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  Na dvere nám klopú @alšie Vianoce. Viacerí si možno položíme otázku: 
„Ako je to možnéť“ Ako ten čas letí! Však Vianoce boli len nedávno. Určite 
mnohí z násĽ ako je zvykomĽ budeme bilancova[ čo rok dal a čo vzal. Aký 
vlastne bolť Je to čas zastavenia sa a aj @akovania. Preto dovoIte i nám 
vyjadri[ vám v@aku za spoločne strávený časĽ za vašu spoluprácu pri akciách 
a rôznych kultúrnych a spoločenských udalostiachĽ ktoré pre klientov nášho 
zariadenia organizujeme. Našou celoročnou prácou sme sa snažili neustále 
skvalitňova[ a zlepšova[ sociálne služby a tým aj váš pobyt v našom 
zariadení. Možno nie všetko bolo podIa vašich očakávaníĽ ale verteĽ nebolo 
to úmyslom. Robíme pre vás to najlepšieĽ čo vieme a môžeme. 
  V závere nám dovoIte zažela[ vám pokojné a milostiplné Vianoce 
a v Novom roku hlavne zdravieĽ láskuĽ š[astie a porozumenie. 

OIga Jarošová 

Predvianočný  stres  uponáhIanej  gazdinky 

     Vianoce sú  jednoznačne  najkrajším sviatkom v roku a teším sa na ne. 
Nemám však rada predvianočný zhon. Každý rok si sIubujemĽ že na 
budúci rok začnem kupova[ darčeky skôr. Zas sú Vianoce pred dverami 
a mňa chytá z kupovania darčekov stres. Vybrala som sa na Vianočné trhyĽ 
uvidela som pekný baliaci papier a kúpila som ho. Potom som stretla 
bývalú kolegyňuĽ dali sme si punč a trochu sme sa zarozprávali a už sa 
začalo stmieva[. Musela som sa ponáhIa[ domovĽ lebo som si predstavila 
nášho psaĽ ako prešIapuje v predizbe a čakáĽ kto s ním pôjde von. 
      Obehla som s ním náš dom a ponáhIala som sa vari[ večeru. Po večeri 
mi volala moja mamaĽ že nepríde na Vianoce k námĽ lebo dostala z Klubu 
dôchodcov zIavnený poukaz na pobyt v Pieš[anoch na celé sviatky. 
Potešila som sa, že bude ma[ dobrý program a ešte aj nejaké procedúry pre zdravie. Vtom som si 
spomenulaĽ že som zabudla kúpi[ vreckovkyĽ lebo syn posmrkáva a že mám pekný baliaci papierĽ ale ešte 
nemám kúpený ani jeden darček. 
     Na budúci rok začnem kupova[ darčeky určite v lete... 

                                                                                                                                  Inge Gerzová   
O GašparoviĽ Melicharovi a Baltazárovi 
 Vážení čitateliaĽ možno sa niektorí z vás ešte pamätajú na decembrové číslo Našich Novín z roku 2012, 
v ktorom som podrobne opísal vianočné zvyky a obyčaje v mojom rodisku. V minulom roku som priblížil 
predvianočné zvyky z okolia TopoIčian a v terajšom čísle Našich Novín sú to informácie o vianočných 
udalostiach z čias narodenia Ježiša KristaĽ z pohIadu vedeckých dôkazov. Opis niektorých dávnych 
vianočných príbehov totiž patrí do mytológieĽ ale mnohé udalosti potvrdzuje aj dnešná moderná veda. 
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V najstaršom spise o narodení nášho SpasiteIa prvý evanjelistaĽ sv. MatúšĽ napísal toto:  
 Keď sa narodil Ježiš v judskom meste Betleheme za čias kráľa Herodesa, hľa mudrci prišli do 
Jeruzalema z východných krajov a pýtali sa kráľa Herodesa: „Kde je novonarodený kráľ židovský? Videli 
sme totiž jeho hviezdu na Východe a prišli sme sa mu pokloniť...“ Keď to Herodes počul, zarazil sa nad tým 

a celý Jeruzalem s ním. Opýtal sa mudrcov, kde sa má 
Mesiáš narodiť. Oni mu odpovedali: „V Judskom 
Betleheme, lebo tak napísal prorok.“ 
 Mudrci boli perzskí kňaziĽ ktorí sa zaoberali 
prírodovedouĽ najmä hvezdárstvom a veštením 
z polohy hviezd. Herodes ich pri odchode požiadal: 
„Keď to dieťa nájdete, oznámte mi, aby som sa i ja šiel 
pokloniť...“ Keď mudrci vypočuli kráľa, vydali sa na 
cestu. A hľa, hviezda, ktorú uzreli na východe, šla pred 

nimi až prišla a zastavila sa nad miestom, kde bolo dieťatko. Vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho 
matkou, padli na kolená a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, tymian 
a myrhu - zlato ako kráľovi, myrha naznačovala neskoršiu Kristovu obetu za spásu ľudstva a tymian 
upozorňoval na božskú podstatu jeho existencie. Mudrci po odovzdaní darov vrátili sa domov inou cestou, 
lebo vo sne dostali napomenutie, aby sa nevracali k Herodesovi. 
 Ten potomĽ ako vieme z BiblieĽ dal povraždi[ všetkých chlapcov do veku dvoch rokov. JežišoviĽ jeho 
matke Márii a pestúnovi Jozefovi sa podarilo vražednému besneniu vyhnú[. Nešlo o š[astnú náhodu. Ježiš 
priniesol na svet božské posolstvo a zohral tú najdôležitejšiu úlohu v dejinách Iudstva. 
 Jasná betlehemská hviezdaĽ ktorá viedla učencov z východuĽ nie je len obyčajnou mytológiou. JedinéĽ 
čo je podIa skúmania astronómov nepresné je časĽ ke@ sa to všetko malo odohra[. Na úplnom začiatku 
nášho letopočtu sa totiž na oblohe nevyskytlo nič mimoriadne. Túto chybičku možno popísa[ na vrub 
Iudskému omylu. Podrobné výskumy upozornili na faktĽ že v roku 12 nášho letopočtu sa stretla Venuša 
s Jupiterom v znamení VáhĽ čo podIa babylonských astrológov naznačovaloĽ že v krajineĽ ktorá zodpovedá 
dnešnému IzraeluĽ sa narodí mocný kráI. HviezdaĽ teda kométaĽ ktorej výskyt v tom čase je vedecky 
preukázateInýĽ bola tá istáĽ ktorá mudrcov s ostatnými hviezdami v Babylone na túto cestu vyzvala. 
 Sviatok zjavenia Pána - Troch kráIov slávia kres[ania celého sveta. V tento deň na slávnostných 
bohoslužbách kňaz posvätí znakom kríža vodu a ňou potom pokropí a posvätí kriedu a soI. Kriedou sa 
potom na vchodové dvere domov napíšu začiatočné písmená mien GašparĽ MelicharĽ Baltazár (G + M + B) 
a rok písania - ako symboly ochrany príbytku. 

Teodor Žatko 

Snehuliakove prekvapenie 
Pohľad z okna na prírodu, 
krása farieb jesene, 
zohreje srdce a vnúti myšlienku. 
je tu jeseň a príprava na zimu. 
 
Mami, mami, poď sem, bojím sa, 

volá malý Janko, keď otvorí ráno očká. 
Všetko biele ako perina 
a niečo neznáme stojí tam pod oknom. 
Je to strašiak alebo sen? 
Do okna pozerá snehuliak 
a volá poď von - sem! 
 
Z neba padali snehové vločky 
kryli klobúk a nos snehuliaka. Janko sa už nebojí, 
má kamaráta bieleho snehuliaka. 
Stráži jeho mikulášske a vianočné sny 

- to bude šťastie a krása. 

   
   
Srdiečko mu silne bije, 

čaká a detsky uvažuje. 
Ešte koľko dní do Mikuláša je? 
A do Vianoc ešte viac. 
Mami, mami, koľko to je? 
 
A v tom - čo to vidí, 
ide jeho drahá starká, 
so snehuliakom ju víta. 
To bude radosti, to bude krása. Mikuláš, Vianoce a pri tom 
deduško a starká. 
Darčeky a u všetkých hlavne 

šťastie a láska. 
Anna Juricová 
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Skutočný príbeh malého medvedíka Iadového a jeho ošetrovateIa zo ZOO v Berlíne 
 Ke@ sa malý Iadový medvedík narodil a matka ho odvrhla, 
tak sa o neho začal stara[ ošetrovateI Thomas Dörflainer. 
Kŕmil ho fIaškou mlieka a všetkýmĽ čo pomáhalo jeho vzrastu. 
Medvedíkovi dal pekné meno „Knut.“ Ubiehal čas a ke@že boli 
stále spoluĽ zvykli si na seba a Knut považoval ošetrovateIa za 
svojho otca. 
 Ale po čase sa stalo niečo nečakané. 44 ročný ošetrovateI 
Thomas zomrel na infarkt. Od tejto chvíle medvedík prestal 
jes[Ľ stratil záujem o Iudí a okolie a chudol. Po pár rokochĽ ke@ 
už bol dospelýĽ išiel sa Knut v lete okúpa[ a bol veru dobrý 
plavec. Zrazu spadol a dokiaI prišli k nemu ošetrovateliaĽ tak 
sa utopil. 
 Ke@že bola jeho smr[ záhadnáĽ urobili pitvu a zistiliĽ že 
zomrel ako jeho pán - „otec“ Thomas a to na infarkt. Ako otec, 
tak aj syn. 
Na pamiatku tejto vzácnej dvojice a skutočného prípaduĽ 

vyrobili bustu Iadového medvedíka Knuta a jeho verného ošetrovateIa Thomasa a umiestnili ju pri vchode 
do Zoologickej záhrady v Berlíne. Tieto dve smutné udalosti sa odohrali v rokoch 2008 a 2011. 
 Príhodu zistilĽ obrazovú formu zachoval a na vedomie dáva 

Henrich Holba. 
 

Vianočné opojenie 
 Či už chceme alebo nie, pár mesiacov pred Vianocami útočí na nás nekonečná reklama, ktorá urýchľuje čas  

príprav a hlavne nákupov. Skoré „vianočné zmätkovanie“ vyhovuje väč¥inou výrobcom a predávajúcim. Ponúkajú 
najrôznej¥ie zľavy a bombastické akcie. Vytvárajú ružovú predstavu konzumného predvianočného raja. Ulice sú 
predčasne vyzdobené ligotavými hviezdicami. Vianočné stromčeky v rohoch obchodov a mávajúci Santa Claus. 
Okná sú postriekané umelým snehom alebo polepené plagátmi, ktoré oznamujú veľké zľavy. Aj také je predvianočné 
opojenie. 

 Snažíme sa tomu odolávať, aby vianočné sviatky  a príchod nového 

roku nestrácal svoj pôvodný charakter a nestali sa z nich len sviatky 

biznisu a zbytočných darčekov. Treba zháňať honosné a drahé daryŠ 
Darčekom môžeme urobiť radosť, dať pozitívnu výzvu, ale nemusí byť 
preto ani veľký a ani drahý. Veď neplatí, že čím drah¥í darček, tým 
¥ťastnej¥í obdarovaný.  

 Pôvodne boli Vianoce slávené ako sviatky narodenia Ježi¥a. Podľa 
starorímskeho vzoru sa významné sviatky oslavovali niekoľko dní ako: 
[tedrý deň, Božie narodenie, sv. [tefana a sv. Jána evanjelistu. 
V cirkevnom kalendári vianočný cyklus trvá od 24.decembra do prvej 
nedele po 6. januári - po tzv. Troch kráľoch. 
 Prípravou na vianočné sviatky je adventné obdobie, ktoré začína 4 nedele pred sviatkami narodenia Ježi¥a 

Krista. Skúsme sa zamyslieť, akú formu osláv si zvolíme a čo nám prinesie skutočnú radosť. Krásu a jedinečnosť 
Vianoc môžeme prežiť v kruhu svojich blízkych, aby to boli chvíle skutočného ¥ťastia, lásky a porozumenia. 

Nech radosť z príchodu Spasiteľa pretrváva v na¥ich srdciach aj v novom roku a nech nás sprevádza pokoj, ktorý 
nám pri¥iel darovať. 

Eva Kovačovská 
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Paberky z „medzinárodných“ rokovaní 
 Bolože to radostí a osláv. Vznikla SR. Každý 
zrod nového sprevádzajú aj určité bolestiĽ či 
[ažkosti. No naše národy svoj zrod zvládli a do 
nového prvojanuárového dňa sme mali 
samostatnú Slovenskú republiku. Mnohí 
písalkovia ju začali nazýva[ ako 1. Slovenská 
republika. ŽiaI nevedno či z neznalosti, alebo 
zámerneĽ zabudliĽ že jedna - teda prvá Slovenská 
republikaĽ už tu bolaĽ ktorá vznikla 14. marca. 
 Nechajme však tieto politologické úvahy 
bokom a venujme sa problematikeĽ ktorú 
ovládame i odborne, a v ktorej sme pracovali už 
veIa rokovĽ ako je naše poInohospodárstvo. Prečo 
užívam plurálť Nuž ako z predchádzajúcich 
príspevkov je nám i vám známeĽ vystupovali sme 
vždy dvaja. Ján a Ivan. Ján bol tajomníkom ÚV 
Zväzu družstevných roIníkov a Ivan tajomníkom 
Slovenského výboru vedecko-technickej 
spoločnosti poInohospodárskej. 
 V ČSR boli tieto organizácie až trojmo delené 
- a to na slovenskéĽ české a československé. Po 
osamostatnení sa oboch republíkĽ orgány 
československé zanikli. A tak orgány uvedených 
inštitúcií začali spolupracova[ ako dva 
samostatné subjekty. 
 To vytvorilo podmienky organizovania 
spolupráce už na medzinárodnej úrovni. 
Organizovali sa podujatia v spolupráci 
odborníkov z ČR a SR ako konferencieĽ semináreĽ 
sympóziá a pod. SamozrejmeĽ že v každej 
republike si akcie usporadúvali aj samostatneĽ 
prípadne odborné podujatia so širšou účas[ou 
zahraničných odborníkov podIa odborov 

z jednotlivých úsekov poInohospodárskej 
výroby. 
 Táto skutočnos[ vytvorila podhubie aj dos[ 
častých prekáračiek sa medzi českými 
a slovenskými príslušníkmi. Napr. Ján obvykle 
položartom zvykol českým partnerom vytýka[Ľ že 
čeština má nelogické názvy niektorých profesií - 
„horník“ je pracovník v bani - teda bolo by 
logické pomenova[ ho baníkĽ či odlišné názvy 
jednotlivých mesiacov v roku. ZatiaI čo 
slovanské jazyky ich takmer zhodne 
pomenovávajú ako Slováci.  
 Český kolega sa zasa tasil týmĽ akí oni sú 
vynikajúci poetiĽ pričom vyzval Čech SlovákaĽ 
aby povedal svoje meno - že on udělá na to verš. 
Slovák hovorí: „ Ja sa volám Kočiš.“ Čech ihne@ 
odpovie - „KočišĽ KočišĽ pro pivo mi skočíš.“ 
Ke@ Čech oznamuje svoje meno - Slovák 
odpovedá: „MichalĽ MichalĽ ale si ty poriadny 
somár.“ Čech protestujeĽ že sa to nerýmuje. „Ale 
je to pravdaĽ“ odpovie Slovák. 
 Mnohé podobné stretávky sa často opakujúĽ 
akcie sa poväčšine organizujú v mesiacoch, ke@ 
v poInohospodárstve je tak trocha menej práceĽ 
večery sú dlhé a teda ostáva viac času - nuž a na 
čoť Samozrejme na rozprúdenie kolotoča vtipov.  
 Pokročilý čas nás konečne prinútil sa pobra[ 
do posteIĽ ve@ konferencia je dvojdenná - zajtra 
po jednotlivých odborných referátoch zostane 
hádam čas na pokračovanie tohto bohumilého 
zoskupenia. 
 Do nastávajúceho roka veIa a všetko zo srdca 
praje za všetkých účinkujúcichĽ aj za JánaĽ  

Ivan.
 

Katarínska zábava 
 Už tradične ako každý rok sa 
v našom zariadení konala Katarínska 
zábavaĽ ktorú zahájil p. riaditeI 
príhovorom. Pán Hyža nám spieval 
a hral na el. klavíri známe populárne 
piesne do tanca i na počúvanie. 
Spevácky krúžok Radovanka 
nevystupoval pre chorobu vedúcej. 
Spievali sme všetci obIúbené Iudové 
piesne. Po občerstvení sme znovu 
spievali a tancovali. Prišli nám pomôc[ 
a zatancova[ si s nami aj naši 
dobrovoIníci z nadácie Pontis a z HP.  
 ?akujeme veImi pekne za príjemné 
popoludnie! 

Inge Gerzová 
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Zo života Penziónu 
      V jesennom čase sa spomalil život aj v našom 
Penzióne.  Klientky, ktoré sa starajú o kvetinové 
záhony, už porobili jesenné úpravy, povyberali cibuľky 
letných kvetov, zazimovali rastliny, ktoré by mohol 
mráz a chlad poškodiť. 
       Dni  kratšie a počasie chladnejšie nútili  častejšie 
tráviť  čas v bytových jednotkách. Pokračovali však 
utorkové a sobotné posedenia v čajovni.  Spoločné 
posedenie pri čaji a káve utužovalo vzťahy medzi 
obyvateľmi aj počas uplynulých jesenných dní. V čase 
mikulášskeho obdarovávania si aj naše obyvateľky 
v čajovni urobili podobne príjemné posedenie.  
      S blížiacimi sa Vianocami  si naše obyvateľky 
v terapeutickej miestnosti v ZpS vyrábali krásne 
ozdoby na stromček s použitím cestovín a  všakovakých 
potravín. Ozdobami následne obdarovali svojich 
príbuzných. Dámy boli veľmi tvorivé, o čom svedčia  aj naše fotografie. Bolo veľmi pôsobivé vidieť  ich 
pracovné zanietenie, chuť vymýšľať nové vzory. Ceníme si pracovitosť našich obyvateliek pani Evičky, pani 
Olinky a hlavne pani Blanky, ktorá  tam chodievala skoro každý deň. 
     Veľké poďakovanie patrí našej obyvateľke pani Miladke, ktorá vyrobila nádherné papierové hviezdičky, 
ktoré sme potom použili na vyzdobovanie stromčekov, umiestnených vo všetkých vchodoch v našom 
Penzióne.  

                                                                                                                                         Eva Bednárová 

DobrovoIníci 
 Radi by sme sa s Vami podelili o skvelú správu. V kategórii PodporovateI dobrovoIníctva sa ví[azom 
ocenenia Via Bona stala firma Hewlett-Packard Slovakia s projektom Elderly. Zamestnanci spoločnosti sa 
dlhodobo venujú komunite starších Iudí. CieIom je spríjemni[ život klientom z domova sociálnych služiebĽ 
zapája[ ich do rôznych aktivít a socializova[ ich. Prínos majú obe strany – senioriĽ  ktorí sa na jednotlivé 
aktivity s dobrovoIníkmi tešia a zároveň aj dobrovoIníciĽ ktorí si odnášajú nové skúsenostiĽ zážitky a 
pocity.  
 Spoločnos[ v poslednom roku zorganizovala aktivity ako napríklad vianočné pečenieĽ katarínska 
zábavaĽ výlety do čokoládovne a pod. Od vzniku projektu sa vytvorili medzi dobrovoIníkmi a seniormi 
nové priateIstvaĽ čo je prínosom pre obe strany. 
Po@akovanie patrí celému tímu dobrovoIníkovĽ 
ktorí sa pravidelne aktivít zúčastňujú.  
 ?alšou dobrou správou jeĽ že naši 
dobrovoIníci Hanka a Jožko oslavujú prvý rok 
v čajovni. Poskytnú[ svoje dve ruky a úsmev 
prišli prvýkrát 7. novembra 2015 a odvtedy sú 
neoddeliteInou súčas[ou sobotných poobedí 
v našej čajovni. Za uplynulý rok sme si 
navzájom vybudovali pevné priateIské vz[ahy 
a tešíme sa na @alšie roky strávené vo vzájomnej 
spoločnosti. 

?akujeme! 
 kolektív Čajovne  

 
 
 

Vinšujem vám na tieto slávne sviatky Krista Pána narodenie. Čo si od 
Pána Boha žiadate? Zdravie, šťastie, pokoj svätý, hojnosť vína,           

   hojnosť chleba a po smrti kráľovstvo nebeské!         Otília Grausová 
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Vianoce v čase detstva a dnes 
 .... Vianoce sa priblížili a ja v myšlienkach opä[ zabieham do našej starorodičovskej dreveničkyĽ 
učupenej na úpätí VeIkej FatryĽ v mojej rodnej dedinkeĽ Folkušová. Tam boli Vianoce vždy nádherne bieleĽ 
s našimi rodičmi i starkýmiĽ prevoňané láskouĽ vôňou ihličia i všelijakých dobrôt. Spomínam siĽ že som sa 
s mojimi súrodencami veImi na ne tešila. A najviac kvôli darčekomĽ ktoré nám naša dobrá krstná mama 
pred Vianocami nikdy nezabudla posla[. 

 Poštu sme však mali až v susednej dedinke 
Necpaly a snehu bolo vtedy vo Fatre veImi 
veIa. Nevadilo nám všakĽ že sa budeme 
v ňom pár kilometrovĽ tam i spä[Ľ brodi[ a 
miestami zapada[ až po pás. Lebo fatranské 
zimy boli v tom čase inéĽ ako sú dnes. Každé 
ráno som obdivovala okná nášho dreveného 
domcaĽ ktoré v noci vždy  nádherne 
„vyornamentoval“ tuhý mráz. 
 Na spiatočnej ceste z pošty domov bolo 
najkrajšie toĽ že sme si na jednom kopci 
posadali všetky 4 deti do snehu a balíček od 
našej milovanej krstnej mamy predčasne 
otvorili. Už tam sme mali Vianoce! Nikdy 
nás nesklamala! Vždy tam boloĽ 

popri všelijakých dobrotáchĽ aj niečo pekné a miléĽ čo potešilo naše detské srdiečka. Bola učiteIka na 
základnej škole a myslímĽ že veImi dobre rozumela túžbam detských dušičiek. Naša krstná mamaĽ už 
fyzicky dávno nie je medzi namiĽ ale láskaĽ ktorú tu rozdávala plným priehrštímĽ mi ešte stále mocne 
zavonia pri milých a vzácnych spomienkach na ňu i v čase Vianoc. 
 A po viac ako 60-tich rokochĽ sú tu za krátku chvíIu opä[ Vianoce. Hoci v BratislaveĽ ani z@aleka nie 
tak nádherne žiariace belobouĽ aké som ich poznala v čase môjho detstva. Som však nesmierne v@ačnáĽ že 
ich duchovná podstata sa nezmenila. Božia láska je tu medzi nami v Pánovi Ježišovi Kristovi stále prítomná. 
A pod jej mocným dotykom akoby nebadane zmäklo takmer každéĽ akokoIvek zatvrdnuté srdceĽ a stáva sa 
láskavejším i zhovievavejšímĽ či prítulnejším. 
 Chcem veri[Ľ že si všetci s veIkou v@ačnos[ouĽ práve v čase Vianoc pripomíname a @akujeme najviac 
za toĽ že nám Boh Otec poslal vo svojom Synovi – Pánovi Ježišovi na zem Záchrancu od našich hriechov. 
A každýĽ kto ho prijal do svojho srdca ako svojho SpasiteIaĽ získal v ňom aj verného a najláskavejšieho 
i mocného priateIaĽ nielen pre túto časnos[Ľ ale i celú večnos[. A potom už nikdy nie sme samiĽ lebo on 
verne kráča s nami a chráni nás dňom i nocouĽ takĽ ako nám to v jeho Slove zasIúbil: „Neopustím ťaĽ ani 
nezanechám.“ (BibliaĽ List Židom 13/5b). 
 Na záver mojich slov si ešte kratučko dovolím pripoji[ malé svedectvo o našej dobrej mame. Ke@ sme 
už všetky jej deti „vyleteli z hniezda“ a aj náš ocko zomrelĽ pri mojich návštevách v rodičovskom domciĽ 
som ju často počula poveda[: “Samota je zlá!“  Potom som mala tú milos[ preži[ spolu s ňou posledné 
roky jej života. Čítavali sme si každé ráno Božie slovo a ona pochopilaĽ že Pán Ježiš zomrel na kríži aj za 
jej hriechy. A jedného dňa mu otvorila svoje srdce a osobne ho prijala, aby sa stal  PokojomĽ Rados[ou 
i Silou v každom jej dni. Odvtedy som ju nikdy viac nepočula poveda[: „Samota je zlá“.  
 Pán Ježiš prišiel na túto zem pre každého jedného z násĽ aby sa narodil v našich srdciach a stal sa nám 
Záchrancom i verným PriateIom v každom našom dni. Stačí len dokorán otvori[ svoje srdce a svojimi 
slovami Mu jednoducho nahlas poveda[: "Pane JežišuĽ prijímam Za za Pána a SpasiteIa môjho života. 
?akujemĽ že si aj za moje hriechy trpel na kríži. Amen."  
 Drahí naši spolupútniciĽ zo srdca Vám všetkým prajem krásne VianoceĽ požehnané prítomnos[ou 
živého a osobného SpasiteIaĽ Pána Ježiša Krista.  

S Láskou Magdaléna Peniašteková 
 

 

Na  Vianoce  pokoj  v  duši,  šťastie,  ktoré  nič  neruší, 

v  novom  roku  veľa  sily, by  ste  zdraví  dlho  žili! 
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Vianoce v rodnom kraji 
 A je to tu. Rok prešielĽ udiali sa rôzne veciĽ 
prežili smeĽ a teraz je potrebné chysta[ sa na 
predvianočné a vianočné obdobie. V našom 
prípade je to IahkéĽ lebo ide len o spomienky. 
Chcela by som si s vami zaspomína[ na prípravu 
a zvyky tohto obdobia z môjho rodného krajaĽ na 
Spiši. 
 Aj ke@ v období mojej mladosti bol to 
chudobnejší krajĽ prípravy na sviatky začínali 
vždy začiatkom decembra zabíjačkou. Po 
ukončení hlavnej zabíjačkovej práce sa zišla 
rodina na hostinu a každý dostal výslužku.  
 Začiatkom adventu začali v kostole sv. omše 
k úcte Panny Márie - roráty. Tie boli na úsvite 
o 6:00 a nám de[om sa [ažko vstávaloĽ ale 
myšlienka na Vianoce nás vždy zobudila. 
 VeIkým a hlavne pre dievčatá zábavným bolo 
varenie pirohovĽ do ktorých vkladali papieriky 
s menom svojho milého a iných mládencov. Ak si 
vybrali po uvarení piroh s menom svojho miléhoĽ 
bola veIká rados[Ľ ale boli aj smutné chvíle 
v opačnom prípade. 

 
 Posledný novembrový deň je sv. Ondreja. 
DievčatáĽ ktoré už pomýšIali na vydaj zišli sa 
u jednej z nich a roztopené olovo liali (každá 
zvláš[) cez kIúč do studenej vody. Tak sa 
vytvorili rôzne figúrkyĽ ktoré mali predstavova[ 
zamestnanie jej milého - neskôr manžela. Bola to 
veImi milá a príjemná zábava. Potom prišla Lucia 
a dedinu zaplavili biele mátohy.  

 Nezabúdam na toĽ že na Štedrý deň sa nesmelo 
nič jes[Ľ len čaj (dospelí s rumom) a chlieb. Mama 
piekla koláčeĽ pripravila si plnky - makovúĽ 
tvarohovú a lekvárovú. Tajne sme z tých plniek 
brali a jedli. Ke@ to mama zbadala povedala nám: 
„ViliaĽ Vilia (Iudový názov štedrého dňa) rada 
deti pobíja.“ Nás však žiadna bitka nečakala. Ve@ 
už začínali Vianoce. 
 Hlavnou úlohou mužov bolo zabezpeči[ 
vianočný stromček. Hubické lesy boli krásne 
a bohaté na stromčekyĽ nebol to teda žiaden 
problém. Ženy s de[mi pripravovali salónky. 
Kúpili sa papieriky a staniolĽ do ktorého sa balil 
kockový cukor. Neskôr niekto priniesol do dediny 
recept na varenie salónkových cukríkov. 
 Pohodu a pokoj pri štedrej večeri vystriedal 
čas rozbaIovania darčekov a radosti z nich, hoci 
v čase môjho detstva boli skromné. Vonku tíško 
padali snehové vločky a mráz zdôrazňovalĽ že je 
čas zimy. Bývali sme v horáchĽ ktoré úžasne 
dokresIovali neopakovateInú atmosféru 
vianočných sviatkov. Čakala nás cesta na 
polnočnú sv. omšu do najbližšej dediny. VeImi 
som sa na ňu tešilaĽ aj na vŕzgajúci sneh pod 
nohami a na čiapku s bielou snehovou okrasou. 
Kráčali sme spolu celá rodina. Vôbec nám 
neprekážala vzdialenos[Ľ ktorú sme museli 
prekona[. Zrazu pred nami niečo prebehlo 
a skrylo sa v lesnej húštine. Bola to líškaĽ ktorú na 
nočné potulky asi vylákal čarovný nočný čas. 
Ke@ sme sa priblížili k dedineĽ počuli sme vravu 
a vŕzganie topánok iných IudíĽ čo sa ponáhIali do 
kostola. Sem - tam sme so známymi prehodili pár 
slov a popriali si príjemné sviatky. Aj slávnostná 
sv. omša pripomenula všetkým pokoj a láskuĽ 
ktoré na svet prinieslo Božie die[a - Ježiško.  
 Sv. omša skončila. To nezabudnuteIné 
a krásne nastaloĽ ke@ pri odchode z kostola 
zaznela do pokojnej noci z kostolnej veže pieseň 
Tichá nocĽ svätá noc. A cestu nám ešte niekoIko 
minút spríjemňovali @alšie vianočné piesne. 
DomaĽ podIa dlhoročných zvykovĽ sa začala 
nočná hostinaĽ pripomínajúca rados[ z narodenia 
Božieho die[a[a. Také boli Vianoce môjho 
detstva, na ktoré sa nedá zabudnú[.  

Anna Juricová 
Medzinárodné stretnutie pri Iudovej piesni „Spievajme na Iudovú nôtu“ 2016 
 Dňa 13. 10. 2016 sa konalo 8. medzinárodné stretnutie pri Iudovej piesni pod názvom „Spievajme na 
Iudovú nôtu“ v SološniciĽ na ktoré bola už tradične pozvaná aj naša Radovanka. Stretnutie slávnostne 
otvoril Ing. Jozef SádovskýĽ riaditeI DSS Plavecké PodhradieĽ za ktorým nasledovalo predstavenie 
jednotlivých hostí a klientov z viacerých sociálnych zariadení. Jednotlivé hudobné prezentácie boli 
rozdelené do dvoch častíĽ medzi ktorými bola obedňajšia prestávka. Po skončení druhej časti nasledovalo 
slávnostné vyhodnotenie spojené s odovzdávaním diplomov a darčekovĽ diskotéka so skupinou Kabrňáci 
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z CSS TloskovĽ večera. Naša Radovanka sa predstavila na záver prvej častiĽ rozospievala a roztlieskala 
všetkých prítomných a tak si udržala svoju úroveň. Okrem toho pán Žatko obohatil stretnutie jedným 
evergreenom „Love me tender“Ľ ktorého  autorom je síce Elvis PresleyĽ avšak on napísal slovenský text pre 
seniorov a nazval ju tzv. hymnou seniorov. Tak ako aj ostatné súbory z rôznych sociálnych zariadeníĽ aj 
naša Radovanka presvedčila všetkých prítomnýchĽ že hudba sa podieIa na kráse duchaĽ v harmónii pohybu 
je krása spriaznená s výrazom samotnej dušeĽ je vždy terapeutická a nápomocná nielen pre dušuĽ ale i telo. 
A ke@ do nej človek vloží svojho ducha a venuje jej svoj časĽ je „odsúdená na úspech“.  

Marcela Kme[ová 
 
 
  Prosby seniora 
  Nech sú požehnaní tí, ktorí chápu, že moje nohy už nevládzu chodiť. 
  Nech sú požehnaní tí, ktorí majú pochopenie, že zle počujem, 
  a ktorí sa usilujú hovoriť nahlas a zrozumiteľne. 
  Nech sú požehnaní tí, ktorí vedia, že moje oči už veľa nevidia 
  a že hneď všetko nepochopím. 
  Nech sú požehnaní tí, ktorí nenadávajú, keď niečo rozlejem, 
  zvalím alebo nechám spadnúť. 
  Nech sú požehnaní tí, ktorí mi pomáhajú nájsť veci. 
  Nech sú požehnaní tí, ktorí sa na mňa usmejú a rozprávajú sa so mnou. 
  Nech sú požehnaní tí, ktorí ma počúvajú, keď spomínam na minulosť. 
  Nech sú požehnaní tí, ktorí zmierňujú moje bolesti. 
  Nech sú požehnaní tí, čo mi dávajú pocítiť, že ma majú radi a sú ku mne dobrí. 
  Nech sú požehnaní tí, čo mi uľahčujú ťažkú cestu do večnosti. 
  Až raz budem u Boha, ja si na nich určite spomeniem! 
                          Anonym 

 

Príde „PANI ZIMA“ ? 
 Prešlo leto, ktoré tento rok bolo až veOmi teplé, slnečné. Kto mohol, využil jeho výhody na 
kúpanie, opaOovanie a iné aktivity. Znenazdajky zavítala jeseň, ďalšie ročné obdobie. 
Zafarbila sa celá príroda - žltá, hnedá, červená.. Skracujú sa dni, je menej slnka, prší, je viac 
tmavých, dlhých večerov. Už sa presunul aj čas na zimný. V noci je mrazivo, dni sú už chladné. 
Všetko je zahmlené, chvíOami pochmúrne. To nasvedčuje tomu, že čoskoro zavíta k nám 
ďalšie obdobie roka - „PANI ZIMA“. Prichádza niekedy rýchlo, nečakane skoro so svojimi 
bielymi, snehovými krásami. Vie byť aj krutá, zvlášť, keď na ňu príroda, zvieratká i Oudia nie 

sú pripravení. Biela snehová perina prikryje celú 
krajinu. Množstvo snehu zaťaží konáre a vločky 
padajúce ako chumáčiky, či hviezdičky, je pre nás 
najlepšie pozorovať iba cez okno a tešiť sa z tejto 

krásy v teple. Hory a skaly sú tiež pokryté snehom 
a spievajú svojím hukotom, obzvlášť, keď 
prichádza tuhá zima. Vtedy sa viacej prikuruje 

a z komínov stúpa biely dym. 

 Strechy ozdobujú Oadové cencúle, je to 
neskutočná biela rozprávka. Najviac sa tešia deti, ktoré sa guOujú, váOajú v snehu, sánkujú 
sa, lyžujú, stavajú snehuliakov a užívajú si tieto zimné radovánky. Prídu domov celé 
premočené, trocha aj premrznuté, ale šťastné s vyštípanými tváričkami. Spomínam si, keď 
som bola malá, často som trávila Vianoce u tety (mamičkinej sestry) v horách. Chodili sme za 
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tmy do kostola do susednej dediny. Sneh bol vysoký, vŕzgal pod obuvou a trblietavé iskričky, 
ktoré odzrkadOovali svit jasného mesiaca, ho celý pokrývali. Mrzlo, že až prašťalo. Je to 
komplikovanejšie, keď sa sneh a Oad topia a vzniká čOapkanica, ktorá často zamŕza. Tak 
vznikajú problémy s chôdzou, na cestách, časté úrazy, havárie a veOa iných nešťastí. Médiá 
často vyzývajú, že kto nemusí, nech ani nejde z domu. Okrem iného, s PANI ZIMOU 

prichádza aj studený „SEVERÁK“, snehové záveje, fujavice... Tiež som s rodinou zažila nie 
jednu kalamitu na ceste, keď nebolo vidieť ani na krok. 

 V zime prídu aj najkrajšie sviatky roka, Vianoce, ktoré svojím čarom uchvátia každého - 
malých i veOkých, mladších i starších. My už v našom zariadení pripravujeme rôzne ozdôbky 
pre našich príbuzných a priateOov. Tešíme sa! Počas Vianoc sa stretávajú známi, priatelia 
a najmä sú to sviatky pokoja a šťastia v rodinnom kruhu. Všetci sa tešia pri rozžiarenom, 
vyzdobenom vianočnom stromčeku, hlavne tí malí, ktorí sa tešia z Ježiška a darčekov, ktoré 
im priniesol. Tí starší si navzájom pripravujú rôzne dary a prekvapenia. Atmosféra je 
skutočne sviatočná. Celé domácnosti voňajú už pred sviatkami prípravami rôznych dobrôt 
a koláčikov. Na Štedrý večer nechýba tradičná kapustnica, rybacie pochúťky, šalát atď. 

V niektorých krajinách sú aj iné zvyky. 
 ŽiaO, nie je to však dopriate  všetkým - sú Oudia chudobnejší, chorí a opustení..  
A preto všetkým vyprosujem POŽEHNANÉ A SPOKOJNÉ VIANOCE, lebo sa narodil Ježiš 
Kristus - náš SpasiteO - VESENME SA! 

Eva Valašková 

Návšteva sv. Mikuláša 
 Šiesteho decembra sme sa ako každý rok stretli v spoločenskej sále aby sme 
privítali sv. Mikuláša. Čakanie na neho nám spríjemnili žiaci zo školy De 
LaSalle pekným programom. Pán Milan Pospíchal nám zahral na gitare 
a zaspieval trampské a Iudové piesne a naša klientka Marienka predniesla 
báseň o Mikulášovi.  
 Potom už prišiel medzi nás očakávaný sv. Mikuláš a rozdal nám balíčky so 
sladkos[ami. Skôr ako odišiel rozdáva[ balíčky po izbáchĽ nám zaželal pokojný 
a požehnaný adventný čas a veselé Vianoce. 
 VšetkýmĽ ktorí sa podieIali na príprave tohto podujatia zo srdca @akujeme. 

Inge Gerzová 

 
Význam najznámejších vianočných symbolov 
Vianočný stromček 
Zvyk zdobenia vianočných stromčekov pochádza zo 16. storočiaĽ ke@ sa 
prvé zmienky o nich objavili v Nemecku. Boli výsadou bohatých meš[anovĽ 
tí chudobní si zdobili svoje príbytky iba vetvičkami. Táto tradícia sa 
presunula aj do Rakúsko-Uhorska, a tým pomaly aj na Slovensko. VeIká 
zmena prišla v osemdesiatych rokoch 20. storočiaĽ ke@ sa začali preferova[ 
umelé stromčeky ako ekologickejšia alternatíva pre prírodu. 
Adventný veniec 
Aj jeho tradícia pochádza z Nemecka. Na strop zavesili veIké koleso z voza. 
Ozdobili ho čečinouĽ dvadsiatimi malými a štyrmi veIkými sviečkami. 
Každý deň zapálili jednu z nich a deti presne vedeli, kedy sa ich sviatok 
konečne priblíži. V domácnostiach sa už potom ujal v zmenšenej podobeĽ 
iba so 4 sviečkami. 
Betlehem 
Prvý Betlehem vznikol v 13. storočí. Jeho autorom bol svätec František z Assisi. 
CieIom bolo pripomenú[ dôležitos[ svätej rodiny. 
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Vianočné oblátky 
Jeden z najstarších symbolov pochádza už zo stredoveku. Nadväzujú na kres[anskú tradíciuĽ čiže oblátky 
symbolizujú Božie telo. K nim sa neskôr pridali aj @alšie zvyklosti ako konzumácia orechovĽ cesnakuĽ 
medu a jabĺčka. 
Tichá noc 
Najkrajšia a najpopulárnejšia vianočná pieseň vznikla na začiatku 19. storočia v Rakúsku. Odvtedy ju 
prevzalo medzi svoje tradície mnoho krajín a spieva sa v rôznych jazykových obdobách. Jej autorom je 
organista a učiteI Franz GruberĽ ktorý ju po prvýkrát zahral v gitarovej verzii. 
Ozdoby vianočného stromčeka 
Stromčeky sa najprv zdobili iba sušeným ovocím alebo orieškami. Neskôr sa pridávali medovníčky alebo 
malé koláčiky. Prvé čokoládové ozdoby vyrobili v susednej Českej republike. Po výrobe farebného staniolu 
sa do neho začali bali[ oriešky alebo kocky cukru. Až na konci 19. storočia vymysleli aj inéĽ sklenené 
ozdoby, ktoré robili stromčeky pompéznejšími a bohatšími.  

Vianočná ruža 
Táto rastlina sa v našich domácnostiach častejšie objavuje v ostatných 
rokoch. Jej pôvod je v Mexiku. PodIa legendy Vianočná ruža bola jedným 
z darov chudobných detí Ježiškovi. Ke@ ju položili na oltárĽ jej listy 
očerveneli.  
Imelo 
Tento symbol k nám prišiel z Anglicka. Imelu sa v minulosti pripisovali 
magické sily. Ako jediná rastlina totiž v decembri kvitla bielymi bobuIkami. 

Naši predkovia preto veriliĽ že ich dokáže ochráni[ pred všetkým zlým. Z Keltskej tradície pochádza zvyk 
bozkávania sa pod imelomĽ pretože bolo pre nich symbolom plodnosti a lásky.  

Eva Kovačovská 

Tréning pamäti 
Drahí čitatelia Našich Novín. I v čase už takmer vianočnom máme pre vás pripravený Tréning pamäti. 
Želáme vám veIa trpezlivosti a sústredenia pri riešení nasledujúcich úloh. 
 
1. DoplOte vždy jedno slovo do textu takĽ aby dával zmysel: 
Noc vianočnáĽ noc zázračná 

______________ lietali po oblohe a prespevovali: „Sláva _____________ na výsostiach a 

na zemi pokoj _______________ dobrej vôle.“ Budili _____________, ktorí spali pri svojich ovečkách. Tí 

rýchlo vstali a pobrali sa do blízkeho mestečka - _______________, 

do maštaľky. Keď ta dorazili, uvideli dieťatko Ježiška, jeho matku ___________ a pestúna 

______________. Onedlho k nim prišli aj traja _____________ z ďalekého východu. Prišli sa pokloniť 

novonarodenému kráľovi, ku ktorému ich doviedla žiarivá ___________ na oblohe. Priniesli mu tri dary: 

_____________, kadidlo a myrhu. V posvätnom tichu okamihu bolo počuť len pokojný dych dieťatka. 

2. Vyškrtnite v riadku významovo sa nehodiace slovo. Napr. 

  vianočná guIa - špic na stromček - varecha - vianočné svetielka (varecha sa nedáva na stromček) 

  medovníky - linecké koláčiky - medvedie tlapky - chlieb 

  zimník - plavky - šál - rukavice 

  Kohútik jarabý - Tichá noc - Búvaj Die[a krásne - Vstávajte pastieri 

  oplátky s medom - prekrojenie jablka - pochovávanie basy - liatie olova 

  pastieri - policajti - traja králi - svätá rodina 
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Rovnako máte možnosť skontrolovať si riešenia úloh z minulého vydania Našich Novín: 
1. Mali ste doplni[ do slovenských Iudových piesní chýbajúce slová. Správne riešenia sú vyznačené:  Horela LIPKAĽ pod ňou má milá PLAKALA .  Po NÁBREŽÍ koník bežíĽ KONÍK vraný.  V záhradôčke pod OKIENKOM tam je 
LAVIČKA . 
Na nej sedí uplakaná bledá ANIČKA .  NE?ALEKO od TrenčínaĽ býva krásna 
KATARÍNA . 

 TRI dni ma NAHÁNALI ešte ma nedostali.  Bodaj by vás vy MLÁDENCI    ČERTI vzali,  
ke@ ste vy mňa na ten TANEC nepozvali.  V HLBOKEJ doline SRNKA vodu pije.  V PONDELOK doma nebudem, 
v UTOROK na jarmok pôjdem! 

2. Lúštili ste slováĽ v ktorých boli poprehadzované písmenká. Výsledky sú hrubo vyznačené. 
Živočíchy:  
LAČEV = VČELA 
OKVRÁŠKON = ŠKOVRÁNOK 
VEDEM? = MEDVE? 
LENDÍF = DELFÍN 
NEKILA = LIENKA 

Krajiny:  
ZRÚCSOKFAN = FRANCÚZSKO 
NÁKODS = DÁNSKO 
SOKUR = RUSKO 
CONAGILK = ANGLICKO 
SPINEŠALOK = ŠPANIELSKO 

 
 Naši klienti mali v rámci Tréningu pamätiĽ ktorí sa koná každý štvrtok v čajovniĽ na úlohu napísa[ 
krátky vianočný príbeh. Podmienkou však boloĽ že vety museli začína[ na vopred určené písmená: PĽ HĽ VĽ 
K, A, Z, I, S, M, R. Prečítajte siĽ ako sa krásne i úsmevne s úlohou popasovala p. Lenka Káčerová. 
 
 
 

Práve sa začína vianočné obdobie. Hahko sa približuje. Vietor stromy z lístia odstránil. Kabáty sme 
vymenili za zimníky. Aj topánky treba obuť teplé. Zábavy sme vymenili za adventné piesne. Ideme sa 
posánkovať a poprechádzať. Svoje sny o darčekoch prispôsobíme peňaženke. Moja rodina je veľká 
a dôchodok malý. Radšej sa zabavíme vianočnou piesňou.                                                                   Lucia Jánošová 
   
 

Okrem mnohých akciíĽ ktoré sme vám už opísali na predošlých stránkach sme ešte boli 
na výlete v čokoládovni v Kitsee a prebehlo u nás Vianočné pečenie. Obe tieto udalosti 

prebehli vďaka / s našimi drahými dobrovoIníkmi z Hewlett Packard a Nadácie Pontis. 
Sme im za to, i za celoročnú spoluprácuĽ priateIstvá a zážitky nesmierne vďační! 

 
 
Humor lieči 
S blížiacou sa silvestrovskou nocouĽ ktorá sa vždy nesie v duchu smiechu a zábavyĽ sme si aj my pre vás 
pripravili poriadnu dávku humoru. VerímeĽ že vám vyčarí nielen úsmev na tváriĽ ale i dobrú náladu! 
 
Horár stretne v lese dve blondínky ako neúnavne chodia hore-dole a spýta sa ich, čo hľadajú. 
- Ale, už tu hodinu beháme a nemôžeme nájsť žiadny ozdobený vianočný stromček. 
 

Predstav si MariškaĽ že aj tohto roku budú Vianoce v piatok. Ešte šťastieĽ že nie trinásteho! 
 

Matka radí dcére blondínke, aby upiekla manželovi vianočný koláč a cez telefón jej diktuje recept: 
- 8 lyžíc múky, 8 lyžíc cukru,  
Dcéra ju preruší: 
- Mamička už nediktuj! Koláč neupečiem, toľko lyžíc doma nemám.  
 

Rybár chytí tesne pred Vianocami zlatého kapra a ten mu hovorí: 
- Ke@ ma pustíšĽ tak ti splním ň priania. 
Rybár na to: 
- Ja mám len jedno. Aby si nemal kosti. 
 

Škót posiela blahoželanie nasledujúceho znenia: 
- Veselé Vianoce a šťastný Nový rok v rokoch 2017 až 2025 vám želá Ludvik! 
 

My už viemeĽ ako bude znieť začiatok prezidentovho novoročného pozdravu: 
- Drahí občaniaĽ drahé občiankyĽ drahý plynĽ drahé topánkyĽ drahé všetkoĽ drahé SlovenskoĽ ... 
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Do ďalšíIh dﾐí života 
prajeﾏe pevﾐé 
zdravie, osoHﾐú 
pohodu a veľa 

radosti. 

 

Zamestnanci 

DSS a ZpS Rača. 

Opitého chlapa na Silvestra vyhodia z krčmy na ulicu. 
Dopadne rovno na kanálovú mriežku. Chytí sa jej a strašne skríkne: 
- Mňa? A za čo? 
 

- Kúpil som snúbenici pod stromček briliantový prsteO. 
- To si nemohol kúpiť niečo lacnejšie? Napríklad televízor? 
- A ty si už videl falošný televízor? 
 

Rozprávajú sa kolegyne po sviatkoch: 
- Čo ti dal manžel pod stromček? 
- Norkový kožuch. 
- A sedí?       
- Hej, mali tam bezpečnostnú kameru. 

Henrich Holba a Teodor Žatko 
Od 1. 10. Ň016  do ň1. 1Ň. Ň016  sa  krásneho  životného  jubilea  dožívajú  naši   klienti:            

Březinová  Matilda  90 rokov                     
Činčura  Alojz    94 rokov                                                
Homola Milan    80 rokov                                
Horváthová Libuša   80 rokov                                                           
Jamrichová Mária  94 rokov             
Krčmárová Františka 91 rokov 
Lörinczová Anna  75 rokov               
Matulová  Anna    103 rokov    
Móritzová  Magdaléna 94 rokov 
Richterová Paulína  75 rokov 
Štefaniková  Irena    92 rokov 

             Vráblicová   Alžbeta  90 rokov 
                  Žatková  OIga    80 rokov 
Čo nás čaká v 1. štvrťroku Ň017:  fašiangová zábava  v marciĽ pri príležitosti medzinárodného dňa žienĽ spevácke vystúpenie p. T. Žatka  spolupráca s dobrovoIníkmi z Hewlett Packard a Nadáciou Pontis 
 

Milí čitatelia. Od najbližšieho vydania Našich Novín bude uverejňovaná aj pravidelná rubrika 
Otázky a Odpovede. AkékoIvek otázky na pána riaditeIa alebo vedúcich jednotlivých úsekov môžete 

prinášať k p. Bednárovej. Ak chcete otázku položiť anonymneĽ vhoďte ju do schránky na vrátnici DSS 
alebo v ZpS, ktoré budú označené nápisom „Naše Noviny“. 

 

 Vážení čitatelia, podstata kresťanských Vianoc je intenzívne posolstvo o Bohu a jeho vzťahu k človekovi 
prostredníctvom udalosti, ktorá sa stala v Judskom Betleheme. Prostredníctvom udalosti, ktorú vidíme tak 
často znázornenú v podobe Betlehema, ale nie vždy ju dokážeme správne vnímať. Túžime tomuto posolstvu 
porozumieť, pretože cítime, že má pre náš život väčšiu hodnotu, než všetky dary, ktorými sa na Štedrý deň 
obdarujeme. Týmto posolstvom je: Boh nás miluje, preto poslal svojho Syna, aby sme ešte intenzívnejšie 
prežívali Božiu lásku k nám. Stojíme pred určitým tajomstvom, ktoré patrí jednotlivému človekovi i celému 
ľudstvu. K tomu, aby sme mohli toto tajomstvo intenzívne prežívať je potrebná viera, preto by sme mali 
prosiť aj počas týchto vianočných sviatkov: „Pane daj nám väčšiu vieru, lebo máme prázdne ruky 
a nemáme ti čo dať.“ 
 Milí čitatelia, vážení spolubývajúci, požehnané, milostiplné vianočné sviatky a v novom roku 2017 veľa 
zdravia, spokojnosti, vzájomného porozumenia a úcty voči druhému vám želá redakčná rada Našich Novín. 
 

Naše noviny vydáva DSS a ZpS Rača. Redakčná rada: Mgr. Lucia JánošováĽ PhDr. OIga JarošováĽ 
Mgr. Eva BednárováĽ Inge GerzováĽ Henrich Holba, Anna JuricováĽ Eva KovačovskáĽ Teodor Žatko. 

Grafická úprava textu: Mgr. Lucia Jánošová 
Redakcia si vyhradzuje právo upravi[ príspevky podIa potreby takĽ aby sa nezmenil ich význam. 


