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Rača     
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___________________________________________________________________________ 
Časopis určený pre klientov a zamestnancov Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača 

 

Panna Mária 
Sedembolestná 
 
Slovensko má ako svoju svätú orodovníčku – patrónku 
samotnú Pannu Máriu. Je to veľká výsada a česť, ale aj veľká 
zodpovednosť. Navyše má ako svoju patrónku Pannu 
Sedembolestnú, matku plnú bolesti a utrpenia, čiže Slovensko 
uctieva Pannu Máriu v tej podobe, v akej sa nachádzala pod 
krížom, hľadiac na utrpenie svojho Syna. 
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. 
vyhlásil v roku 1966 za hlavnú Patrónku Slovenska, si Slovensko 
a Katolícka cirkev pripomínajú 15. septembra. Prvá zmienka o 
sviatku Sedembolestnej Božej Matky pochádza z roku 1412. Jej 
národnou svätyňou sa stal šaštínsky chrám s dlhým zoznamom 
zázrakov uskutočnených na príhovor Panny Márie. Jeho dejiny 

siahajú do roku 1564. Pápež Pavol VI. mu roku 1964 udelil titul baziliky minor.  
 
Panna Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný nečakanými, 
bolestnými udalosťami. Číslo sedem v biblickom slova zmysle znamená plnosť. No predsa 
tradícia hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote 
prežila.  
 
Medzi sedem bolestí Panny Márie patrí:  

• proroctvo Simeona v chráme 

• útek do Egypta 

• strata dvanásťročného Ježiša v chráme 

• stretnutie s Ježišom na krížovej ceste 

• Ježišovo ukrižovanie a smrť 

• Ježišovo snímanie z kríža 

• pohreb Ježiša 
 
 
Proroctvo Simeona, ktorý jej na 40. deň po narodení Ježiša predpovedal ťažkú budúcnosť 
Božieho Syna a aj to, že "jej vlastnú dušu prenikne meč". Druhýkrát Mária trpela, keď musela 
s dieťaťom utekať do Egypta pred Herodesom, ktorý dal v strachu pred novým kráľom 
vyvraždiť v Betleheme a na okolí všetkých chlapcov mladších ako dvojročných.  
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Treťou bolesťou bola pre Máriu strata 12-ročného Ježiša v jeruzalemskom chráme počas 
sviatkov. Štvrtú a piatu bolesť prežívala matka Božieho Syna pri umučení syna, keď sa s ním 
stretla na krížovej ceste a keď stála pod krížom. Posledné dve bolesti ju zasiahli po Ježišovej 
smrti, keď držala v náručí jeho mŕtve telo a keď jej ho vzali, aby ho uložili do hrobu. Svojím 
utrpením spolupracovala Mária na vykupiteľskom diele Syna a veriaci ju uctievajú ako matku 
plnú bolesti. 
 
Slováci k nej oddávna prechovávali osobitnú 
úctu a dôveru v trápeniach. Omšové texty zo 
sviatku Sedembolestnej vyjadrujú vieru, že 
"ani teraz neprestáva orodovať za nás a s 
materinskou láskou sa stará o bratov a sestry 
svojho Syna".  
 
Chrámy zasvätené Božej Matke vznikali na 
území Slovenska najmä po roku 1250, teda 
po odchode Tatárov. Necelé tri desaťročia 
predtým vznikla vo Florencii rehoľa servitov 
(uznaná pápežom Alexandrom IV. roku 
1253), ktorí sa venovali úcte Sedembolestnej 
Panny Márie. Jej uctievanie sa neskôr 
rozšírilo aj na naše územie. Postupne bolo na 
Slovensku zasvätených Sedembolestnej Panne Márii vyše 45 kostolov a kaplniek a v druhej 
polovici 16. storočia sa s jej uctievaním začalo aj v Šaštíne, kde sa nachádza už spomínaná 
národná bazilika. 
 
Spomienka na Sedembolestnú nás pozýva prežívať rozhodujúce chvíle dejín vykúpenia a uctiť 
si Matku, zjednotenú s trpiacim a ukrižovaným Synom. Jej materstvo na Kalvárii naberá 
univerzálne rozmery. Táto slávnosť bola vsunutá do rímskeho kalendára pápežom Piusom VII. 
(1814). Obraz Sedembolestnej – Mária drží na svojich kolenách mŕtveho Syna, práve 
zloženého z kríža. Je to chvíľa, ktorá zahŕňa nevýslovnú bolesť ľudského utrpenia a duchovnú 
jednotu. "Fiat mihi secundum verbum tuum – Nech sa mi stane podľa tvojho slova!"  

 
Ako matka – Mária prijíma a znáša Kristovo utrpenie v každom okamihu jej života. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
"Oroduj za nás, Matka sedembolestná Panna Mária, aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových." 

                                                                       napísala: Z. Koníková    
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Kúsok histórie 
 

Pre uvedenie do histórie si tentoraz 
pripomenieme miesto vzdialené iba 25 
km od Rače. 
Ide o Piesok, historickú časť Modry. 
Pred 100 rokmi tu bola len malá horská 
osada s 10 domami, ktorú založili 
nemecky hovoriaci drevorubači – 
Holzhackeri (po slovensky Huncokári). 

Dnes je táto oblasť známa najmä hotelom Zochova chata. Huncokári sem prišli v polovici 
18.storočia z Rakúska na pozvanie Pálffyovcov, aby sa im starali o ich lesy. 
Ich potomkovia sa rozhodli, že vytvoria na Piesku skanzen, ktorý bude pripomínať prácu ich 
predkov. Dôležitou súčasťou skanzenu je jeho oplotenie. V minulosti boli ploty  zhotovované 
zo štiepaného agátového, alebo dubového dreva.  
O tomto plote informoval svojim článkom v júnovom vydaní časopisu Modranské zvesti Ján 
Graus,  predseda občianskeho združenia Potomkovia Huncokárov: 
  

Plot našich predkov 
 

My, potomkovia nemecky hovoriacich 
drevorubačov sme sa rozhodli vymeniť 
pletivové oplotenie sídla nášho 
občianskeho združenia.  
Je to kúsok nad kaplnkou na Piesku. 
Toto drevené oplotenie venujeme 
pamiatke našich predkov a preto sme 
tomuto nášmu projektu dali názov 
„Plot našich predkov“. Prípravné práce 
začali pred 3 rokmi a dnes sme v štádiu 
postupného dokončovania. Je to práca 
ktorá trvá oveľa dlhšie než postavenie 
plota z prefabrikovaných dielov. Nám to však nevadí, je to spoločný projekt komunity nás, 
potomkov nemecky hovoriacich drevorubačov. Veľmi nás táto práca teší. Nikto z nás nie je 
povolaním drevorubač, no pri práci na plote sa myšlienkami vraciame k našim predkom 
drevorubačom. Súčasťou tohto projektu bude postupné osádzanie malých drevených tabuliek 
na jednotlivé šteky plotu (na každý štek jedna malá tabuľka). A na každej tabuľke bude meno 
a základné osobné informácie jedného člena komunity Holzhackerov, ktorý v Malých 
Karpatoch žil v období pred približne 100 rokmi. Jednotlivci budú zoskupení po rodinách. T.j. 
ak to bola rodina s 8 deťmi, tak spolu budú informácie o nich umiestnené na úseku plota s 9 
štekmi ( na jednom otec a mama, na ostatných ich deti). Chceme si takýmto spôsobom uctiť 
pamiatku našich predkov z celých Malých Karpát. Budeme to robiť postupne, ako budeme 
mať získané informácie o jednotlivých rodinách. Je to projekt, ktorý potrvá niekoľko rokov. 
 

Články pripravila klientka ZPS pri Vinohradoch Otília Grausová 
členka o.z. Potomkovia Huncokárov 
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Čo sme zažili... 

   VIEME  SA TEŠIŤ Z MALIČKOSTÍ 

 Korona nám bránila organizovať spoločné aktivity, 

a preto  muzikoterapia, spev, počúvanie hudby 

spojené s tancom malo priaznivé účinky na 

psychický stav klientov aj zamestnancov.  

V rámci jedného augustového letného dopoludnia 

sa klienti konečne  stretli na príjemnom spoločnom 

stretnutí. Táto vydarená aktivita  sa niesla vo 

veselom a pozitívnom duchu. Prekvapením a 

zároveň osviežením bola zmrzlina podávaná v 

kornútoch.  

Nadšenie a radosť, ktoré na terase 

zavládli bolo príjemné sledovať a byť 

jeho súčasťou.  

                                                                      napísala: D.Nižňanská 

 

O DUCHOVNÚ SLUŽBU V ZARIADENÍ, PO PIATICH 
MESIACOCH BOL MEDZI KLIENTMI VEĽKÝ ZÁUJEM 

„Zachráň nás Bože pred chorobou a strachom, uzdrav všetkých chorých, potešuj všetkých 

smútiacich a opustených, daj múdrosť predstaveným štátu, silu a duchovnú odmenu 

všetkým zamestnancom nášho zariadenia.“      
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ROZLÚČKA S LETOM PRI FONTÁNE   

 Obdobie života v stálom vedomí, že je tu koronavírus a obavy z toho, 

že aj tu v ZPS sa môže vyskytnúť aj napriek dodržiavaniu prísnych 

predpisov, sme s radosťou prijali akciu organizovanú pani Vajanskou, 

pani Feckaničovou, aj s pomocou našich upratovačiek. 

 V piatok, 5.9.2020 o 13:00 hod. sme sa stretli pri fontáne – my klienti 

ZpS, aby sme ochutnali račiansky slivkový osúch aj so šálkou kávy. Stalo 

sa. Tí, čo mali záujem prišli. Pri speve členov našej literárno-dramatickej skupiny sme zabudli 

aj na naše problémy. Pridali sa aj niektorí ďalší, aj svojim sólovým spevom. 

 Osúch bol výborný, spev nás všetkých potešil. 

 Ďakujeme organizátorkám za chvíle zabudnutia. 

napísali: A. Juricová, M. Rakovská  

 

        Krátky príbeh 

Lano na slona 

Istý muž jedného dňa prechádzal popri slonoch. Ako ich tak míňal, 

všimol si, že tie mohutné zvieratá majú okolo nohy ovinuté len malé 

lano. Neboli tam žiadne reťaze ani žiadne klietky. 

Šokovanému mužovi v tej chvíli bolo jasné, že sa slony môžu kedykoľvek zo svojho uväznenia 
dostať, ale z nejakého dôvodu sa tak ešte nestalo. Zvedavý muž neďaleko zbadal trénera 
týchto obrovských zvierat a tak sa ho rozhodol spýtať, prečo tu tieto zvieratá len tak stoja a 
nepokúšajú sa vyslobodiť. 

,,No, viete, rovnakým lanom ich držíme, keď sú malé. A v tomto veku ich udrží tiež. Je to kvôli 
tomu, že si stále myslia a veria, že to malé lano ich dokáže udržať, takže sa nepokúšajú 
oslobodiť.” 

Muž bol ohromený. Tie zvieratá sa mohli kedykoľvek oslobodiť, ibaže pretože verili, že je to 
nemožné, zostali tam, kde sa nachádzali.  

Ani my nie sme odlišní. Rovnako ako slony sa niekedy bojíme niečo vyskúšať len preto, že 

sme už raz zlyhali. Zlyhanie je súčasťou učenia a nie je na ňom nič zlé. Nikdy by sme sa 

nemali vzdať. Mali by sme pokračovať v našom boji. A možno sa jedného dňa z tých 

pomyselných sloních povrazov aj vyslobodíme.                                               zdroj: webová 
stránka kronikazivota.sk 
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o Sebavedomý človek má vo vedomostiach zvyčajné medzery. 
o Zub múdrosti ešte neurobil nikoho géniom. 
o Život je podobný sánkovačke. Dole sa vezú tí, čo hore neťahali. 
o Na zdravie by sa malo hovoriť iba pri prvých troch štamperlíkoch. 
o Od ťažkej roboty nedostane mozole iba jazyk. 
o Kde jedni majú biedu a druhí korytá, tam je spravodlivosť opitá.  
o Je známe, že zvyk má železnú košeľu, no nevieme, akú košeľu má zlozvyk. 
o Keď ľudia môžu hovoriť, čo si myslia, je to demokratické. Nedemokratické je, keď ich 

nik nepočúva. 
o Aby sa medziľudské vzťahy zlepšili, treba len tak málo – aby sa človek stal človekom. 
o Keď raz ženy zdania, potom bude mužom do zúfania. 
o Ťažko sa na oči vyhadzuje tomu, kto nosí okuliare. 
o Vždy je ľahšie radiť, ako riadiť. 

 
Tisíc myšlienok na každý deň – vybraté z publikácie Valéra Vendrinského, vybrala: A. Juricová 
 
 

SPOMIENKY   
 
Žijeme v období spomienok na Slovenské národné 
povstanie v roku 1944.  
Aj keď väčšina z nás bola viac menej ešte v detskom 
veku, všímali sme si všetko, čo sa dialo okolo nás. 
Bol to strach z nemeckých vojakov, ale aj strach zo 
stretu partizánov s nemeckými vojakmi. Žiaľ v našich 
spomienkach sa objavujú aj vypálené dediny, 
postrieľaní dospelí ľudia, ale aj deti, odvoz 
židovských občanov do koncentračných táborov 
a bol to väčšinou odvoz na smrť. 
Ako deti pýtali sme sa rodičov prečo sa to deje? To malé dieťa, ktoré išlo na smrť, ešte nikomu 
nič neurobilo. Bolo to ťažké počúvať rodičov o uvedených skutočnostiach. 
Rozmýšľali sme, prečo trpia nevinní? Aj dnes je to ťažko niekedy pochopiť. Aké svedomie mali 
tí, ktorí strieľali nevinných?  
Partizáni prišli ľuďom na pomoc, za čo im patrí poďakovanie, že my dnes žijeme. Niektorí 
obetovali svoje životy a tým aspoň sčasti pomohli sovietskej armáde pri oslobodzovaní aj 
Slovenska. 
Dnes žijeme v slobodnej krajine a veríme, že hrôzy z druhej svetovej vojny sa nezopakujú. 
 
Som človek, žijem, 
mám pleť bielu, 
mám pleť farby inú, 
ale srdce moje patrí všetkým, 
čo spomienkami žijú 
a za slobodu ďakujú 
aj partizánom padlým v boji.                                                                                   napísala: A. Juricová 
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... a Slováci povstali 
 

V tomto čase pred rokom sme si pripomenuli 75. výročie Slovenského národného 
povstania, ktoré sa stalo jednou z kľúčových a pozitívnych udalostí slovenských dejín.   

Išlo o ozbrojené povstanie slovenských povstaleckých jednotiek počas druhej svetovej 
vojny proti okupácii nemeckej armády na slovenskom území. 

Nepriamo bolo tiež útokom proti autoritatívnej vláde na čele s Jozefom Tisom, ako aj 
snahou byť na strane víťazných mocností druhej svetovej vojny. 

 
Prípravy SNP inicioval v roku 1943 Edvard Beneš, vodca česko-slovenskej exilovej 

vlády. Odbojové prúdy, demokrati, komunisti a antifašisti v Slovenskej armáde prijali ten istý 
rok Vianočnú dohodu, na základe ktorej vznikla v septembri 1944 povstalecká Slovenská 
národná rada. Sformovala sa aj konšpiračná skupina vojakov a politikov zodpovedná za 
prípravu povstania, ich centrom bola Banská Bystrica. 

 
Kľúčovými postavami SNP sa stali generáli Ján Golian (na 

fotografii vľavo) a Rudolf Viest.  
 
Svoju rolu v ňom zohrali aj partizánske oddiely, ktoré začali 

od roku 1943 spontánne vznikať v horských oblastiach, neskôr sa 
ich ujali sovietski odborníci. 9.augusta 1944 dostala slovenská 
armáda rozkaz proti nim zakročiť. Akcia bola neúspešná. Naopak – 
mnoho vojakov začalo k partizánom spontánne prebiehať. 

 
Pôvodne malo vypuknúť až po dohode s Červenou 

armádou, no 29.augusta 1944 na Slovensko nečakane dorazila 
nemecká armáda a vojaci z odboja i bežní obyvatelia sa im spontánne postavili na odpor. 
Večer Golian oficiálne nariadil začiatok obrany. 

 
Nemecko veľmi rýchlo eliminovalo najlepšie povstalecké jednotky a prevahu sa im 

podarilo udržiavať prakticky po celú dobu trvania. Povstaleckú armádu definitívne porazili v 
noci z 27. na 28. októbra. Časť jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja, mnohé z nich 
bojovali až do oslobodenia krajiny na jar 1945. 

 
Napriek porážke malo pre nás SNP dôležitý politický význam, zabezpečilo nám 

nezávislú politiku v rámci spoločného štátu s Čechmi i rešpekt víťazných mocností. 
 
 

SNP v číslach  
 

• Trvalo 60 dní 

• Zapojilo sa doňho približne 80-tisíc ľudí 

• Odhady hovoria o 10- až 15-tisícoch povstaleckých  
obetí  

• Bojovalo v ňom 33 národov 

• Dodnes žije približne 1400 účastníkov                                           Pamätník v Banskej Bystrici 
napísala: Z. Koníková 
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Duchovné  okienko 
 

 

O Božích prikázaniach 
Boh nám vo svojej láske Otca dal 10 prikázaní! Prikázania, ktoré nás majú v živote usmerňovať, 
aby sme boli v jeho blízkosti, aby nás mohol chrániť a uchrániť pred tou najväčšou tragédiou 
- stratou večného života! Vieme, že odveký nepriateľ našej spásy číha, aby nás mohol klamať 
a držať v nejakej ľahostajnosti alebo nevedomosti!  "Ale keby  človek aj celý svet získal a svojej 
duši uškodil, načo by mu to bolo, za čo vymení človek svoju dušu"?   
Pripomeňme a povzbuďme sa hlavne v prvých troch, ktoré sa týkajú vzťahu k Bohu a sú 
neodmysliteľne na ceste záchrany jednotlivca a celého ľudstva. 
 
Prvé Božie prikázanie  Ja som Pán Boh, nebudeš mať iného Boha okrem mňa, aby si sa im klaňal. 
 
Boh ako otec ponúka svoje otcovstvo a lásku, ale za predpokladu, že človek sa k nemu obracia 
s láskou a vierou a dôverou, že ho ako otec pevne drží  v rukách a že ho sprevádza svojím 
požehnaním! 
Veď Boh tak miluje svet, že poslal svojho, aby nezahynul nik, kto v Neho verí. 
Máme Boha na prvom mieste? Nenahrádzame Ho modlami, ktoré nás môžu viesť cestou, 
ktorá nevedie k Nemu? Napr. prílišnou závislosťou na pozemských veciach! 
Mať na zreteli, že ak nás má viesť cestou k večnému životu, máme  prijímať to, čo nám cez 
Cirkev ponúka - modlitby a sviatosti. 
 
Druhé prikázanie  Nevezmeš meno  Božie nadarmo. 

 
Ako často počujeme z mnohých úst vyslovené tak vzácne meno! Meno pred ktorým sa zohne 
každé koleno na zemi a v podsvetí a my ho používame len "tak". Meno v ktorom sme 
zachránení a v ktorom sme našli vyslobodenie z našich hriechov! Máme ho vyslovovať v 
modlitbe s úctou a láskou! 
 
 
Tretie prikázanie  Spomeň si aby si deň sviatočný svätil!  
 
Boh nám dal nedeľu ako deň, kedy máme oddychovať 
a predovšetkým čas, kedy sa máme venovať 
modlitbe. Čas, kedy si ho máme posvätiť 
prítomnosťou Ducha Svätého – modlitbou, čítaním 
svätého písma a účasťou  na  bohoslužbách - ak nám 
to nie je umožnené kvôli zdravotným problémov, 
máme možnosť cez rádio alebo internet... 
Nepodceňujme skutočnosť možnosti čerpania z 
prameňov spásy!!! Tam to dostávame 
zadarmo  poklady hocičo i neviditeľné, ale to je viera 
v ktorej sa potom rozmáha láska a nádej! 

napísala: A. Mezeyová 
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Ranná modlitba 
 
Rodina spolu raňajkovala.  
Mali určený čas, keď všetci členovia prišli do 
kuchyne a sadli si k stolu. Pred jedlom vždy 
poďakovali Pánu Bohu za Jeho starostlivosť. 
Modlili sa zaradom, každý deň niekto iný. 
Jedného dňa bol na rade Dávid. Vonku bol 
ponurý deň. Bolo zamračené. Nezdalo sa, že je 

nádej, aby sa ukázalo slnko.  
Keď sa Dávid modlil, povedal: „Drahý Bože, ďakujem Ti za toto krásne ráno. Amen!“ 
 
Mama si myslela, že sa Dávid modlil tak automaticky a bez toho, aby rozmýšľal, čo Bohu 
hovorí. Preto po modlitbe ukázala na okno, za ktorým kvôli hmle a šeru nebolo takmer nič 
vidno a spýtala sa: „Dávid, ako môžeš v takom počasí ďakovať za krásne ráno?“  
 
Dávid zamyslene povedal: „Mami, prosím, nikdy nehodnoť deň podľa počasia!“ 
 

Kto všetko očakáva od Pána Boha, tomu nemôže nič chýbať. 
(Colombiere) 

napísala: M.Peniašteková 
 

 
 

Tri pesos  
  
 
Zo života svätej Terézie z Avily (+ 1582) sa rozpráva tento príbeh: 
 
Keď prichádzala do Sevilly, pred bránou mesta stretla nejakého známeho. Opýtal sa jej: 
„Terézia, prečo sem prichádzaš?“ 
„Chcem tu založiť nový kláštor,“ odpovedala, ako keby sa jednalo o úplne bežnú vec. 
„A máš peniaze?“ 
Terézia siahla do vrecka svojho rehoľného habitu a vytiahla tri ošúchané mince: „Trochu…“ 
Ten známy človek sa naozaj úprimne zasmial a namietol: „A to si myslíš, že tri pesos ti budú 
na kláštor stačiť?“ 
„Terézia a tri pesos – to naozaj nie je nič,“ odpovedala kľudne rehoľnica. Potom sa zasa 
zasmiala ona a dodala: „Ale Terézia, tri pesos a Boh – to je viac, než koľko je potrebné na 
niekoľko kláštorov!“ 
 
V nasledujúcich rokoch založila v Španielsku mnoho kláštorov.  
Všetkých spolu bolo sedemnásť  kláštorov pod jej priamym vedením, ale tiež veľa mužských 
kláštorov, ktoré prebudovala počas 20 rokov. 
 
Pápež Pavol VI. jej v roku 1970 udelil titul „učiteľka Cirkvi“.                                   

zdroj: webová stránka modlitba.sk 
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Ako spoznať seba 
 
Aiden Wilson bol kresťanský kazateľ. Je autorom mnohých 
článkov a kníh. Keď sa raz, ako tínedžer, vracal domov 
z práce, počul pouličného kazateľa kričať: „Ak neviete, ako 
byť zachránení pre večný život v nebi, zavolajte na Pána 
Boha a povedzte: „Pane, som hriešnik. Prosím zmiluj sa 
nado mnou, odpusť mi a očisti všetky moje viny. Chcem Ti 
patriť celým mojím srdcom. Nech sa ono naveky stane 
príbytkom Tvojho Svätého Ducha vo mne. Amen!“ 
Keď sa Aiden vráti domov, vyliezol do podkrovia a urobil 
to, čo mu radil pouličný kazateľ. O tom, ako môže človek 
spoznať sám seba, povedal: 

Spoznáme sa podľa toho: 

• po čom najviac túžime, 

• o čom najviac rozmýšľame, 

• ako používame peniaze, 

• čo robíme vo voľnom čase, 

• akú spoločnosť vyhľadávame, 

• koho a čo obdivujeme, 

• na čom sa smejeme. 
 

A nemôžeme vedieť, kto alebo čo sme, kým aspoň niečo nevieme o Pánu Bohu. 
(A.W. Tozer)  

napísala: M.Peniašteková        
 

Božia hodnota 
 
Prednášajúci nám, svojím poslucháčom, raz povedal:  
„Pred sebou máte sto sviečok a každá má číslo. Vyberte si jedno číslo podľa 
toho, čo si myslíte o tom, akú hodnotu máte pre druhých ľudí.“ Každý si 
vyberal čísla ako desať, dvadsať, päťdesiat... Nikto však nespomenul 
stovku.  
Potom sa ich spýtal: „Prečo nikto z vás nepovedal to najväčšie číslo? Veď sami pre seba by 
ste mali mať tú najväčšiu hodnotu. Nemali by ste pozerať na to, čo si o vás myslia iní. Názor 
iných nevypovedá o tom, akí v skutočnosti ste. V Božích očiach budeme mať vždy 
hodnotu sto percent. Preto sa nebojme povedať si, možno aj každý deň: Moja hodnota je 
sto percent.“  
A nikdy nezabudnime na to, že Pán Boh nás miluje večnou láskou, a preto nám chce 
každodenne činiť milosť. (Biblia, Jeremiáš 31,3) 

 
Ani perly nie sú vzácne svojou veľkosťou, ale vnútornou hodnotou.  

(S.H.Vajanský) 
 
 

   napísala: M.Peniašteková        
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       ZASMEJME  SA 
 
 

• Mladý chlapec sa rúti na bicykli dolu kopcom a blíži sa k policajtovi. 
„Stoj! Nemáš svetlá“ kričí. A chlapec sa obráti a kričí „Uhni, nemám 
brzdy!“ 

 

• Policajt si v obchode kupuje šiltovku, vyskúšal asi dvadsať a po 
hodine sa pýta predavačky: „Takú s tým šiltom vzadu nemáte?“ 

 

 

• Babička prechádza na druhú stranu ulice mimo prechodu. Tam 
stojí policajt, zastaví ju a hovorí: „Babička, po prechode by to 
nešlo?“   „Šlo, šlo, ale vy nie ste môj typ.“ 

 

• Príde Jožo do baru a pýta si deci vodky. Čašníčka mu ju donesie. No 
mužovi sa to akosi nezdá a hovorí: „Že ste mi nedoliali?“          
Čašníčka hovorí: „Skôr vypijete!“  
Jožo vypije, na pult položí mince a odchádza. Čašníčka zoberie 
peniaze a hovorí: „Prepáčte, zaplatili ste mi málo!“ 
On na to odpovie: „Rýchlejšie zrátate!“ 

 

• Príde tulák do krčmy a pýta sa krčmára: „Čo stojí liter pálenky?“ 
Krčmár povie že desať euro. Tulák sa pýta ďalej: „Čo stojí jedna 
kvapka?“ Krčmár odpovie, že nič. „Tak mi nakvapkajte jeden liter!“ 

 
 

Sporivý Škót / Kapor na škótsky spôsob 
 

Kapra chytíte, očistíte a umyjete. 
A potom ho predáte. 
 
 

A na záver týždňa 
 
V pondelok sa nerobilo.  
V utorok bol mráz.  
V stredu pršalo  
a vo štvrtok zas.  
V piatok bol sviatok sa nerobilo  
a v sobotu pre výplatu –  
žiadnej nebolo.  

napísal: M.Gregor 
 

Riaditeľ firmy sa chváli pred vládnou delegáciou: „Pozrite sa na tohto mladíka. Pred pol 
rokom maturoval, o mesiac robil vedúceho oddelenia a teraz mi robí námestníka. Taká 
skvelá kariéra za taký krátky čas! Mám pravdu, mladý muž?“  
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„Áno, ocko!“ 
 

So ženou sme sa dohodli, že nechceme deti. Nesú to dosť ťažko. 
 
 „Počúvaj, Karol, bol tu nejaký chlap a chcel kúpiť somára.“  
„A čo si mu na to povedala?“ 
„Že nie si doma.“ 

 
Pani príde v zime nakupovať do zelovocu. „Aké krásne broskyne! Koľko stoja?“ pýta sa 
predavača.  
„15 eur.“ 
„Čo? Za tie peniaze si ich môžete viete kam dať!“ 
„Rád by som, no už tam mám jahody za 20 eur.“ 

 
Vstúpi starší muž do krčmy a hovorí: „Chlapi, poviem vám pár super vtipov o policajtoch!“ 
„Pozor, ja som tiež policajt!“ ozve sa mladík od piva. 
„Tak dobre, budem ich hovoriť pomaly a pre istotu dva krát.“ 

 
Šéfkuchár sa pýta čašníka: „Čo napísal ten chlap do knihy prianí a sťažností?“ 
„Vôbec nič, iba tam vložil rezeň.“ 

 
napísal: T.Žatko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        „Vy ste ten parašutista?“ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

„Haló, tak končíme! On už je doma a hľadá tú papuču!“ 

Na štadióne sa rozprávajú dvaja fanúšikovia: 
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- Prečo sa tak mračíš? Veď naši vedú už päť nula.  - (TAJNIČKA) 

SPOMÍNAME... 
  

V auguste sme si pripomenuli výročie úmrtia legendy slovenského filmu 

Michala Dočolomanského. Tento rok by bol oslávil 78 rokov.  

„Miško“ prišiel na svet na terajšom území Poľska v Nedece rodičom 

Rudolfovi a Florianne, ktorá bola pôvodom z Rumunska. Spoločne mali 10 

detí, syn Michal narodil 25. marca 1942. Po otcovi zdedil vzťah k ochotníckemu divadlu a po 

tmavovlasej krásnej matke s uhrančivým pohľadom jej vzhľad a eleganciu. Po smrti otca v 

roku 1954 sa rodina presťahovala do Svätého Jura. S herectvom začal ako 13-ročný. V 

ochotníckom divadle si zahral prvú hlavnú úlohu – Kaia – v Andersenovej rozprávke Snehová 

kráľovná. 

Po ukončení základnej školy jeho ďalšie kroky pokračovali do Česka, kde sa vyučil za 

automechanika a rok sa tejto profesii aj venoval. Lenže túžba po herectve sa ozvala znovu po 

tom, ako mu jeho kamaráti povedali, že na divadelnú fakultu sa môžu prihlásiť aj ľudia bez 

maturity. „Šiel som samozrejme tajne, aby nebola hanba, keby ma neprijali… Náhodou ma 

prijali a nevedel som to povedať mame. Bolo nás desať detí a ja som bol jediný zárobkovo 

činný,“ spomínal herec. Mama ho však utvrdila v tom, aby na štúdium šiel. Vraj keď ho prijali, 

tak asi vedeli prečo. Vysokú školu múzických umení v Bratislave nakoniec v roku 1964 úspešne 

ukončil červeným diplomom.  

Účinkoval v mnohých slovenských a českých filmoch, v televíznych seriáloch, ako boli Sváko 

Ragan (1976), Jedenáste prikázanie (1977), Inženýrská odysea (1979), Povstalecká história 

(1984), Alžbetin dvor (1986), Horská služba (1998) a filmoch Tri gaštanové kone (1966), 

Generácia (1969), Medený gombík (1970), Zypa Cupák (1976), Garsónka (1990) a mnohých 

ďalších televíznych inscenáciách. V úspešnej divadelnej hre Na skle maľované stvárňoval 

titulnú úlohu Jánošíka neuveriteľných 28 rokov od roku 1974 až do 2002. Nezabudnuteľné 

piesne ako Zbohom buď, lipová ližka alebo Anička dušička, pre živého boha časom takmer 

zľudoveli a asi každému z nás v hlave znie pri názvoch týchto piesní hlas Michala 

Dočolomanského. Roky sa prihováral z televíznych obrazoviek aj našim najmenším – v 

slovenskom znení nahovoril všetky postavy poľského večerníčka Macko Uško. 

Za dlhé roky svojho pôsobenia na divadelných doskách i pred televíznou kamerou si odniesol 

niekoľko ocenení. V roku 1982 prijal ocenenie Zaslúžilý umelec a 31. augusta 2007 Rad 

Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenska a šírenie dobrého mena 

v zahraničí. In memoriam mu bola odhalená pamätná tabuľa na rodnom dome v Nedeci (10. 

júla 2010). 

Bol 20 rokov ženatý so svojou vysokoškolskou láskou Martou a mali spolu 2 deti, Michala a 

Martu. Koniec lásky ukončil po nezhodách zmierlivý rozvod, herec sa utiahol do ústrania.  

Prvýkrát sa do pozornosti zubatej dostal v roku 1997, keď prekonal vážny infarkt. V roku 2004 

podstúpil náročnú operáciu srdca a pľúc. Keďže fajčenia sa odmietol vzdať, okolnosti 

slovko 
úcty v Ázii    

Írska 
republ. 
armáda    

stará 
mama 
(nem.)    
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posledných rokov jeho života nabrali rýchly spád, no Michal sa smrti nebál. Tvrdil, že treba žiť 

tak, aby sme si smrť zaslúžili. Nezabudnuteľný Jánošík, večný elegán a zabávač publika, zomrel 

26. augusta 2008. Prehral svoj boj s rakovinou pľúc, ktorú mu diagnostikovali len niekoľko 

mesiacov pred smrťou.                                                                                           napísala: Z.Koníková 

 Bratislavské rarity 
   Keď pekárov potápali 
Pri úprave Primaciálneho námestia v roku 1977 
objavili a potom opravili stredovekú studňu. Podľa 
tradície to bola studňa trestajúca.  

Kontrola kvality potravinárskych výrobkov nie je iba 
novodobá prax – zmieňujú sa o nej aj staré kroniky. Píšu napríklad o tom, ako mesto trestalo 
pekárov, ak ich výrobky mali nižšiu hmotnosť, alebo ak ich upiekli z menej kvalitných surovín, 
napríklad primiešavaním zomletých žaluďov alebo kukurice. Kontrolóri sa s takým pekárom 
dlho nehrali – odovzdali ho katovi a ten ho postrážil až do vynesenia rozsudku. Člen 
mestského zastupiteľstva, ktorý v ten deň súdil, rozhodol, koľko ráz vinníka namočia do 
studne. 

Katovi pomocníci zvesť potom rozhlásili po mesta, aby akt mal dosť divákov. Potom priniesli 
k studni ťažkú železnú klietku, ktorá sa dala zavesiť do kladkostroja. Kat zavrel delikventa do 
klietky a pomocníci klietku vytiahli nad otvor studne. Potom ju spustili dolu takmer voľným 
pádom. A to všetko za hurónskeho smiechu okolostojacich zvedavcov. Klietka zostala vo vode 
dlho, nie však tak dlho, aby sa odsúdenec utopil. Vytiahli ju, chudák v klietke sa prudko 
nadýchol, a zase letel dolu. Spustili ho do vody podľa toho, ako to prikázal rozsudok. 

Záznamov o tomto treste je v kronike veľa, ani raz tam však nenájdeme pekára, ktorého by 
trestali aj druhý raz. Poučenie zrejme stačilo na celý život. 

Osvietený panovník Jozef II. podobné tresty zakázal. Možno si však dnes mnohí povzdychnú: 
veru škoda. 

z knihy „Igor Janota: Bratislavské rarity“ vybrala Z.Koníková 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Zmena vo vedení zariadenia  
 
V piatok 14.8. sme sa rozlúčili s Mgr. Jánom Kmeťom, PhD., ktorý 
svoju funkciu riaditeľa Domova sociálnych služieb a zariadenia pre 
seniorov Rača zastával pekných 8 rokov. 
  
Pán Kmeť odišiel na post generálneho riaditeľa Sekcie sociálnej 
politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
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Momentálne je dočasným riadením zariadenia poverená vedúca sociálno-zdravotného úseku 
PhDr. Mária Gdovinová, ktorá ubezpečila zamestnancov i klientov, že urobí maximum, aby 
všetko naďalej hladko fungovalo i v týchto komplikovaných časoch. 
 

Pánovi Kmeťovi želáme veľa šťastia a úspechov v novej práci! 

 
II.4 štandard 

Sociálne služby, ktoré využívate vám má 
poskytovateľ zabezpečiť pracovníkmi, ktorí 
majú potrebné odborné vzdelanie, poznajú 
vaše individuálne potreby, želania a ciele 
a pomáhajú vám dosahovať ich v spolupráci 
s vami a vašimi príbuznými a priateľmi. 
Poskytovateľ vedie záznamy o službách, ktoré 
vám poskytuje a vy máte právo do nich 
kedykoľvek nahliadnuť.  

II.5 štandard 

Vy rozhodujete ako presne vám budú služby 
poskytované. Činnosti, aktivity a druh starostlivosti si 
naplánujete spolu so sociálnymi pracovníkmi podľa 
vašich potrieb, schopností, zdravotného stavu 
a možností poskytovateľa. Všetko, čo ste si 
naplánovali, priebežne hodnotíte spolu so sociálnym 
pracovníkom a vašim kľúčovým pracovníkom, 
ktorého ste si vybrali za dôverníka spomedzi 
zamestnancov. Ak chcete svoje ciele v pláne zmeniť, 
môžete tak kedykoľvek urobiť. Tento váš individuálny 
plán je pre poskytovateľa záväzný, vám zaručuje vaše 
práva, ale aj povinnosti z týchto práv vyplývajúce. 

 

A na záver - prosím nezabúdajte 

na  R – O –R 

RÚŠKO - v budove sme povinní nosiť rúška  

ODSTUP - dodržiavame od seba odstupy 

RUKY - umývame si ruky 
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