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ÚVODNE SLOVO 

Dámy a páni, 

máme tu október v plnej kráse. Dočkali sme sa aj babieho leta. Október je 

taktiež mesiacom úcty k starším. Samozrejme, že každý, kto má medzi svojimi 

blízkymi starších ľudí, si je vedomý, že úctu a vďačnosť im je potrebné 

preukazovať celý rok a nie čakať na október. Je dobré využiť každú príležitosť, 

pretože nikdy nevieme, či ešte v budúcnosti bude príležitosť. Osobitný význam 

to má v našom zariadení, ktoré sa špecializuje na poskytovanie sociálnych 

služieb práve seniorom. Nie je ani nutné robiť niečo svetaborné. Postačí plniť si 

svoje pracovné povinnosti, chovať sa slušne a úctivo, byť trpezlivý a pokiaľ sa 

k tomu dodá pridaná hodnota v podobe úsmevu, milého slova, bude z toho 

nielen mesiac ale aj celý rok úcty k starším.  

Tento október  je však špecifický. Budeme si voliť svojich regionálnych aj 

komunálnych politikov, teda poslancov do krajských a obecných zastupiteľstiev, 

samozrejme aj predsedov samosprávnych krajov (tzv. županov), primátorov 

miest, či starostov obcí. Kandidáti predstavujú svoje programy, plány, vízie, 

sľubujú, že bude dobre, prípadne lepšie. Pesimisti tvrdia, že dobre už bolo, 

optimisti veria, realisti sú niekde uprostred. Je to vec názoru, skúseností. Faktom 

je, že aj ten najlepší zámer a snaha môžu stroskotať. Karty sa budú rozdávať po 

voľbách, keď budú známe zloženia zastupiteľstiev. Hovorí sa, že najlepšia 

predvolebná kampaň začína hneď po voľbách, keď zvolení funkcionári začnú 

pracovať a plniť ale aj neplniť svoje sľuby. 

Dovoľte mi, milé dámy, milí páni, popriať Vám šťastnú ruku pri výbere 

kandidátov, pretože koho si zvolíme, toho budeme štyri roky „trpieť“. V každom 

prípade nie je namieste pasívny postoj, ktorý sa prejaví tým, že sa človek 

nezúčastní volieb. Jednoducho je to právo a dovolím si povedať, že aj občianska 

povinnosť.  

Nech sa darí  

                                                                                                Ondrej Božik, v.r. 

 

 

 

 

                            Zdroj obrázka: internet 
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ĽUDOVÉ TRADÍCIE A ZVYKY V MESIACI 

OKTÓBER 

 

Prvý október bol voľakedy čas, keď podvečerné ticho v mestečkách, no 

predovšetkým v slovenských dedinách prerušoval spev mládencov, šlo o 

verbovanie a prijímanie mladých chlapcov medzi regrútov, ktorí sa tak dostali 

do vojenskej služby. Chlapci, ktorí sa tak rozhodli, si vyzdobili klobúky 

farebnými stužkami a spolu sa vybrali v sprievode na čele s richtárom cez 

dedinu. Nechýbal pri tom samozrejme spev a tanec. Večer pred ich odchodom sa 

zvykli stretnúť so svojimi rodinami či svojimi milými, s ktorými sa lúčili. Na 

rozlúčku neraz dostali kadejaké dary. Napríklad konárik rozmarínu, fľašku 

pálenky, vyšívané košieľky a podobne. 

Na Mitra valasi obetovali syr a oštiepky 

Začiatok októbra patril nielen rukovačkám regrútov, koniec mesiaca prinášal 

veľký sviatok valachov a pastierov. Dvadsiateho šiesteho októbra na Demetera, 

voľakedy zvaného Mitra, bývali pastierske a valašské hody. Staré záznamy z 

roku 1866 hovoria, že bača a valasi v nových sviatočných šatách a halenách, 

vyhrávajúc na gajdách, prišli do kostola a v ňom obetovali syr a oštiepky. Po 

vyúčtovaní s majiteľmi oviec bývala spoločná hostina.  

Za ovce a dobytok prišlo zúčtovanie 

Vyúčtovanie bačov a pastierov s gazdami na Mitra mali i v Podkoniciach. „Do 

dediny sa doviezol salaš, zviezla sa aj koliba a predovšetkým „redika“, teda 

všetok salašnícky riad. Na Mitra sa schádzalo tovarišstvo u salašníka. Tu sa 

uskutočnilo vyúčtovanie a rozhodlo sa o tom, kto bude bača na budúci rok. Na 

tomto veselom zakončení pastierskeho roka sa zúčastnili aj gazdovia. Aj v 

dedinách v Liptove a na Spiši do obdobia príprav na zimu patril návrat oviec z 

košiara a dobytka z letnej paše. Skúsení bačovia končili na Gala, Demetera či 
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Šimona – Júda koncom októbra. Majitelia kráv zostávali v tento deň doma, aby 

sa mohli stretnúť s „juhásmi“, teda pastiermi, a „povarami“ – honelníkmi. 

Oslavu si zvykli robiť v miestnom hostinci. 

Prevzaté a spracované z internetu : 

https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/443917-oktober-sa-zacinal-

rukovackou-koncil-mitrovanim/ a https://stromzivota.sk/enviro-komunita/blog-

envirokomunity-stromu-zivota/ludove-tradicie-na-slovensku-jesen 

Kristína Desatová 

 

 

 

Regrút vo sviatočnom odeve. Budmerice (okr. Pezinok), 1925. 

 Autor neznámy. Archív negatívov Ústavu SAV v Bratislave 

Zdroj obrázka : www.ludovakultura.sk 

https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/443917-oktober-sa-zacinal-rukovackou-koncil-mitrovanim/
https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/443917-oktober-sa-zacinal-rukovackou-koncil-mitrovanim/
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OKTÓBER JE MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 2022 

Staroba je neodmysliteľnou súčasťou každého z nás. Ako hovorí anglické 

príslovie: „Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky“. Nezabúdajme, že aj 

napriek Vašim šedinám, múdrosť v tvárach nezhasína. Dňa 03.10.2022 sme si 

uctili všetkých obyvateľov v „Penzióne“ ZSS v Topoľčanoch. Pri tejto 

príležitosti z miestneho rozhlasu zazneli vľúdne slová a piesne venované 

starkým, ktorí, boli obdarovaní aj sladkými pochutinami. 

Kristína Desatová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autentické fotografie klientov pripravili sociálni pracovníci 



7 
 

VEĽKÝ TOPOĽČIANSKY JARMOK 

Počas jesenných dní sa v meste Topoľčany konal v dňoch od 06. 10. – 08. 10. 

2022 „Veľký topoľčiansky jarmok“. Predávajúci ponúkali vo svojich stánkoch 

široký sortiment tovaru a chutného jedla, z ktorého si vybrali a pochutnali aj naši 

klienti. Kuriozitou týchto jarmočných dní bol lunapark, kde prvý krát bolo na 

námestí  postavené vyhliadkové kolo, z ktorého bol pekný výhľad na celé mesto 

Topoľčany a okolie.                                                                           Hana Hubová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografiách klienti „PENZIÓNU“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj fotografii: Facebook Mesto Topoľčany 
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PRIATEĽSKÉ POSEDENIE SENIOROV V TOPOĽČANOCH 

13.10.2022 

Október nám pripomína, aby sme si uctili seniorov a prejavili im náklonnosť. Pri 

tejto príležitosti sme prijali pozvanie, na priateľské posedenie v Dome kultúry. 

Mesto si pre seniorov pripravilo bohatý kultúrny program. Svojimi piesňami 

prítomných rozveselila skupina David band a žiaci zo ZUŠ L. Mokrého 

z Topoľčian. K záveru osláv si naši seniori pochutili na pripravenom občerstvení 

a posedeli v kruhu svojich rovesníkov.  

Kristína Desatová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autentické fotografie pripravili sociálne pracovníčky, ktoré klientov sprevádzali: 

Zuzana Molnárová a Kristína Desatová 
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NÁŠ MOZOG SA MENÍ 

„Naše deti sú nepochybne menej šťastné ako my. Rovnako ako my sme menej 

šťastní, ako boli naši rodičia.“ – hovorí MUDr. Martin Ján Stránský, ktorý sa 

zaoberá vplyvom moderných technológií na ľudský mozog. Štúdie ukazujú, že 

vplyv digitalizácie a sociálnych sietí je mimoriadne negatívny na náš mozog. 

Strácame čím ďalej, tým viac racionalitu, prichádzame o prirodzené schopnosti 

a hlúpneme. Vedci zaznamenali nárast depresií a úzkosti o 70%. Albert Einstein 

a Stephen Hawking povedali, že ľudstvo zničí technológia... 

Zdroj informácií: časopis Téma - vydanie júl 2020 

Občasná zábudlivosť, chvíľková roztržitosť alebo Alzheimerova choroba? 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí demencia Alzheimerovho typu 

medzi 10 hlavných smrteľných ochorení. Len pre zaujímavosť - Svetový deň 

Alzheimerovej choroby si pripomíname 21. septembra od roku 1994. Počet 

ochorení na tento typ demencie každým rokom stúpa, štatistika uvádza až 50 

miliónov chorých z celkovej populácie ľudstva. Je to pomaly sa rozvíjajúce 

degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré vedie k zániku nervových buniek, 

nervových spojení a ku zmene látkovej premeny v mozgu. Ide o najčastejšiu 

formu demencie. Príznaky sa obvykle rozvíjajú nenápadne, pomaly - poruchy 

činnosti mozgu, postupný úpadok pamäti, myslenia, chápania, reči, úsudku, 

schopnosti učiť sa, poznať blízkych, známych. Ochorenie je smrteľné, liečba je 

vo vývoji, tá dostupná zatiaľ len „spomaľuje“ ochorenie.  

Zábudlivosť spojenú s vekom možno spomaliť – pomáha mentálny tréning, 

spánková hygiena, pravidelný šport. Ťažkosti so zapamätávaním spôsobuje 

menšia „pružnosť“ staršieho mozgu v porovnaní s mladým – pamäť možno 

udržiavať v dobrej kondícii používaním a tréningom. Mozog potrebuje 

aktivizačné podnety – pomáhajú udržiavať ho aj vo vyššom veku v činnosti. 

Zdroj informácií: Slovenská Alzheimerová spoločnosť 

Odporúčania pre redukovanie rizika rozvoja demencie. 

 Starostlivosť o svoje srdce  

 Fyzická aktívnosť  

 Zdravé, výživné a vyvážené stravovanie 

 Stimulovanie mozgu 

 Sociálna aktívnosť a udržiavanie sociálnych väzieb 

 

Bibiana Domanická a Zuzana Molnárová 
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FOTOGRAFIE Z KOGNITÍVNEHO TRÉNINGU 

Klienti „Penziónu“ sa tiež radi zapájajú do riešenia rôznych kognitívnych úloh 

a aj tým sa snažia znížiť riziko rozvoja tejto choroby. 

 

 

 

 

 

Fotografie pripravili: Bibiana Domanická a Zuzana Molnárová 
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SPOMIENKY ZO ŽIVOTA NAŠICH KLIENTOV 

Salaš 

Mali sme suseda uja Janka. Pracoval ako bača na salaši . Veľmi radi sme 

počúvali jeho príbehy zo života, ktoré sa týkali práve chovu oviec. Boli sme 

vtedy asi vo veku 5 až 12 rokov a najmladší brat mal 3 roky. Ako tri staršie 

sestry sme ho mali veľakrát na starosti. Tak tomu bolo aj v tento deň, keď sa to 

stalo. Samozrejme, mali sme už iné záujmy, ako náš brat, a tak sme naňho 

nejako na krátky čas pozabudli. Zrazu sme zistili, že ho nieto. Hľadali sme ho 

doma, v záhrade, volali na neho, ale odozva nebola žiadna. Bolo nám už do 

plaču... Našťastie domov prišla ako prvá mama, lebo od otca by sme boli riadnu 

dostali. Mama sa vybrala ho hľadať mimo domu. V blízkosti našej záhrady bolo 

veľké pole, na ktorom bola posadená pšenica. Obilie už bolo dosť vysoké 

a mama si všimla, že cez obilie je vyšliapaný malý chodník. Išla po ňom, až 

prišla k potoku, kde sa stopy stratili. Určite pri tom potoku mala všelijaké 

nešťastné myšlienky, ale išla ďalej. Asi po kilometri cesty zbadala, že oproti nej 

ide chlap s malým dieťaťom. Bol to sused Janko, aj s bratom. Môj brat sa vybral 

na salaš. Na základe rozprávania uja Janka, môj brat vedel usúdiť, ktorým 

smerom je ten salaš. Našťastie ovečky neboli na salaši, ale pásli sa na lúke, ktorá 

bola omnoho bližšie k nášmu domu. Keď ujo 

Janko zbadal brata, hneď ho zobral, že ho 

zavedie domov. Stretli sa s mamou asi 

v polovičke cesty. Odvtedy, sme to so 

starostlivosťou o brata preháňali, pretože sme 

mali strach, aby sa niečo podobné nestalo 

znova... 

                                                                                                      Zdroj obrázka: internet 

Príbeh pani J.J. spracovala Bibiana Domanická 
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Mgr. Ondrej Božik, MBA 

           riaditeľ                         

                                                                               V Topoľčanoch, 24. 10. 2022 

Vážený pán riaditeľ, 

dovoľte mi aj touto formou poďakovať Vašim študentom, pedagógom ako aj 

Vám, za milé prekvapenie v podobe darčekov, ktoré ste pripravili našim 

klientom pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Je chvályhodné, že v tejto 

ťažkej a pohnutej dobe sa nájdu ľudia, ktorí si spomenú na starých 

a chorých spoluobčanov, ktorí sú na sklonku života umiestnení 

v zariadeniach sociálnych služieb. 

Našim poslaním a našou snahou je, aby svoj život prežívali, čo 

najzmysluplnejšie, obklopení porozumením, úctou a dostávalo sa im 

potrebnej miery podpory, ale práve takéto bohumilé počiny im dávajú ešte 

viac pocítiť, že nie sú sami, že spoločnosť na nich nezabudla. 

Záverom Vám, ako aj Vami riadenej inštitúcii prajem zanietených 

pedagógov a šikovných študentov. 

 

Vážený pán 

Ing. Róbert Čaniga, PhD. 

Stredná odborná škola agrotechnická 

Tovarnícka 1632 

955 01  Topoľčany 

 

 

Ďakovný list 
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Mgr. Ondrej Božik, MBA 

           riaditeľ 

                                                                                                  V Topoľčanoch, 25. 10. 2022 

Vážený pán riaditeľ, 

dovoľte mi aj touto formou poďakovať Vašim študentom, pedagógom ako aj 

Vám, za milé prekvapenie v podobe sladkých pozorností, ktoré Vaši študenti 

pripravili a doniesli v sprievode pani profesorky Košeckej našim klientom pri 

príležitosti mesiaca úcty k starším. Taktiež veľmi milo zapôsobil príhovor, 

ktorý predniesla odvážna študentka do nášho rozhlasu.  Je chvályhodné, že 

v tejto ťažkej a pohnutej dobe sa nájdu ľudia, ktorí si spomenú na starých 

a chorých spoluobčanov, ktorí sú na sklonku života umiestnení v zariadeniach 

sociálnych služieb. 

Našim poslaním a našou snahou je, aby svoj život prežívali čo 

najzmysluplnejšie, obklopení porozumením, úctou a dostávalo sa im potrebnej 

miery podpory, ale práve takéto bohumilé počiny im dávajú ešte viac pocítiť, že 

nie sú sami, že spoločnosť na nich nezabudla. 

Záverom Vám, ako aj Vami riadenej inštitúcii prajem zanietených pedagógov 

a šikovných študentov. 

Vážený pán 

PaedDr. Pavol Goga 

Stredná odborná škola potravinárska 

Krušovská 2091 

955 01  Topoľčany 

 

 

Ďakovný list 
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DARY JESENE 

Prišla jeseň veselá, hrozienka nám posiela. 

Prišla jeseň tichučko, priniesla nám jabĺčko. 

Astronomicky sa jeseň začína jesennou rovnodennosťou a končí zimným 

slnovratom. V meteorológii sa podľa konvencie počíta ako celé mesiace 

september, október a november na Severnej pologuli a marec, apríl a máj na 

Južnej pologuli.  Na jeseň sa zberá úroda a uskladňuje na zimu. Súčasne 

dozrievajú aj prekrásne dary jesene - tekvice smotanové, zelené, béžové, 

oranžové, červené, hladké, bradavičnaté, guľaté, ploské, hruškovité, diskovité... 

Tekvice sú nielen krásne, ale aj chutné a zdraviu prospešné. Liečivé účinky sa 

prejavujú v oblasti žalúdka, pankreasu 

a sleziny. Sú bohaté na minerálne 

a stopové prvky. Tekvice oranžovej 

a červenej farby aj na karotén. Dužina 

obsahuje draslík, čo má priaznivý účinok 

pri liečbe srdcovo-cievnych ochorení. Má 

vysoký obsah zinku v semenách. Dajú sa 

pripravovať na slano, ale aj na sladko.  

Výborný je aj koláč z hokkaida. Budeme potrebovať: 4 šálky nakrájaného 

hokkaida, 1 šálku hnedého cukru, ½ šálky vody, 125 g rozpusteného masla, 1 

½ šálky hladkej muky, 1 prášok do pečiva, 1 šálka mlieka, ½ šálky bieleho 

jogurtu, mletú škoricu a muškátový orech. 

Postup: Na panvicu dáme cukor a necháme ho skaramelizovať, podlejeme ho 

vodou, pridáme ošúpané hokkaido. Dusíme kým nezmäkne. Cesto pripravíme 

tak, že zmiešame múku s práškom do pečiva, so škoricou a s muškátovým 

orechom, prišľaháme chladné mlieko a jogurt. V predhriatej rúre rozpustíme 

maslo na dne zapekacej nádoby. Na to vylejeme cesto. Na vrch cesta 

poukladáme udusené hokkaido aj so šťavou. Po 45minútach vytiahneme zdravú 

a chutnú dobrotu.  

Jesenná atmosféra nám môže dotvoriť zopár malých rôznofarebných pekne 

naaranžovaných tekvičiek. Zaujímavé sú aj kreatívne vydlabane tekvičky, ktoré 

potešia najmä tých najmenších... 

Zuzana Molnárová 
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MODLITBA 

Nech ťa Pán žehná a ochraňuje. 

Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou        

a daruje ti svoj pokoj. 

Nech je v tebe ako svetlo, 

ktoré v tebe rozsvecuje všetku temnotu.  

Nech prebýva v tebe ako sila, 

ktorá premieňa tvoje slabosti. 

Nech je v tebe ako útecha, 

ktorá ťa potešuje, 

ktorá ti dáva pevnosť v tvojej neistote. 

Nech je v tebe ako prameň lásky, 

ktorý nikdy nevyschne. 

Nech je pre teba ako štít, 

ktorý ťa chráni pred každým zlom. 

Nech je za tebou ako Otec, 

ktorý ťa povzbudzuje. 

Nech je pod tebou ako ruka, 

ktorá ťa nosí. 

Nech je nad tebou ako chrániaca strecha, 

ktorá zadržiava všetko hrozivé.  

Nech je v tvojej slabosti a v tvojej sile, 

v tvojej bezmocnosti a v tvojej nádeji. 

Nech je s tebou tam, kam vedie tvoja cesta. 

Nech ťa sprevádza na tvojich cestách. 

Nech prenikne tvoje srdce svojou nežnou láskou. 

To nech ti udelí milostivý a milosrdný Boh 

Otec, Syn i Duch Svätý. 

Amen.                                                                             Pripravila Zuzana Molnárová 
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OZNAMY 

Oslávenci“, ktorí v mesiaci september oslávili narodeniny 

a meniny 

Narodeniny: Hedviga B., Miroslav M., Stanislav V., Marianna V. 

 

Meniny: Mária, Edita, Marianna, Olympia 

 

VÍTAME NOVÝCH KLIENTOV 

 

V mesiaci september prišli do nášho zariadenia: 

Emil S., Marta Ž., Albína J., Jaromíra T., Helena A., Karol M. 

 

 

SMÚTOČNÉ A SPOMIENKOVÉ OZNAMY 

 

V mesiaci september nás opustili:  

Helena O., Jozef Ž., Ing.  

Michal H. – odišiel na vlastnú žiadosť 

Oznamy spracovala Hana Hubová 

VÝHERCA SÚŤAŽE Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ČÍSLA 

 

 

Ďakujeme za účasť a blahoželáme k výhre 

pani Vlaste B. . Praktické darčeky do 

balíčka zabezpečil sponzor zo Strednej 

odbornej školy agrotechnickej 

v Topoľčanoch. 
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VEDOMOSTNÁ ÚLOHA  

PRELOŽTE SLOVENSKO-ČESKÝ 

KVÍZ 

1. Nádcha po česky 

dudy 

návka 

mlat 

rýma 

2. Električka po česky 

kolébka 

kolívka 

tramvaj 

třamvaj 

3. Plytký po česky 

mělký 

lytký 

loutký 

pělký 

4. Mušľa po česky 

mouř 

kamna 

vor 

škeble 

5. Ždímačka po slovensky 

práčka 

upratovačka 

žeriav 

žmýkačka 

 

 

6. Tučniak po česky 

toučník 

tučník 

tučňák 

tučniak 

7. Koště je  

mušľa 

kôš 

krabica 

metla 

8. Jeřáb po slovensky 

žeriav 

jazvec 

jašterica 

žmmýkačka 

9. Guľa po česky 

goule 

koula 

koule 

goula 

10.  Pytel po slovensky 

kus 

pec 

džbán 

vrece 

Meno a priezvisko klienta:    

........................................................... 

Zdroj: https://precitaj.si/slovensko-cesky-

kviz-prelozite-vsetkych-10-slovicok/.  

Pripravila Bibiana Domanická 

SÚŤAŽ – Všetky správne vyplnené úlohy budú zaradené do žrebovania o praktickú cenu. V prípade 

Vášho záujmu, ich môžete odovzdať sociálnym pracovníkom do 14.11.2022. Držíme palce! 
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                                          VTIPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úprimné modlitby: 

„Bože, pomôž všetkým, ktorých som dnes poslala do zadku, nech sa tam 

v poriadku dostanú...“ 

„Anjel Boží strážca môj, zaujímalo by ma, či my lenivci pôjdeme do neba, 

alebo či pre nás niekoho pošlete?“ 

„Modlil som sa k nebesiam, či by som mohol dostať bicykel. Bicykel som 

nedostal. Ukradol som ho a teraz prosím Boha o odpustenie...“ 

DIÉTA PO SLOVENSKY        
GARANCIA ŠTÍHLEJ LÍNIE 

                                                  Zdroj vtipov: internet, pripravila Bibiana Domanická 
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ZÁVEREČNÉ  SLOVO                                             

ZAMYSLENIE...  

     Každý človek na tejto planéte má svoj vlastný príbeh. Nie vždy,  to čo vidíme 

na prvý pohľad, je skutočne tak. Veľakrát zabúdame na to, čo máme 

a sústredíme sa na to, čo nemáme. Čo niekto môže považovať za bezcennosť, 

pre iného to môže mať nevyčísliteľnú hodnotu. Všetko závisí od uhla pohľadu. 

Skúsme sa teda naučiť nesúdiť, nehodnotiť ľudí skôr, ako spoznáme ich 

skutočný príbeh, pretože realita je takmer vždy úplne iná. Podobne je to aj 

s klebetami. Rozšíria sa rýchlo, takmer bez námahy, ale zlo, ktoré napáchajú sa 

úplne odstrániť nikdy nepodarí. Správajme sa tak, ako by sme chceli, aby sa iní 

správali ku nám. Každý deň, ktorý žijeme, prežime na plno, lebo je výnimočný, 

jedinečný a už sa nezopakuje.  Neodkladajme nič na zajtra, potom, niekedy..., 

lebo zajtra nám nemusí byť daná možnosť niečo napraviť, ospravedlniť sa, 

poďakovať, pochváliť, obdarovať niekoho milým úsmevom..., zajtra tu už 

nemusíme byť. V nasledujúcom motivačnom príbehu z „Kroniky života“ sa síce 

Boh v istom zmysle zmiloval nad Adamom a Evou, ale do raja ich už nevrátil. 

     Keď boli Adam a Eva vyhnaní z pozemského raja, odchádzali plní 

zatrpknutosti a hnevu. Mali zachmúrené tváre, ovisnuté pery a srdcia plné 

horkosti. Navzájom sa obviňovali, napádali a urážali. „Naničhodník jeden 

neschopný!“ vykričala mu Eva. „Za to môžeš ty!“ vracal jej to Adam až do 

zachrípnutia. Kráčali so zaťatými päsťami, očami blyštiacimi hnevom, akoby 

namiesto sŕdc mali kamene. Bohu z toho bolo veľmi smutno. Rozhodol sa, že 

svojim tvorom pridá niečo, čo pôvodne nemal v pláne. Potichu prešiel pomedzi 

muža a ženu a zľahka sa dotkol ich sŕdc a očí. A stvoril slzy. Adam a Eva sa 

rozplakali. Tá ťarcha a hnev, čo nosili v srdci, sa rozplynuli. Zaplavila ich nová 

nežnosť a objali sa.  

                                                                                                      Zuzana Bartová 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázka: internet 
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