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ÚVODNÉ SLOVO 

     Dámy a páni, 

ako každý rok, máme opäť september. Skončili prázdniny, obdobie dovoleniek a 

dúfam, že aj obdobie horúčav. Školáci sa poväčšine netešia a my ostatní, ako 

kto. Niekomu príde vhod ochladenie, niekomu vadí, že sa skracujú dni, typické 

jesenné počasie asi vyhovuje málokomu. Drobná kompenzácia je zber úrody, či 

farbami hrajúca príroda v úvode jesene, lebo „jeseň pani bohatá, farbí stromy do 

zlata“. Vždy je dôvod sa tešiť, vždy je dôvod nadávať. Človek, keď je vo 

svojom prirodzenom prostredí nadáva na starostu (primátora), farára, krčmára 

atď. Keď je v zariadení, nadáva na riaditeľa, zamestnancov, doktorov a pod. 

Všetci spoločne nadávame na vládu, poslancov.  

     Popri všetkých tých možno aj oprávnených ponosách, sa akosi zabúdame 

tešiť z tzv. bežných vecí, ktoré považujeme za samozrejmosť. A oni 

samozrejmosťou nie sú, pretože nezávisia len od nášho chcenia, či snaženia. 

O tom nás denne presviedčajú správy o prírodných katastrofách, vojnových 

konfliktoch, ale aj biednych pomeroch, v akých časť a to dosť veľká časť 

ľudstva žije. S tým potom súvisí aj vďačnosť, resp. nevďačnosť, nespokojnosť 

a doslova pachtenie sa za vecami nepodstatnými.  

     Celé je to nejaké pomýlené, lebo zase veci, ktoré by mali byť samozrejmé 

ako ohľaduplnosť, slušnosť, či napríklad plnenie si pracovných povinností, ktoré 

závisia len od nás samých, považujeme za nadštandard.  

     Niektorí musia zrejme dostať riadnu „príučku“, aby sa spamätali a poučili. 

Covid a ukazuje sa, že ani vojna na Ukrajine, zatiaľ nepostačujú. Otázka znie, čo 

ešte ľudia na Slovensku potrebujú, aby sa spamätali? Dejiny izraelského národa, 

ale aj Európy sú plné takých „príučiek“. Problém je ten, že boli spojené 

s vysokou úmrtnosťou, podstatne vyššou ako pri Covid-e. Posledná otázka: 

„Treba nám to?“ 

     Príjemné prežitie jesenných dní a plodné zamyslenia počas dlhých jesenných 

a zimných večerov. 

                                                                                                   Ondrej Božik, v.r. 

 

„Robte to najlepšie, čo môžete, pre všetkých ľudí, pre ktorých môžete, všetkými 

možnými spôsobmi, kým môžete.“ 

Hillary Clintonová 
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UMIESTNENIE V SÚŤAŽI „VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME“ 

 

 

Ako zariadenie sociálnych služieb v Topoľčanoch sme sa zapojili do projektu 

spoločnosti TESCO - „Vy rozhodujete, my pomáhame“. V období od 11. júla do 

7. augusta sme mali možnosť za nákup v tejto obchodnej spoločnosti hlasovať 

žetónom za naše zariadenie. Spoločné hlasovanie nám prinieslo 3. miesto 

v projekte s príspevkom v hodnote 300 Euro.  

Všetkým dobrým ľuďom za súčinnosť ďakujeme. Svojou iniciatívou ste 

prispeli k dokončeniu vybavenia relaxačnej miestnosti a pomáhate klientom 

vytvoriť „Oázu relaxu a pokoja“. Po odovzdaní finančného príspevku plánujeme 

zakúpiť v tejto hodnote elektrický krb. Ten bude vkusnou a praktickou 

dominantou, ktorá splní svoj účel.  

V neposlednom rade ďakujeme spoločnosti TESCO za možnosť zúčastniť 

sa projektu, ako aj za finančný dar, ktorý zmení náš príbeh... 

                                                                Bibiana Domanická 

 

 

 

 

Fotografie počas aktívnej hlasovacej fázy v Tescu v Topoľčanoch 
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ZVYKY A TRADÍCIE NA SLOVENSKU 

SEPTEMBER 

 

Kedysi, v dobe keď predpovede počasia neboli v kurze, sa našim starým 

rodičom podarilo vcelku úspešne pozorovať správanie prírody. Sledovaním 

zvierat, rastlín a prírodných úkazov, dokázali odhadnúť najvhodnejšie termíny 

pre ich najdôležitejšie udalosti - sejbu a žne. No dokázali toho omnoho viac. 

Vedeli, či bude zima studená, úroda veľká, alebo či bude dostatok vlahy. Ich 

pranostiky sa nám zachovali dodnes, veľa z nich isto poznáte, ale niektoré pre 

vás môžu byť novinkou. Okrem pranostík nám po predkoch zostali aj zaujímavé 

tradície spojené s jesenným zberom úrody. Každý rok sa nezabudli prírode 

poďakovať za jej štedrosť. Robili to formou dožiniek a vinobraní.  

Pranostiky na mesiac September: 

Za peknou jeseňou nasleduje tuhá zima a úrodný rok 

Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie 

September — z poľa ber! 

Ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu 

Dožinky 

História dožiniek siaha do ďalekej minulosti. Ešte v predkresťanských dobách to 

bola oslava ukončenia žatvy, ktorá mala magickými silami dopomôcť k 

lepšiemu budúcemu roku. Dobrá úroda sa vtedy pripisovala nadprirodzeným 

silám a tie si bolo nevyhnutné dostatočne uctiť. Posledné klasy sa nechali na 

poli, posledný snop mal byť veľký a ťažký, z najkrajších klasov sa uplietol 

veniec a zrná sa primiešali do jarného osiva. Neskôr sa dožinky stali len oslavou 

žatvy a ženci a žnice nosili po ukončení prác dožinkový veniec hospodárovi. 

Ten ich pohostil a veniec vyvesil na strechu.  
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Vinobranie 

Tak ako dožinky, tak aj vinobranie bolo (a je) oslavou ukončenia zberu. 

Posledný voz oberači vyzdobili a v slávnostnom sprievode ho odprevadili až k 

hospodárstvu. Tu pri víne a dobrom jedle oslavovali ukončenie sezóny. 

Postupne sa vo vinárskych oblastiach, prevažne v Malých Karpatoch, rozšírili 

spoločné vinobrania a dnes už oslavujú všetci, čo sa zaujímajú o kvalitné víno a 

dobrú zábavu. 

Páračky 

Isto si spomínate na veľké perové periny starých mám. Boli nadýchané a 

voňali/smrdeli tak, ako to len periny z husieho peria vedeli. Získať takúto perinu 

ale nebolo vôbec jednoduché. Bolo treba napárať veľa peria. To si gazdiné počas 

celého roka odkladali a v jesenných a zimných mesiacoch ho potom v skupinách 

párali. Počas páračiek sa stretli príbuzné aj susedy a spolu sa venovali páraniu. 

Nikdy si nemohli vziať viac peria ako by zvládli, inak by gazdinej husi v 

budúcom roku zle rástli. Pravidiel bolo viacero, no vždy šlo o spoločenskú 

udalosť, keď sa okolité ženy a dievčatá stretli a rozprávali sa. Takto sa šírili nie 

len klebety, ale aj príbehy a tradície.  

Priadky 

Opäť stretnutie žien, ktoré vypĺňalo čas behom dlhých jesenných a zimných 

nocí. Vlákna bolo potrebné spriasť a samozrejme sa to spojilo so zábavou. Ženy 

a dievčatá priadli doma, alebo spolu u niektorej z gazdín a pri práci sa rozprávali 

a spievali. Počas obdobia zábav sa po pradení bavili rôznymi hrami, na ktorých 

sa zúčastňovali aj mládenci. Po niektorých priadkach dokonca chlapci z dediny 

prespávali v dome, kde sa priadlo. 

Spracovala a pripravila z internetu : https://dromedar.zoznam.sk/cl/11161/1425977/Preco-sa-tesit-z-jesene---

Slovenske-pranostiky-a-tradicie 

Kristína Desatová 

 

https://dromedar.zoznam.sk/cl/11161/1425977/Preco-sa-tesit-z-jesene---Slovenske-pranostiky-a-tradicie
https://dromedar.zoznam.sk/cl/11161/1425977/Preco-sa-tesit-z-jesene---Slovenske-pranostiky-a-tradicie
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TOPOĽČIANSKE HODY 2022 

 

V dňoch 12. 08. 2022 – 14. 08. 2022 sa v Topoľčanoch konali hody pri 

príležitosti zasvätenia kostola sviatku Nanebovstúpenia Panny Márie. Klienti sa 

zúčastnili kultúrno – spoločenských podujatí na Námestí M. R. Štefánika a tiež 

v Parku športovcov. Do tanca hrali rôzne kapely ako Duchoňovci, Kandráčovci, 

Salco, Prima, Amadeo. Atrakciou bol pocestný vláčik, ktorý premával 

z námestia do parku a späť. Klienti využili túto príležitosť a previezli sa na ňom.  

Hana Hubová 

Autentické fotografie z hodov v Topoľčanoch 
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LETO NÁS LÁKALO VON 

Letné dni so sebou priniesli veľa slnka. Klienti ocenili príjemné letné 

prechádzky po blízkom okolí. Na želanie sme často chodievali na námestie pri 

fontánu, pri kostol, prípadne na dobrú zmrzlinu. Niektorí klienti radi oddychujú 

na lavičkách pri zariadení, alebo sa tu cielene stretávajú v skupinách 

a rozprávajú sa. Vo vzduchu pomaly cítiť, že sa s nami leto lúči. V prírode je to 

vymyslené tak, že niečo odchádza, aby mohlo druhé prísť. A tak sme pripravení 

privítať, blížiacu sa jeseň...  

Bibiana Domanická 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografiách klienti „PENZIÓNU“ 
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SPOMIENKOVÉ FOTOGRAFIE NA LETO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Na fotografiách klienti „PENZIÓNU“ 
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  „AKÍ SÚ ĽUDIA, TAKÝ JE SVET“ 

     Pán Alexander sa narodil v medzivojnovom 

období v roku 1928. Občas posedáva na 

priľahlých lavičkách zariadenia, ktoré je jeho 

domovom už 18 rokov. Na želanie nám hráva na 

harmonike, len tak, aby nás rozveselil. Prvú 

harmoniku mu kúpila mama na trhoch, sám sa 

na nej naučil hrať ľudové piesne. Priateľský 

a dobre naladený 94 ročný pán, ktorý pôsobí 

spokojne a vyrovnane, spomína na to, ako to 

bolo kedysi. Už ako 14 ročný chlapec pracoval 

ako paholok okolo gazdovstva svojho majstra. 

Skoro ráno musel zakúriť, vody nanosiť, dreva 

nachystať, opatriť 4 kravy, 2 kone a 20 ošípaných. Ako dieťa sa ocitol 

v ohrození vlastného života, keď putoval na koňoch a zastavilo ho komando 

nemeckých vojakov. Na hlave mal len vojenskú čiapku, ktorú našiel a vo vrecku 

knihu. Nemal sa ako preukázať kým je, a tak ho zajali, pretože si mysleli, že je 

žid alebo partizán. Rozhodovali o ňom, či ho zastrelia alebo obesia. Napokon 

prišiel majstrov syn a on potvrdil, že u nich pracuje. Raz ho gazda zbil drevenou 

palicou, pretože si nevšimol dieru na vreci, do ktorého dávali múku. Po tejto 

skúsenosti ušiel, nechcel robiť paholka. Mama ho doma za toto rozhodnutie 

hrešila a dohovárala mu, že musí to všetko vydržať, aj za jeden zemiak. Hľadal 

si prácu, putoval aj niekoľko dní. Predal svoje nohavice, aby mal peniaze na 

cestu vlakom. Napokon pracoval ako mlynár v období, keď sa všetko 

spracovávalo vlastnými rukami. Pán Alexander vie, aká ťažká práca je za 

krajcom chutného chleba. Narukoval na vojenčinu a do toho istého mlynu sa už 

nevrátil, pretože bolo znárodnenie. Mal zodpovedný prístup, potrebné nasadenie, 

živobytie si vážil, hoci sa živil ťažkou manuálnou prácou:     

Príbeh zo života nášho klienta 
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     - kopaním odvodových kanálov, prácou v bani, na montážach v Čechách, 

neskôr na štátnych majetkoch robil šoféra, vykonával firemné deratizácie. 

Napokon sa ešte v dôchodkovom veku ocitol v mlyne u Schwarza, ako hovorí: 

„Zamlynárčil som si ešte, len tak z pasie... . Nebolo času sa šetriť. Vždy bolo 

veľa roboty za málo peňazí. Keď som chcel žiť, musel som robiť 

a poslúchať.“  

     Keď sa ešte mladý oženil, bolo mu oveľa lepšie. Mal domov - miesto kam 

patril, človeka ku ktorému patril. S manželkou Milkou boli spolu dlhé roky, mali 

4 deti. Pani Milka bola pekná a veľmi dobrá, vždy na ňu rád a často spomína. 

Mala 61 rokov, keď zomrela na ťažkú chorobu. „Je ťažké to prijať, zmieriť sa, 

keď odídu milovaní, chcete odísť tiež...“ - smutne priznal pán Alexander, keď 

spomínal na nebohú manželku a syna. Všetko to bolo tak dávno, no niektoré 

momenty zostanú hlboko vryté. Hovorí o tom, ako všetko plynie rýchlo, 

nepremýšľa nad tým, čo bude, čas bude plynúť, aj keď tu my nebudeme.  

     Pán Alexander mi opisoval ako skromne sa žilo, aké to bolo žiť na úkor 

bezstarostného detstva, riešiť otázky prežitia a stať sa skôr dospelým. Ľudia boli 

iní, viac voňali človečinou... Boli skromní, pokorní a pracovití, ochotní si 

pomáhať. Platila akási spolupráca a súdržnosť, existovalo viac pochopenia. 

Prejavovali si vzájomnú úctu a slušnosť. Existovali úprimné priateľstvá, 

nezištná láska, prirodzená krása prírody i ľudí. Tí skôr narodení, majú pocit, že 

sa „kazí tento svet“. Všetko je o ľuďoch, akí sú ľudia, taký je svet. „Sú veľkí 

páni a my ostatní.  Žijeme na jednej zemi, no nie sme jedna pajta...“ -  hovorí 

pán Alexander a dodáva, že možno existuje princíp spravodlivosti: 

„Nezabúdajme na to, že sme všetci rovnako smrteľní...“.  

„Moje osobitné poďakovanie patrí pánovi Alexandrovi za úprimný rozhovor, 

v ktorom otvoril svoj emotívny životný príbeh.“                  

Bibiana Domanická                                                                                                                                                                                                     
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Príprava domáceho jogurtu s heslom: „Šetriť a ušetriť“ 

V dnešnej modernej dobe často čítame ako zdravo žiť, jesť, rôzne diéty, rady a 

podobne. Jogurt. Pôvodne pochádza z Bulharska, kde sa vyrába väčšinou 

z ovčieho a kozieho mlieka. Jogurt je bežne konzumovaný mliečny výrobok, na 

ktorom si pochutnávajú ľudia po celom svete vďaka jeho krémovej chuti 

a vynikajúcom nutričnom profile. Veríte, že si ho veľmi jednoducho môžete 

vyrobiť doma? Pri dnešných cenách z jedného jogurtu môžete  vyrobiť 6 krát 

viac , pridáte len ovocie, džem, vločky, jednoducho čo máte radi a máte 

zdravé, lacné raňajky. V našej skupinke RPZ (rozvoj pracovných zručností) na 

7.p. sme sa rozhodli vyskúšať, či to zvládneme. Klientka p. Otka G. už má s tým 

skúsenosti. Každý týždeň si dáva kupovať liter mlieka a biely jogurt. Má 

výhodu, že má originál jogurtovač. My sme si vyskúšali a overili, že to ide 

obyčajnou elektrickou rúrou cez noc. Ráno si jogurt pripravíte s „ niečím“ 

a verte, že budete mať chuť  na „dupľu“. 

 

Ako na to a čo potrebujeme?: 1L mlieko 3,5 %, 1 ks smotanového bieleho 

jogurtu 140-200ml. Postup: Rúru si nahrejeme na 50 stupňov ,mlieko izbovej 

teploty vylejeme do väčšej misy, pridáme biely jogurt, / tiež izbovej teploty/ 

 premiešame  metličkou. S naberačkou nalievame do čistých ,suchých pohárov 

ľubovoľné množstvo. Ideálne sú obyčajné 0,3l zaváracie poháre. Naplnené, 

otvorené poháre / viď foto/ položte na mriežku, zatvorte dvierka a vypnite rúru. 

Ráno poháre zatvorte viečkom a odložte do chladničky. 

Čo je na tom super? 

Je to jednoduché, zdravé, robí sa to samo, ušetríme 

a šetríme. Keď si zrátame, koľko jogurtov za rok 

skonzumujeme, zistíme o koľko plastu  ochránime našu 

prírodu. Nevytvárame odpad a ešte k tomu  ušetríme 

peniaze.  

Anka Šipková 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Autentické fotografie z prípravy domáceho jogurtu 
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ZHRNUTIE OZNAMOV – OD JÚNA DO AUGUSTA 2022 

„Oslávenci“, ktorí v mesiaci jún oslávili narodeniny a meniny 

Narodeniny: Mária A., Helena B., Pavlína G., Mária G., Peter Ch., Ivan K., 

Anna M., Anežka S., Augustín S., Marta U. 

Meniny: Leontína, Valéria, Pavlína, Ján, Peter, Melánia 

Vítame nových klientov 

V mesiaci jún prišiel do nášho zariadenia: Jozef V. 

Smútočné a spomienkové oznamy 

V mesiaci jún nás opustili: Štefan V., Margita V., Rudolf M. 

 

 

„Oslávenci“, ktorí v mesiaci júl oslávili narodeniny a meniny 

Narodeniny: Emília B., Margita B., Vilma J., Alexander K., Jozef K., Jaroslava 

K., Irena M., Mária P., František S., Gabriela V., Leontína Z. 

Meniny: Ivan, Margita, Magdaléna, Oľga, Anna, Božena, Marta 

Vítame nových klientov 

V mesiaci júl prišli do nášho zariadenia: Anna M., Margita P., Alžbeta Ď. 

Smútočné a spomienkové oznamy 

V mesiaci júl nás opustili: Anna H., Jozefína F., Róbert S., Marta K. 

 

 

„Oslávenci“, ktorí v mesiaci august oslávili narodeniny a meniny 

Narodeniny: Ing. Darina B. Vlasta B., Emil F., Mária H.,Anna K., Alžbeta M., 

Viera P. 

Meniny: Darina, Jozefína, Štefánia, Helena, Lýdia, Augustína, Augustín 

Vítame nových klientov 

V mesiaci august prišli do nášho zariadenia: Olympia Š., Ing. Ján C., Valéria R., 

Vilma J., Helena Š. 

Smútočné a spomienkové oznamy 

V mesiaci august nás opustili:. Margita P., Mária N., Mária G., Miroslav K., 

Anna H., Emil K. 
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Zdroj obrázkov: internet, pripravili sociálni pracovníci 

„Tak na ktorého 

čerta sa svieti na 

chodbe?!“ 

                            Vtipy pre dobrú náladu 
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SÚŤAŽ – OSEMSMEROVKA 

Všetky správne vyplnené osemsmerovky budú zaradené do žrebovania. Výherca 

alebo výherkyňa získa praktickú cenu a pozvanie na kávu s riaditeľom. 

Aj vám sa páčia ......(tajnička)                                                       

         

 

J M V A A M Ž I Č Z L I A M E 

V O Ý L K D E D V O J I C A T 

O D B A L R U C A K J A F N V 

Z E U Á I T Ô P H P É P A Á Á 

Á L C E N O V K A A Á T B B P 

N K H C A L P Ý V Č N Z R Ž N 

Ó A S E V E R Á K E K I I D O 

F U N K C I A A Z O P Y K J C 

A Č R Í M H Ľ E T S O P A V Ľ 

T J É N H O R A V T S N M O A 

K E K Č N P T Á A S T Ó A D H 

I D I E E S K O M Á R K R I Á 

D L L R O T K E R K O L Á Č R 

D O V Z O K S E L B J A T Y E 

K A T A S T R O F A Z B R A Ň 

 

BALKÓN, BLESKOZVOD, CENOVKA, ČIŽMA, DIKTAFÓN, DUPAČKY, DVOJICA, 

DŽBÁN, EMAIL, FABRIKA, FAJKA, FUNKCIA, CHRÁM, JANTÁR, JEDLO, KAMARÁT, 

KATASTROFA, KMOTOR, KOLÁČ, KOLENO, KOMÁR, KÔRKA, LIKÉR, MECHANIK,, 

MODELKA, NÁBOJ, NÁZOV, NOCĽAHÁREŇ, PÁČKA, POSTEĽ, POSTROJ, REČNÍK, 

REKTOR, REPREZENTANT, SEVERÁK, TVAROH, VANILKA, VÁPNO, VODIČ, 

VÝBUCH, VÝPLACH, ZÁPAD, ZBRAŇ, ZOSTATOK. 

Pripravila Zuzana Molnárová 
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VÝHERCA SÚŤAŽE 

Blahoželáme výherkyni z predchádzajúcej súťaže 

 – omaľovánka z časopisu Domoviny č. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Vierke K. 
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MODLITBA K SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII  

15. september 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázkov a modlitby: internet, pripravila Bibiana Domanická 
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ZÁVEREČNÉ SLOVO      

JESEŇ ŽIVOTA 

     Horúce letné dni máme za sebou. Niektorí ich zvládli lepšie, iní 

s problémami. Slnečných lúčov ale i potu sme si užili do sýtosti. Nastáva zmena. 

Koniec niečoho znamená začiatok iného. Pomaly ale isto sa do našich 

zemepisných šírok vkráda jeseň. 

     Podľa meteorológov jeseň trvá od septembra do novembra. Rána sú 

chladnejšie, dni kratšie, v duši melanchólia. Je to fascinujúce ročné obdobie, 

najmä pre svoju farebnosť a tajomnosť. Tradičným znakom jesene je migrácia 

vtákov. Pripravujú sa na dlhé lety a odlietajú do teplých krajín. Len pre 

zaujímavosť, jeden z najdlhších letov má približne 18000 kilometrov. S týmto 

ročným obdobím sa spájajú aj rôzne povery. Jedna hovorí, že padajúce listy 

majú svoje čaro. Každý list, ktorý chytíte, kým padá zo stromu na zem, vám 

prinesie šťastie. Síce v ten mesiac, ale až v ďalšom roku. Ďalej sa vraví, že ľudia 

narodení v jesenných mesiacoch majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa dožijú 100 

rokov. Či vyššie uvedeným slovám veríme alebo nie, jeseň prišla a s ňou akoby 

vyúčtovanie, aký bol rok, akí sme boli.       

     Aj starobe, ktorá je prirodzenou a nevyhnutnou súčasťou a vyvrcholením 

života, sa zvykne hovoriť „jeseň života“. Nie, starý človek nie je zbytočný. Má 

síce vrásky, šediny, boľavé kĺby, ale je plný životných múdrostí a skúseností. 

Vraj mladosť má krásnu tvár a staroba zase dušu. Existuje veľa ľudí, ktorí nikdy 

v živote neboli tak šťastní, ako v jeho posledných rokoch. Dôležité je, nájsť si 

dôvod, prečo žiť. Ľudia s optimisticky ladenou povahou sa pozerajú na starobu 

s nadhľadom aj s humorom a ich život je plnohodnotnejší a príjemnejší ako 

život pesimistov. Každý vek má svoj rytmus, čaro, jedno sa stráca, iné získava.  

Podstatné je, aby sme sa so starnutím naučili vyrovnať. Snažme sa nastávajúce 

dni prežiť v pokoji, pozitívne a skúsme sa zamyslieť nad slovami modlitby 

jednej staršej ženy: 

„Pane, vieš lepšie ako ja, že zo dňa na deň starnem a jedného dňa budem stará. 

Zachráň ma od veľkej snahy chcieť dať do poriadku záležitosti druhých. Nauč 

ma byť nápomocná, ale nie diktátorská, že všetko musí byť po mojom. Nauč ma 

nezveličovať svoje choroby a ťažkosti a prosím o trpezlivosť vypočuť si katalóg 

chorôb iných ľudí. Neodvažujem sa prosiť o lepšiu pamäť, len o trochu viac 

skromnosti a trochu menej istoty, keď sa nezhoduje moja pamäť s pamäťou 

iných. Nauč ma úžasnej múdrosti, že sa môžem aj mýliť. A Pane, nauč ma, 

objaviť na druhých ľuďoch veľa dobra a daruj mi krásny dar, im to aj povedať.“                                                                                        

Zuzana Bartová 
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