhodách štvornohých priateľov, na ktorých ani po rokoch 

nezabudli. Niektorí mali originálne mená a výnimočné povahy. Niekedy bolo s nimi veselo, 

inokedy boli bútľavou vŕbou... A tak sa stali čestnými členmi v mnohých rodinách. 

V „PENZIÓNE“ nemáme reálne možnosti na chov a starostlivosť o psíka alebo mačku. 

Morské prasiatko, o ktoré sa spoločne s klientmi už takmer rok staráme, nám nahradilo 

potrebu blízkosti k zvieratku. Ukázalo sa, že mnohí klienti prechovávajú sympatie k tomuto 

typu zvieraťa. Jeho chov je im známy najmä od vnúčat. Tešia sa z jeho prítomnosti, radi ho 

kŕmia, hladkajú, prihovárajú sa mu. Prinieslo so sebou príjemnú energiu a potešenie. Dôležité 

je, že myšlienka užitočnosti tohto nenáročného zvieratka v našom zariadení sa potvrdila.  

Bibiana D. 

 

 

Na fotografiách morské prasiatko – morča menom Zoja pri obľúbenom kŕmení od klientov. 
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Príbeh zo spomienok klientky – Nútené upratovanie 

„Veľakrát som si povzdychla, len tak pre seba, že keby som mala dcéru, určite 

by mi viacej pomáhala pri domácich prácach, ako moji dvaja synovia. Synovia 

sa na to moje sťažovanie asi spamätali. V jeden deň som prišla domov 

a kuchyňa sa leskla ako nikdy... Keď hovorím, že sa leskla, tak naozaj do slova 

a do písmena – sa leskla. Moji synčekovia upratali čo sa dalo, a ešte aj natreli 

kuchynskú linku, aby sa leskla. Natreli ju Indulonou. V tom období, kuchynské 

linky vyrábali z materiálu podobnému umakartu, takže sa leskli aj bez náteru. 

Takže si viete predstaviť, ako to vyzeralo natreté tou Indulonou. Ten krém 

vôbec do takého povrchu nevsiakol. Lesklá bola, ale aj poriadne mastná. 

Samozrejme, synov som pochválila a čakala som, kedy pôjdu von. Zobrala som 

jar a celú kuchynskú linku som umyla. Synovia si to vôbec nevšimli, až po 

určitom čase som im povedala, čo som s tým urobila. Od toho času som si 

dávala pozor na to, aby som pred nimi už „dcéru“ nespomínala...“ 

napísala J.J. – klientka zariadenia, spracovala Bibiana D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázkov: https://ohlovelylolo.wordpress.com/2012/03/27/playing-house-spring-cleaning-around-

the-house/vintage-cleaning/, https://www.m-nakup.sk/kremy 

https://ohlovelylolo.wordpress.com/2012/03/27/playing-house-spring-cleaning-around-the-house/vintage-cleaning/
https://ohlovelylolo.wordpress.com/2012/03/27/playing-house-spring-cleaning-around-the-house/vintage-cleaning/
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VÝZDOBA V „PENZIÓNE“ ku dňu SV. Valentína 
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ALE AJ TAK ...... 

„Ľudia sú nerozumní, neláskaví 

a sebeckí ..... ale aj tak ich miluj. 

 

Ak robíš dobre, ľudia ťa obvinia zo 

sebeckých, postranných pohnútok ...,  

ale aj tak rob dobre. 

 

Ak si úspešný, získaš si falošných 

priateľov a skutočných nepriateľov ....., 

ale aj tak buď úspešný. 

 

Na dobro, ktoré konáš sa zajtra 

zabudne ....., 

ale aj tak rob dobro. 

 

Čestnosť a úprimnosť ťa urobia 

zraniteľným ..., 

ale aj tak buď čestný a úprimný. 

 

Čo si celé roky budoval, sa môže za jednu 

noc zrútiť ...., 

ale aj tak buduj. 

 

Ľudia naozaj potrebujú pomoc, ale 

možno ťa napadnú, ak im pomôžeš...., 

ale aj tak pomáhaj ľuďom. 

 

Daj svetu to najlepšie čo máš a udrú ťa  

po tvári ....., 

ale aj tak daj svetu to najlepšie čo máš.“                                       bl. MATKA TEREZIA 
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MOTIVAČNÝ PRÍBEH - INTERVIEW S BOHOM 

„Posaď sa,“ povedal mi Boh, „takže by si chcel so mnou urobiť interview?“ „Pokiaľ máš 

čas,“ odpovedal som. On sa na mňa pousmial popod fúzy a povedal: „Môj čas sa volá večnosť 

a je ho dostatok na čokoľvek, takže ktoré otázky máš na srdci?“ 

„Nie je to nič nové, ale rád by som vedel, ktorá vec ťa na ľuďoch najviac prekvapuje.“ 

Odpovedal: 

 „Že sú znudení byť deťmi a ponáhľajú sa, len aby rýchlo vyrástli, a potom sa 

túžia stať znovu deťmi. 

 Že prichádzajú na svet ako krásne a jedinečné bytosti a odchádzajú z neho ako 

nedokonalé kópie niekoho iného. 

 Že vymieňajú svoje zdravie za to, aby mali peniaze, a potom investujú svoje 

peniaze do toho, aby mali naspäť zdravie. 

 Že s obavami premýšľajú o svojej budúcnosti tak, že zabúdajú na prítomnosť, 

takže nežijú ani pre prítomnosť, ani pre budúcnosť. 

 Že žijú, ako keby nikdy neumreli a umierajú, akoby nikdy nežili.“ 

Jeho ruka chytila moju a nastalo medzi nami ticho. 

Po dlhšej chvíľke som sa ho spýtal: „Môžem mať 

ďalšiu otázku?“ S pousmiatím prikývol. „Čo by si 

ako otec odkázal svojím milovaným deťom?“  

 Aby sa naučili, že nemôžu nikoho donútiť 

k tomu, aby ich miloval, ale môžu sa 

druhým otvoriť tak, aby mohli byť nimi 

milovaní. 

 Aby sa naučili, že najcennejšie nie je to, čo majú vo svojich životoch, ale koho 

tam majú. 

 Aby sa naučili, že nie je dobré porovnávať sa s ostatnými. Vždy sa nájde niekto, 

kto bude lepší alebo horší ako oni. 

 Aby sa naučili, že bohatý nie je ten, kto má veľa, ale kto potrebuje málo. 

 Aby sa naučili, že by mali ovládať svoje názory, inak ich názory budú ovládať 

ich. 

 Aby sa naučili, že zveriť sa so svojimi starosťami trvá len pár sekúnd, ale ich 

úplné uzdravenie vezme až niekoľko rokov. 

 Aby sa naučili odpúšťať- odpúšťaním. 

 Aby sa naučili, že sú tu ľudia, ktorí ich veľmi milujú, ale nevedia, ako vyjadriť 

svoje pocity. 

 Aby sa naučili, že peniaze si môžu podriadiť všetko, ale nie spokojnosť. 

 Aby sa naučili, že niekedy majú právo byť rozčúlení, ale nedáva im to oprávnenie 

k tomu, aby rozčuľovali ostatných okolo nich. 
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 Aby sa naučili, že veľké sny nevyžadujú veľké krídla, ale pristávací podvozok, 

aby sa dotkli zeme. 

 Aby sa naučili, že priatelia sú vzácni, kto ich našiel, našiel poklad. 

 Aby sa naučili, že niekedy len nestačí aby im druhí odpustili, ale aby odpustili i 

sebe. 

 Aby sa naučili, že sú pánmi toho, čo si nechávajú len pre seba, ale otrokmi toho, 

čo im vychádza z úst. 

 Aby sa naučili, že žnú, čo zasiali; pokiaľ zasiali ohováranie, budú žať intrigy, 

pokiaľ zasiali lásku, budú žať radosť. 

 Aby sa naučili, že spokojnosť je rozhodnutie; rozhodujú sa žiť šťastní s tým, čo 

sú alebo majú, alebo umierajú závisťou a žiarlivosťou na to, čo nemajú. 

 Aby sa naučili, že dvaja ľudia sa môžu pozerať na tú istú vec, a vidieť ju úplne 

inak. 

 Aby sa naučili, že tí, ktorí sú k sebe úprimní bez akéhokoľvek zvažovania svojich 

názorov alebo túžob, zájdu v živote ďaleko. 

 Aby sa naučili, že i keď si myslia, že nemajú, čo by ponúkli, tak v plači so svojim 

priateľom nachádzajú silu utíšiť bolesť. 

 Aby sa naučili, že nikdy nemôžu niečo urobiť niečo celkom neobyčajného alebo 

naviac, aby som ich miloval, proste ich stále milujem. 

 Aby sa naučili, že najkratšia vzdialenosť, ktorou mi môžu byť na blízku, je 

modlitba. 

Bibiana D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj textu: http://m.saletinirozkvet.webnode.sk/products/a30-interview-s-bohom/, zdroj 

obrázkov: https://www.facebook.com/PoeziaDuse/posts/4718664748175022/, 

https://www.ephoto.sk/fotogaleria/fotografie/234040/srdce-v-dlani/?lang=en 

 

http://m.saletinirozkvet.webnode.sk/products/a30-interview-s-bohom/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fm.saletinirozkvet.webnode.sk%2Fproducts%2Fa30-interview-s-bohom%2F
https://www.facebook.com/PoeziaDuse/posts/4718664748175022/
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OZNAMY ZA MESIAC DECEMBER 

 „Oslávenci“, ktorí v mesiaci december oslávili 

narodeniny a meniny 

Narodeniny: Bernardína Č., Oľga M., Emília R., Viera T. 

Meniny: Otília, Eva, Štefan 

VÍTAME NOVÝCH KLIENTOV 

Vitajte v našom zariadení: Gabriela V., Rudolf M. 

 

SMÚTOČNÉ A SPOMIENKOVÉ OZNAMY 

Opustili nás: Štefan K., Dezider Š. 

 

 

 

OZNAMY ZA MESIAC JANUÁR 

„Oslávenci“, ktorí v mesiaci január oslávili narodeniny 

a meniny 

Narodeniny: Ľudmila T., Mária F., Mária G., Božena J., 

Marta K., Tibor M., Anna P., 

 

Meniny: Antónia, Emil 

VÍTAME NOVÝCH KLIENTOV 

Vitajte v našom zariadení: Anna P., Anna E., Bernardína B., 

Anna B., 

Bernardína K., Ivan K. 
 

SMÚTOČNÉ A SPOMIENKOVÉ OZNAMY 

Opustili nás: Ján O., Etela B., Pavol Š., Terézia L. 

Marta M. – odišla na vlastnú žiadosť 
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Výherkyne súťaží z predchádzajúceho čísla „Domoviny“ č. 11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                 

 

 

                  

 

                      pani Vlasta B.                                                            pani Helena K. 
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SÚŤAŽ 

 všetky správne vyplnené osemsmerovky budú zaradené do žrebovania o vecnú 

cenu. V prípade Vášho záujmu, osemsmerovky môžete odovzdať sociálnym 

pracovníkom do 28.02.2022 

O S E M S M E R O V K A 

A Ť S O N S E R T Z E R 

R Ň Y Á M P B T S E R T 

K Š V E A Á É Á R R Ó T 

C E T O A R P Č A Y K N 

S R I E T T S K K P S A 

O E E R R Y B Y L L E K 

H D O Á D A B O I A I I 

R P L A L Í P U M T D F 

É Á N K O N C E P C I A 

T A H S K T O O U A E R 

K K G U Á N O A L T L T 

A H I T L E R I Z M U S 
LEGENDA:  

AKTÉR, BEZTRESTNOSŤ, DEREŠ, DIEL, DRIEK, GUÁNO, 

HITLERIZMUS,  IMPULZ, KANADY, KLADA, KONCEPCIA, LABKA, 

LOKÁL, LUHÁR, METRO, NÁVES, OPTIK, PÁRTY, PLATCA, PORTRÉT, 

PRAOTEC, REÁLNO, SKÓRE, TÁČKY, TERAPEUT, TRAFIKANT, 

TREST, TRYSK, UBYTOVŇA 

 

„PREČO SI NERVÓZNY?“ 

„LEBO CHYTÁM RYBY.“ 

„ALE JA SOM POČULA, ŽE TO UPOKOJUJE.“ 

„TO ÁNO, ALE NIE BEZ ................ (tajnička má 16 písmen) 

 

TAJNIČKA: 

                 

 

ZDROJ: Nový čas - špeciál krížovky, 6/2014 
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...Vtipy pre dobrú náladu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázkov: internet 

SVIEČKOVÁ NA NEDEĽU PO ÚPRAVE CIEN 

ZA POTRAVINY 

Bohužiaľ, každé ráno nemusí začať 

pohľadom na vychádzajúce slnko. 

Dôchodková reforma vlády SR: Pracovať do 80 rokov. 

Ekonomický úsek pracuje nad účtovnou uzávierkou. 
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Záver 

Šťastie 

Čo je šťastie? Nespočetný krát si nejeden z nás položil túto otázku. Dá sa kúpiť, 

získať, merať, vymeniť za niečo? Mám ho dostatok, menej ako ostatní, či 

žiadne? 

Niektorí ľudia sú poverčiví. Hľadajú štvorlístky, klopkajú na drevo, či nad dvere 

si vešajú podkovu. Vraj to privolá Šťastenu. A predsa je to úplne o niečom 

inom... Vedci definujú šťastie ako stav psychického uspokojenia a radosti 

z dosiahnutého cieľa. A ciele nám nepomôžu dosiahnuť podkovy... ale len my 

samy.  

Šťastie ukrýva veľa významov, u každého človeka má inú podobu. Pre niekoho 

je to zdravie, radosť, láska, úspech, exotická dovolenka, pozitívna emócia či 

uvedomenie si, že život má zmysel. Pre iného, že môže ráno vstať z postele 

i keď boľavo, ale vstane. Uvidieť slnko, pocítiť vietor vo vlasoch, mať čo jesť, 

môcť sa poprechádzať či stretnúť s priateľmi, mať svoje záľuby, rodinu, deti, 

vnúčatá, spriaznenú dušu, ktorej sa môže vyžalovať ale i pochváliť, napr. že 

vyhral v lotérii, dopestoval gigantickú tekvicu...  

Niekto povie, že v živote šťastie nemal. Iný zase, že ho má toľko, že môže 

rozdávať. Šťastie je mozaika zložená z množstva drobných radostí, z potešenia, 

zapojenia a úmyslu. Ľudia, ktorí sú šťastní, nemajú menej konfliktov, stresu, 

depresie, ale vedia sa z nich rýchlejšie dostať. Oveľa nešťastnejší sú ľudia, ktorí 

chcú mať pod kontrolou veci, ktoré nemôžu mať pod kontrolou alebo naopak, 

môžu a nevedia ich mať. Aj keď máme isté obdobie zlé, neznamená to, že 

všetko v ňom je zlé. Niečo zlé, je vždy na niečo dobré.  

Nezabudnuteľný recept na šťastie nám zanechala ikona Radošinského naivného 

divadla, herečka Katarína Kolníková:  

                                                                                                                       

Zuzana B. 
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