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_____________________________________________________________________________ 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 
_____________________________________________________________________________ 

DSS a ZPS           ročník: 7 

Rača  

Apríl 2019    NAŠE NOVINY  číslo: 1 

_____________________________________________________________________________ 

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

 

 Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším 

sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si 

kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie 

Ježiša Krista. Prinášame historické súvislosti a pozadie 

tohto sviatku. Veľká noc nadväzuje na židovské 

veľkonočné sviatky – paschu, ktoré sa slávili od 14. do 

21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku 

oslobodenia Izraelského národa z egyptského otroctva. 

Pôvod názvu sviatku Veľkej noci 

Vysvetlenie pôvodu názvu „veľká“ treba hľadať v 

časoch židovského otroctva v starovekom Egypte. Faraón 

nebol ochotný prepustiť svojich izraelských otrokov, a 

preto Boh trestal krajinu desiatimi ranami. Až po 

poslednej z nich, keď zomreli všetky prvorodené 

egyptské deti, faraón prepustil zotročený ľud. Židov, ktorí 

pomazali veraje svojich dverí krvou baránka, sa táto 

pohroma netýkala a anjel smrti ich obišiel.  

Baránok je preto symbolom Ježiša Krista, ktorého 

krv nás všetkých zachránila od večného zatratenia. Ako 

sa ďalej uvádza v Biblii, po vyslobodení z Egypta previedol Boh ľud na čele s Mojžišom cez 

Červené more, ktoré rozdelil a vysušil. Tu niektorí hľadajú pôvod tradičného židovského názvu pre 

Veľkú noc: pésach - prechod. Iní slovo pésach vysvetľujú ako obídenie, vyhnutie sa, a vzťahujú ho 

na anjela smrti, ktorý obchádzal domy potreté krvou. Obídenie aj prechod predstavujú veľké Božie 

skutky, ktoré urobil počas jednej noci pre svoj ľud, a preto každoročnú spomienku na tento deň 

Izraeliti nazvali Veľkou nocou.         

           Redakčná rada   
  

 



2 
 

FAŠIANGY – symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia 

 

 Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame Fašiangy. Fašiangy sú 

prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevládala bujará zábava, 

organizujú sa svadby a zabíjačky. Hlavne posledné tri dni sú vyplnené zábavami, nadmerným pitím 

alkoholu a jedením. Posledný štvrťrok pred koncom fašiangov sa v minulosti nazýval aj Tučný 

štvrtok. Tento deň bol príznačný tým, že sa ženy začali správať neobvykle – boli agresívne voči 

mužom, popíjali v krčmách, tancovali a spievali na uliciach. Jedným slovom – svet je počas 

fašiangov „hore nohami“.  

 Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry, v rámci ktorých boli 

predvádzané rôzne magicko-rituálne úkony. Po dedinách šli v sprievode mladí muži preoblečení 

v rôznych maskách. Najčastejšie to boli masky: Cigánka, Žobrák, Drotár, Stará žena, Prespanka 

s deckom, Mladucha a Mladý zať, Kováč, Kominár, Handrár, ale aj maska Medveďa, Kozy, Turoňa 

a Slameníka, ktoré symbolizovali plodnosť, ale aj smrť. V ruke držali ražeň alebo šabľu – prastaré 

symboly mužskej sily a plodnosti. Na ražeň im ľudia napichovali slaninu, klobásu, dávali im vajcia 

a peniaze na spoločné posedenie. Zapichovanie ražňa do povaly symbolizovalo pomyselné spojenie 

neba so zemou. Muži prezlečení v maskách žobrali, kradli, predstierali prácu, za ktorú sa 

dožadovali odmeny, ale aj tancovali tance „na konope“, či „na ľan“. Ich úlohou bolo zabaviť 

dedinčanov. Parodovali preto svadobníkov, vysmievali sa z vydajachtivosti, lenivosti, hlúposti, 

pýchy a spanštelosti a trestali staré dievky – priviazali im na nohu klát. Jedným slovom si mohli 

dovoliť počas fašiangov to, čo si inokedy nemohli. Strašili malé deti, naháňali, štípali ženy, 

tancovali s nimi, dokonca ich váľali po zemi.  

Typickým fašiangovým jedlom boli šišky 

vyprážané na masti. Najveselejšie obdobie roka však 

strieda 40 – dňový pôst. Ukončia sa všetky zábavy 

a svet sa vráti opäť na rok do starých koľají. Na 

poslednej fašiangovej zábave sa preto predvádza 

symbolické pochovávanie basy. Pochovávanie basy je 

ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. Jej 

základným motívom je zákaz zábav počas 

nasledujúceho pôstu. Jedná sa o výrazné komické 

stvárnenie. Hlavnými kostýmovými postavami sú 

postavy kňaza, rechtora a smútiacich „pozostalých“. 

Kňaz paroduje obrad rozlúčky, aká býva pri 

cirkevnom obrade, ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou, ktorú za náreku prítomných vynášajú 

von.  

Priebeh pochovávanie basy je nasledovný. Oznámenie o ochorení, vyšetrovanie lekárom, 

odvoz do nemocnice, oznámenie o smrti, pohrebný sprievod, plač nad hrobom a čítanie testamentu. 

Texty však nie sú dané, vytvárajú si ich herci sami, väčšinou ide o improvizáciu. Sú často 

popretkávané humornými príbehmi a vlastnosťami obyvateľov danej dediny. Keď je basa 

pochovaná, môže začať pôst. Obdobie veľkonočného pôstu začína dňom, ktorý poznáme pod 

názvom Popolcová streda alebo Škaredá streda. Je to pohyblivý sviatok, jeho dátum sa ráta podľa 

lunárneho kalendára a pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou. Slávenie Popolcovej stredy bolo 

zavedené v 7. storočí a tento deň sa stal dňom pokánia a pôstu. Pôst mal pomôcť človeku nájsť 

cestu k duchovným hodnotám. Veriaci si na prijatie sviatosti v tento deň obliekali v zmysle 

prvokresťanských tradícií kajúci odev a posýpali sa popolom. Zvyk posýpať sa popolom pretrval 

dodnes, avšak už len symbolicky, kedy kňaz urobí popolom krížik na čelá veriacich. Odev bol 

ladený do smútočných farieb. Najčastejším jedlom Popolcovej stredy bola kyslá mliečna polievka. 

Veľkonočný pôst sa končí Veľkonočným piatkom.  

Použitá literatúra: Michaela Škodová, etnológ NMG – Anna Juricová  
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Peľové alergie! 

 

 Najčastejšie alergické ochorenie je alergická nádcha. Je to alergický zápal v dýchacích 

cestách, pri ktorých dochádza k opuchu slizníc a zvýšenej tvorbe sekrétu. Niekedy postupuje aj do 

priedušok, kedy hovoríme aj o alergickej prieduškovej astme. Prejavuje sa ako dýchavica spojená 

s pocitom tlaku na hrudníku, skráteným dychom a piskotmi. Rastliny produkujú mikroskopicky 

okrúhle alebo oválne peľové zrná, obsahujúce alergizujúce bielkoviny. Peľ vetroopelivých rastlín je 

najčastejším alergénom, vyvolávajúcim sezónnu alergiu. Vietor ho prenáša na veľké vzdialenosti 

a tak ľudia môžu reagovať alergicky i na peľ rastlín, ktoré v ich blízkosti priamo nerastú.  

 Úzky vzťah je pozorovateľný medzi zmenou klímy v posledných desaťročiach a výskytom 

alergických ochorení. Vďaka miernejším zimám nastupuje kvitnutie bylín, tráv a drevín oveľa skôr 

ako v minulosti a peľová sezóna sa každým rokom predlžuje.  

 Peľovú sezónu rozdeľujeme na tri časti. V skorom jarnom období dominujú v ovzduší najmä 

alergénne druhy kríkov a drevín, a to hlavne z čelade brezovitých. V letnom období je významný pre 

alergikov peľ tráv, predovšetkým lipnicovitých. Záver leta a jeseň pociťujú ťažkosti hlavne ľudia 

s pre citlivosťou na peľ burín. Z veľkého množstva burín, ktoré sa na Slovensku vyskytujú, je 

významný peľ paliny pravej a ambrózie palinolistej.  

Z časopisu Bedeker zdravia vybrala Inge Gerzová 

 

 

Čakanie na jar        

 

Sedím v izbe ZPS     Je to už veľa rokov keď, 

pozerám z okna     čakám na prvý jarný deň,  

a čakám na jarný čas    v spomienkach na podtatranské 

keď budú areál zdobiť kvety zas.   prostredie lúk a lesov. 

 

Som zvedavá, ktoré kvietky    Potom krásnych dvadsať rokov 

budú prvým potešením,    v Trenčíne poznávajúc predjarné a jarné 

či snežienky, fialky,     zvyky a obyčaje, 

alebo krásne farebné tulipány.   v okolitých obciach pre radosť a pokojný 

život.  

 

Upokojí a osvieži to naše dni   Slniečko zasvietilo, 

v tomto zariadení,     privítajme ho milo, 

s čistou mysľou, dušou verím,    aby čím skôr sa tu udomácnilo, 

že pokoj zasiahne všetkých klientov i klientky.  a všetky dobré veci v nás oživilo. 

           

  Napísala Anna Juricová 
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Zaujímavosti 

 

Vtáčik kolibrík pekne spieva a dokáže zmýliť ostatné vtáčie osadenstvo, že dokáže lietať i na 

spiatočnú cestu „dozadu“. 

Rieka „Amazonka“ je najväčšia rieka na svete, preteká väčšinou dažďovým pralesom, a nemá 

žiaden most. Nachádza sa v Južnej Amerike.  

Doteraz sa zistilo, že na svete sa nachádza až 340 plemien psov.  

Zubor lesný žije na Slovensku voľne a je najväčší, váži až 600-700 kg. 

Najdlhšia sieť diaľnic je v Amerike a celková dĺžka je 48.000 kilometrov.  

Najmenšie mestečko na Slovensku sú kúpele Dudince, má len 1.409 obyvateľov a najväčšia dedina 

Smižany má 8.780 obyvateľov.  

Nielen v Holandsku majú veterný mlyn. Existuje aj na Slovensku v Holíči od 18. storočia.  
                Henrich Holba 

 

 

 

Zlatá rybka – Smutný Jožko – poviedka 

  

Hovorí sa, že rybári sú chválenkári a tí čo bojovali na Piave, sú väčší. Tí hovorili, že sa 

brodili cez rieku, len bajonety im trčali. Kto má pravdu, nech si domyslí čitateľ. Na Kuchajde je 

jazero a tam je raj rybárov. Niekedy majú šťastie, ale nie všetci večer sa poberú domov a cestou  

v ľudovej štvrti v hostinci Patkoš sa pri pive rozpráva kto akú rybu chytil. Pán Smutný dopil pivo 

a pobral sa domov.  

Žena ho privítala a hovorí mu: Načo tam chodíš, aj tak nič nechytíš. Ale to mu nedalo, a tak 

na druhý deň išiel znova. Sedí, čaká, pozerá sa na štuple a zrazu sa objaví zlatá rybka a vraví:  

„Čakáš, čakáš?“ A Jožko odpovie: „Čakám, čakám.“ Tak teda čakaj. Ale opäť nič nechytil. To už 

ani do krčmy nešiel, ale rovno domov. Žena ho tak isto privítala, tak ako včera.  

Na druhý deň sa nemohol dočkať rána, ale už išiel na ružinovské jazero a dobre vedel, čo 

spraví, keď nič nechytí. Aj tak sa stalo.  

Zlatá rybka sa neukázala a žiadnu rybu nechytil. Zbalil udicu a cestou domov kúpil v RYBE 

kapra. Kamaráti rybári ho pochválili akého kapra chytil. Ale on nezbadal, že predavač, keď balil 

kapra napísal cenu 9,99 €. Keď prišiel domov, žena ho pochválila, ale keď zbadala tú cenu, tak 

klamstvo mu nevyšlo a smutný Jožko zostal ešte smutnejší.  

               Napísal Miroslav Gregor  
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Aforizmy 

 

Ľudská povaha je príliš slabá na to, aby dokázala opovrhovať mocou. 

Cicero 

Osud nám nemôže vziať nič z toho, čo by nám predtým nebol dal.  

Seneca 

Manželky sú milenkami mladých, družkami zrelých a ošetrovateľkami starých mužov. 

Bacon 

Osudom sa zvykne nazývať súhrn omylov, ktorých sa človek dopustil.  

Herford 

Používaj častejšie uši ako jazyk.   

Seneca 

Osud nás nevaruje, nato je príliš múdry alebo krutý. 

Wilde 

V krajine, kde sa dobre vládne, hanbíme sa za chudobu, kde sa vládne zle, hanbíme sa za bohatstvo.  

Konfucius  

           Inge Gerzová 

 

 

 

Pravda o víne 

 

Od pradávna čo je svet svetom,  

sú vína biele červené, rúžové, 

ale aj trojchlapové.  

Potom sú vína sladké, kyslejšie, 

ľahké a ťažké.  

Ale aj v živote sú ľudia dobrí a zlí. 

Nuž, a preto pime dobré víno z Drešian len červené. 

           

   Miroslav Gregor  
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Vtipy 

 

Stretnú sa 3 myšiaci a začnú sa chváliť akí sú múdri. Prvý tvrdí, že zje otrávené granule a nič. 

Druhý, že zje z natiahnutej pasce syr a nič. Tretí sa s nimi lúči a hovorí: „Idem za kocúrom aby som 

ho zbil“. 

 

Policajti zastavia auto, ktoré vedie farár a pýtajú sa ho: „Čo veziete? Odpovedá: „Bojler“. Jeden 

policajt sa pýta kolegu, že čo je to? „Neviem, ja nie som katolik“.  

 

V nemocnici na psychiatrii sprevádza lekár hosťa a ukazuje izbu auto bláznov, ktorá je prázdna 

a pýta sa, kde sú chorí? „No, predsa pod posteľou, opravujú dnes podvozok na aute.“  

 

Obžalovaný, pýta sa sudca, prečo ste neodniesli nájdený prsteň na políciu? Nemohol som, bolo na 

ňom vygravírované „navždy tvoj“.  

 

Prečo si zrušil svadbu s Jankou? Ále, videl som akou silou prášila koberec.  

 

           Henrich Holba 

 

Spomienka na rodisko (najmä o rybianskom potoku) 

 To, že sa náš potok, alebo ako hovorili naši starí otcovia a matere „driek“ nazýva Bebrava 

sme sa dozvedeli až na hodinách vlastivedy v ľudovej škole. Potok bol súčasťou nášho života po 

celý rok. Ženy v ňom prali bielizeň v každom ročnom období, hádam s výnimkou treskúcich 

zimných dní, keď bola voda skutá ľadom. Na jar sme k nemu na pažiť vyháňali krídle žltučkých 

húseniec, vyrábali pri ňom vŕbové píšťalky („... píšťalka mastná, daj mi kus masla, abys´ bola taká 

hlasná jak pastierova trúba“) a v období Veľkej noci sme do nášho potoka hádzali podpálenú zlú 

Morenicu.  

 V potoku plávali kŕdle rýb, mreny, belice, jalce, ale aj ondatry a divé kačice. Rybárske 

napätie s „hudicou“ (vŕbový prút, cverna, háčik zo špendlíka) zažil pri našom potoku každý 

chlapec. Túto vášeň sme zdedili od našich predkov, ktorým bol rybolov, ako dokazuje história, ich 

povolaním. Najúspešnejším rybárom boli dedko Kuza, ktorý bývali v dome pri potoku. O ich 

rybárskej vášni svedčí táto príhoda: Raz na jeseň sa dedko Zuzeje vybrali loviť do Zákluk, lebo tam 

sa zdržiavali najväčšie, najkrajšie ryby.  

 Nečakane sa však dovalila veľká voda, potok sa vylial zo svojho koryta a zatopil naširoko – 

naďaleko polia, ale i záhumnia, pajty, voda sa dobýjala až do dvorov. V dome u Kuzov zavládol 

strach. Všade dookola voda, z minúty na minútu jej bolo viac a dedko sa z rybačky nevracia. Prišla 

noc a dedka nikde. V zúfalstve poprosili ráno Laca Beňačku, aby ich išiel hľadať, zachrániť. Ten 

sadol na koňa (na vojenčine bol husárom) a vybral sa cez horné Lúky do Zákluk. Voda siahala 

koňovi po brucho, jazdec napínal zrak, ale dedka nikde. Zrazu uvidel ďaleko vpredu vyčnievať 

z vody akýsi ostrovček. Prebrodil sa bližšie a neverí vlastným očiam. Dedko Kuza kvočia na kope 

hnoja, dymiaca fajka v ústach, v ruke udica a spokojne chytajú ryby ...  

Ešte o kúpaní. Najlepšia pohoda bola pred mlynom.  

V hlbokej vode plávali veľkí, v malej sa plahočili malí. Na betónových múroch pri žľabe sa 

nádherne opaľovalo, z nich sme do vody skákali hlavičky – šípky. Turbína mlyna mumlala, cez 

stavnicu padajúca voda šumela, šantiace deti od radosti výskali, husi gagotali... 

Vďaka nášmu potoku takmer každý dom v Rybanoch nesie jeho stopy. Ťažil sa z neho kvalitný štrk 

do základov i piesok na murovanie a omietanie. Keď sa opravoval kostol, spolu s chlapmi 

vyhadzoval piesok z vody aj obľúbený pán kaplán Grác. Práve vtedy prechádzal tadiaľ na brehu 

potoka syn cigána Gašpara (v tom čase Rómovia ešte u nás nežili), prezývaný Kohút. Tak ako jeho 

otec, aj on sa trochu zajakával. Keď uvidel pána kaplána vyhadzovať piesok, nemohol pochopiť, že 

taký človek ťažko pracuje, vbehol do potoka k nemu a s hlasnou kategorickou požiadavkou: „Sva - 

svaté ru – ky, ssem lopatu!“ vzal mu jeho pracovný nástroj... 
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Keď už spomínam našich počerných spoluobčanov, prišla mi na myseľ ďalšia veselá 

príhoda. Stala sa v čase, keď sa stavali družstevné maštale. V murárskej partii pomáhal aj už 

spomenutý Gašpar. Raz, počas pracovnej prestávky, prišiel za vedúcim Káčikom, v dlaniach čosi 

ukrýval a hovorí mu: „Pán ma – majster, videl som už všelijaké vtáčence. Po – poznám lastovičky, 

pinku, gangoša, sýkorku aj toho, čo kričí hre – hre, ale takéto vtáča som, bouprisám, ešte v živote ne 

– nevidel!“ Chlapi z partie sa okolo neho zvedavo zhŕkli a Gašpar na žiadosť pána majstra („ukáž, 

čo to máš“) pootvoril dlane. V nich sa objavil mladý, neoperený vrabček – holotrtáň: Bolože to 

veselosti! A Gašpar dlho nevedel pochopiť, prečo sa tí gadžovia tak veľmi smejú... 

Náš potok sa vyznačoval ešte čímsi, čo iné rieky široko-ďaleko nemali. Okrem rýb a ďalších 

živočíchov v ňom prebýval aj vodník – hastrman. Že vy, mladší, neveríte? Na vlastné oči ho videli 

tetka Zvaleje. Raz sa vybrali na Dolné Lúky nažať zeleného pre húsence. Ako tak vyžíňajú mladú 

žihľavu na brehu potoka, zrazu sa z vody vynorí hastrman! Z dlhých vlasov mu stekala kalná voda 

a zuby mu drkotali. Tetka sa ani zamak nezľakli, ale smelo sa opýtali: „A ty si kto?“ On na to: „Z 

Liviny špicov“. (Livina je malá dedinka pri Rybanoch). Tetka: „A keď si ty z Liviny Špicov, prečo 

si tu z vody vinšou?“ A hneď mu tresk! Kosákom po hlave. Stalo sa – nestalo? Bolo – nebolo? My, 

starí Rybanci vieme svoje. A dokiaľ žijeme na tomto svete, bude s nami žiť v našich mysliach aj 

starý, dobrý rybiansky potok....  

          Napísal Teodor Žatko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAJNIČKA  

 

Áčkar, amerikanizmus, aréna, atest, 

automotoklub, blues, bremä, dávnovek, 

drdol, jadrovník, kanapa, kosák, kožka, 

krédo, malichernosti, metronóm, mramor, 

nákyp, návrh, obdiv, ohybnosť, okvetie, 

osoba, otlak, pánboh, radca, raketa, 

rukáv, somár, srdce, špica, trest, výbeh, 

zosun, štrkovisko 

 

„Mám smäd“, kričí otec na syna. Syn mu 

do pohára naberie vodu a prinesie mu ju. 

Otec mu dá pár faciek a povie: „Povedal 

som, že mám smäd a nie že (tajnička má 

12 písmen)  

 

                   Pripravil Henrich Holba 

 

R N S E A Ť S O N B H O O 

S U M Z I N A K I R E M A 

Ch S K C A T E S T B M O B 

S O M Á R E E I Ý M A Ž U 

J Z K E V O N V Á D L D L 

M A S I K Á S O K O I I K 

O T D S V U M K D O Ch N O 

N B B R E M Ä R O É E K T 

O M H D O U D T A H R A O 

R A D C A V L Š O M N K M 

T N Ý E V A N B A B O S O 

E É P Y K Á N I A Ž S R T 

M R A K Č Á R A K E T A U 

K A N A P A Ť A Š P I C A 



8 
 

 

 

 

KRÍŽ,  KTORÝ MA NESIE.  
Bolesti. Trápenia. Kríže.  
Neobľubujeme ich. Najradšej by sme sa im vyhli. 
Modlíme sa aby nás obišli. Aby nám boli vzaté. 
Považujeme ich za prekážku, dokonca za 

nepriateľa.  
A predsa. Nič nie je užitočnejšie ako Kríž. Ako 
ťažkosť. Ako bolesť ktorú prijmeme. S odstupom 
času za ňu aj poďakujeme. Pretože bolesť,  kríž, 
ťažkosť nás posúva vpred a posilňuje našu vieru.  
Ježiš na kríži nám to odporúča. On sám svojimi 
bolesťami  nám priniesol vykúpenie a teda aj  
možnosť večného života. Cesta do raja je úzka 
a strmá. To je tesná brána.   
Hriech, konzum, ľahostajnosť a egoizmus 
prinášajú smrť a zatratenie.  To je ta priestranná 
brána.    
„Vchádzajte tesnou bránou. Veď priestranná 
brána vedie do záhuby“. ( Mt 7,13)  
Rozmýšľanie o Kristových vykupiteľských ranách 
nás  naviguje prijať vlastné rany, bolesti, zlyhania, 
.... 
Ježiš nám ponúka svoju bolesť a kríž ako kotvu 
záchrany. Pretože kríž je synonymom lásky. Kríž je 
nielen niečo, čo nesieme a občas pod ním 
padneme. Kríž je aj stĺpom, o ktorý  sa môžeme 
oprieť a ktorý nás udrží na duchovných nohách. 
Teda nie my nesieme svoj kríž  ale náš kríž nesie 
nás. Posilňuje nás. Kriesi našu dušu. Pretože kríž – 
to je Ježiš, ktorý kráča spolu s nami.  
VEĽKÝ TÝŽDEŇ 
Kvetná nedeľa nám pripomína rozhodnutie 
židovskej rady o Ježišovej smrti a kresťania si 

počas nej pripomínajú triumfálny vstup Ježiša 
Krista do Jeruzalema. 
Podstatou Zeleného štvrtku je spomienka na 
ustanovenie sviatosti Oltárnej i sviatosti kňazstva.  
Veľký piatok,  je dňom utrpenia, ukrižovania a 
smrti Ježiša Krista. V chrámoch sa v tento deň 
neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového 
rúcha. Namiesto nej sa koná liturgia umučenia 
Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, 
slávnostnej modlitby veriacich, z poklony 
Svätému krížu a sv. prijímania. V tento deň sa 
čítajú alebo spievajú pašie. 
Na Bielu sobotu si v tichosti pripomíname, že Pán 
je uložený v hrobe. V našich krajoch je zvykom 
otvoriť chrám na poklonu pri Božom hrobe, kde 
sa zhromažďujú veriaci na tichú poklonu 
Najsvätejšej sviatosti. Obrady Bielej soboty sa 
konajú po západe slnka v rámci tzv. Veľkonočnej 
vigílie ako  oslava Kristovho zmŕtvychvstania.   
Veľkonočná nedeľa. V tento deň si pripomíname 
ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. 
Zmŕtvychvstanie – najväčší Kristov zázrak a 
základná pravda kresťanskej viery. Je to víťazné 

zavŕšenie Kristovho vykupiteľského diela. Jeho 
duša sa opäť spojila s osláveným telom, na 
ktorom síce ostali rany ukrižovania.  
Veľkonočné obdobie, trvá 50 dní. Začína sa na 
Bielu sobotu večer a končí sa večer na sviatok 
Zoslania Ducha Svätého (Turíce), Predovšetkým v 
týchto dňoch sa spieva radostné Aleluja. Toto 
obdobie sa slávi v radosti a plesaní ako jeden 
sviatočný deň, ba ako jedna „veľká nedeľa“ 

Kolektív zamestnancov
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O Jákobovi 

 

 

Po francúzskom pobreží šiel opilec, ktorého sa držal asi štvorročný chlapček. Keď si 

stále pýtal chlieb, opilec ho v zúrivosti hodil do mora. Okolo išla anglická loď. Keď videli 

chlapča plávať na dreve, kapitán dal rozkaz vytiahnuť dieťatko. Keď sa ho pýtali, ako sa volá, 

vedel povedať, že Jákob. Všetci ho mali radi.  

Keď vyrástol, vyštudoval a stal sa lekárom na lodi, kde rástol. Vo vojne medzi 

Angličanmi a Francúzmi boli Francúzi porazení a lekár mal s ranenými veľa práce. Istému 

starému človekovi musel amputovať nohu. Keď zomieral, povedal: „Pán doktor, dokázali ste 

mi mnoho lásky, chcel by som vám dať to, čo z opilca, akým som bol ja, urobilo človeka.“ 

A daroval mu svoju Bibliu.  

Potom sa mu spovedal, že v opilstve hodil svojho chlapčeka Jákoba do mora. Nato 

lekár zvolal: „Otče milý, tu je tvoj Jákob,“ a hodil sa k zomierajúcemu, ku ktorému ho to 

zvláštne tiahlo. Otec povedal: „Už dávno som cítil, že ty si môj Jakob. Odpusť mi. Môj život 

bol smrťou, ale smrť je pre mňa začiatkom krajšieho sveta. 

Otcova Biblia sa Jákobovi stala najväčším pokladom, v ktorej našiel milosť skrze krv 

Pána Ježiša a neskôr sa stal kazateľom spravodlivosti, ktorá jedine platí pred Bohom a vedie 

nás do večnej radosti.  

   Príbeh z knihy Dr. Vierky Roháčkovej: Odrobinky - Magdaléna Peniašteková 
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Fašiangy 

 

 Počas trvania fašiangových dní sa konajú rôzne oslavy a podujatia. Jedno z top 
udalosti bol aj náš IX. Fašiangový ples pre členov ZPS a DSS v Rači, ktorý sa konal 21. 
februára tohto roku.  
O vydarenom priebehu svedčila hojná účasť. Veselo sa v maskách zabávali nielen klienti, 
ale aj zamestnanci zariadenia. Spolu s nimi spievali, tancovali a fotili aj dobrovoľníci 
z nadácie Pontis a HP, ktorým ďakujeme za fotografie. 

 Úspešné vystúpenie z klientov zo ZPS z časti Pri vinohradoch 267, skvelá hudba 
a občerstvenie prispeli k dobrej nálade a veselému priebehu.  

 Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu a hlavne na dobrej 
príprave. Na veselé a milé zážitky budeme dlho spomínať.  
                 Napísala Eva Kovačovská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burza šatstva 

  
Burza šatstva sa uskutočnila dňa 15.02.2019. Bola určená pre klientov DSS a ZPS 

Rača, kedysi nám šatstvo do burzy nosili dobrovoľníci. V posledných rokoch zamestnanci 
DSS a ZPS Rača priniesli toľko šatstva od priateľov a známych, že dobrovoľníkov ani 
neoslovujeme. Aj tento rok bola z burzy malá módna prehliadka a klienti si poodnášali 
kúsky, ktoré im pristali. Oblečenie, ktoré sa nerozobralo medzi klientmi odniesli ochotní 
klienti p. Kern a p. Pospíchal na charitu. Časť vecí sa vyhodila a vybraté kúsky sa odložili 
do skladu pre prípad potreby.  
           Napísal 1. úsek 

 

Návšteva výstavy 

 
 Dňa 26. februára 2019 klienti 1. úseku navštívili autorskú výstavu obrazov na Miestnom úrade 

v Bratislave Rači. Výstava pod názvom ROZMANITOSŤ zaujala klientov rozmanitosťou obrazov. Najviac 
zaujali obrazy kvetov, anjelov a motýľov. Výstavou nás sprevádzal samotný autor. Pocity z výstavy klienti 
zapísali aj do knihy návštev. Výstava bola spojená príjemnou prechádzkou po Rači.  
           Napísal 1. úsek  

 

 

Čo sme zažili....  
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Návšteva detí z materskej školy  

 

 V Krasňanoch stojí domček – škôlka,  navštevujú ju detičky z okolia, kde 

sa nielen hrajú, vedomosti naberajú, ale ich aj radi rozdávajú. Tak jeden 

úlovok s celým vesmírom (Mesiac, Slnko, Zem, Venuša, Pluto, atď.) putovali 

električkou k nám do ZPS Pri vinohradoch 267. Nielen vesmír doniesli, ale 

o ňom zaspievali. Ich rozžiarené očičká potešili naše srdiečka. Okrem toho 

o vesmíre spracovali aj knižku z ktorej i prečítali.  

 V decembri urobili aj adventný kalendár na každý deň, bol v čajovni, 

veľmi sme sa mu potešili a každý deň otvárali. Ako prejav vďaky dostali 

krásne tričká na ktorých bolo slniečko. A pokračovanie čakáme a tešíme sa na 

ďalšie utorky, kedy prídu a krásnymi úsmevmi potešia naše srdcia.  

                Napísala Janka Takáčová  

 

Porcelán s tvárou 

 Žije medzi nami veľa zaujímavých ľudí, veľa rôznych osudov. Jednou 
z novších obyvateľov je pani Viola Hrnčárová. Pani 

Hrnčárová bola od detstva umelecky nadaná, rada 
kreslila, maľovala a písala básne. V roku 1999 dostala 
svoju prvú porcelánovú bábiku, a tak začala jej 

zberateľská vášeň. Každá bábika dostala svoje meno 
a pani Violka aj zaznamenala jej „narodenie“ t.j. dátum 
jej pridania do zbierky.  

 Dnes jej zbierku tvorí vyše 200 bábik z rôznych 
kútov sveta, pričom najstaršia porcelánová bábika má 

20 rokov. Časť tejto unikátnej zbierky sme mali 
možnosť vidieť vystavenú v priestoroch Strediska 
kultúry BNM na Vajnorskej ulici. A veru bolo sa na čo 

pozerať. Krásne upravené a naaranžované bábiky 
zobrazujúce rôzne obdobia či kraje, huslistka, 
indiánka, nevesta ako aj jeden chlapček. Prostredie 

výstavy bolo príjemne doladené dobovým nábytkom a rôznymi starožitnými 
drobnosťami, ktoré dokreslili tú správnu atmosféru. Raritou bola napríklad vôbec 

prvá bábika, ktorú dostala pani Violka ako 5-ročná. Dcéra pani Hrnčárovej pani 
Monika nám vysvetlila celú históriu zbierky a upozornila nás na rôzne 
zaujímavosti. Pani Hrnčárovej prajeme ešte veľa dobrých zberateľských rokov! 

       Napísala Mgr. Zuzka Koníková 
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Ako nám pomáha pohyb? 
Fyzioterapia a Zdravotná telesná výchova 

Viac nových možností 

 Ak chceme byť zdraví mali by sme sa 

hýbať. Hovoria nám to lekári, poisťovne. Svetová 

zdravotnícka organizácia už v roku 2002 

vyhlásila 7. apríl za Svetový deň zdravia, pričom 

ho spojila s výzvou „Buďme pripravení hýbať 

sa pre zdravie“. Primerané pohybové aktivity, 

zohľadňujúce náš vek a zdravotný stav, 

prispievajú  významnou mierou ku kvalite nášho 

života. Môžeme konštatovať, že pohyb je 

dôležitý v každom veku, ale pohyb v tom 

vyššom, je oveľa dôležitejší. Predchádza totiž 

nechceným komplikáciám. Priaznivo ním 

ovplyvňujeme možnosť vzniku degeneratívnych 

procesov na telesnej, psychickej, sociálnej 

i spirituálnej úrovni.  

Dostatok aktívneho pohybu predchádza 

úbytku svalovej hmoty, preventívne pôsobí proti 

prestavbe kostného tkaniva, zabraňuje zmenám 

v mäkkých tkanivách v okolí kĺbov. Zároveň 

priaznivo pôsobí na zachovanie fyziologického 

rozsahu kĺbov.  

Z hľadiska srdcovo- cievnych ochorení 

pravidelné pohybové činnosti redukujú riziká 

vzniku i zhoršovania stavu. Prispievajú tiež 

k prevencii a redukcii vysokého krvného tlaku. 

Pohybová činnosť tiež pomáha kontrolovať 

hmotnosť tela, inkontinenciu, či redukovať 

osteoporózu. 

Veľmi potrebné pohybové aktivity sú aj 

pre ľudí trvalo pripútaných na lôžko. V týchto 

prípadoch je veľmi významné ich pravidelné 

polohovanie. V dennom režime je doporučené 

meniť polohu ležiaceho každé dve hodiny. V noci 

každé tri. Tu zohráva nezastupiteľnú a dovolím si 

zdôrazniť tú najdôležitejšiu úlohu opatrovateľský 

personál. Pravidelným polohovaním pôsobíme 

preventívne proti spasticite, kontraktúram, 

pneumónii, obehovým problémom, kĺbovým 

defomáciám, vzniku dekubitov, zabezpečujeme 

stálu pohyblivosť chrbtice, funkčnosť periférnych 

nervov, svalový tonus, vnemy a pozornosť 

človeka... 

Istejšia chôdza – pády seniorov sú jedným 

z vážnych rizikových faktorov, ktoré ich 

ohrozujú. Každý piaty z nich pritom končí 

zranením. V rámci prevencie nacvičujeme 

správnu chôdzu, ktorej súčasťou sú aj rovnovážne 

cvičenia. 

Lepšia nálada – pohyb priaznivo pôsobí 

aj na našu psychiku, pričom má priam zázračný 

účinok na znižovanie hladiny negatívneho stresu. 

To sa následne prejaví aj v oblasti 

komplexnejšieho fungovania celého organizmu. 

Lepšie spíme, zlepšuje sa proces trávenia, 

posilňuje sa imunita, cítime sa jednoducho lepšie.  

Postupne rozširujeme naše aktivity, aby 

sme vám poskytli viaceré možnosti pre zdravší 

životný štýl. Koncom minulého roka sme rozšírili 

náš pracovný kolektív o druhú pozíciu 

rehabilitačného pracovníka. Za stálej podpory 

nášho vedenia i nášho zriaďovateľa dopĺňame 

technické vybavenie našej telocvične. Máme 

nové rehabilitačné ležadlo, závesný systém, 

chodiaci pás, ktorý je bezpečný aj pre starších.  

Pripravujeme výzdobu našej telocvične, 

informačnú nástenku, pomôcky i nové zariadenia.  

V rámci štruktúry pohybových aktivít 

sme zaradili: 

Ranná rozcvička o 7.15 -  od pondelka do piatku 

Individuálne cvičenia na izbách  - každý deň 

po jednotlivých úsekoch 

Skupinové cvičenia o 10.00 - rozdelenie 

podľa úsekov, streda v ZPS 

Individuálne cvičenia v telocvični – každý 

deň po jednotlivých úsekoch 

Biliardová skupina – zatiaľ vo fáze 

kreovania, pod vedením pána Ervína Lušpaya 

Kolková skupina  - pripravujeme v blízkej 

dobe             

          Mgr. Vladimír Stráňava, 2019

Použité zdroje: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 2018, WHO; Blahutková 2002; 

Žák 2005; Labudová, Nemček, Antala 2012,; Pedan; Uhlíř 2008; Getty images, Tena 2019, 

Grancová 
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 Pri príležitosti oslavy Dňa matiek v nedeľu 12.5. sa môžeme tešiť na návštevu 

pána predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Juraja Drobu, MBA, MA. 

K posedeniu a občerstveniu nám zahrá pán Piaček. Budeme sa na vás tešiť! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pre veľký úspech z minulého roka sme sa rozhodli opäť pripraviť Športový 

deň. Tento sa bude konať v termíne na prelome apríl/ máj. Na podujatie sú pozvaní 

aj naši dobrovoľníci z firmy Hewlett-Packard. Držíme palce všetkým športovcom! 

 

 

 V športovom duchu sa ponesie aj ďalšia 

plánovaná akcia. Dňa 18.5. sa bude konať ďalší 

ročník Župnej olympiády seniorov. K športovým 

výkonom a do tanca účastníkom zaspieva aj náš 

súbor Radovanka. 
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Hneď nasledujúci týždeň 23.5. 2019 sa brány 

Domova sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov 

Rača otvoria pre širokú verejnosť počas Dňa 

otvorených dverí. Tešiť sa môžeme na skutočne 

bohatý program. Bližšie informácie nájdete 

v pozvánke. 

 

 

Naše Mesto  

už 13 rokov prepája firmy, 

samosprávy a mimovládny sektor. 

Každoročne si tisíce dobrovoľníkov z 

firiem obliekajú rovnaké tričká a 

počas dvoch júnových dní sa 

zapájajú do množstva 

dobrovoľníckych aktivít po celom 

Slovensku darovaním svojho času a 

práce. U nás tento deň strávime 

spolu s dobrovoľníkmi výletom 

spojeným s opekačkou na 

Červenom kríži v piatok 7.6.2019.   

Kolektív zamestnancov 
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Milí naši obyvatelia. Začal rok 2019 a my hodnotíme minulý rok 2018 a plánujeme nové akcie na rok 2019. 

Chceme sa s vami podeliť s našimi myšlienkami: 

1. V roku  2018 sme prispeli na tieto akcie: 

- Nákup rehabilitačných kresiel  v hodnote 5875,20 eur 

- Nákup cvičiacich pomôcok SM systém v hodnote 122,40 eur 

- Príspevok na Deň otvorených dverí v sume 1500 eur 

- Príspevok na letný pobyt pre seniorov  

- Nákup klimatizačných zariadení v hodnote 1908,32 eur 

- Príspevok na Naše mesto v hodnote 120 eur (výlet na Červený kríž) 

- Príspevok na divadelné predstavenia  v hodnote 150 eur 

- Rozvoj spolupráce so škôlkou Benjamín 

2. Na 2% sa nám podarilo vyzbierať  sumu 1751,17 eur.  

3. Akcie na rok 2019: 

- Prispieť na DOD, 2. Ročník 

- Prispieť na Naše mesto 

- Rozvíjať spoluprácu s firmami HP a DELL 

- Rozvíjať spoluprácu so škôlkou Benjamín, ZŠ Tbiliská 

- Prispeli sme na nákup zateplených vakov v hodnote 391,60 eur 

- Zbierať 2 % 

- Prispieť na skrášlenie areálu zariadenia 

- Prispieť na skvalitnenie relaxácie obyvateľov zariadenia 

 To všetko by sa nepodarilo bez vašej podpory a pomoci. Veľká vďaka patrí členom nášho združenia: 
pánovi Teodorovi Žatkovi, pani Eve Valaškovej, pani Olympii Fabušovej, a všetkým našim zamestnancom, 
ktorí pomáhali pri akciách. Vítaní sú aj ďalší noví členovia.  

 Veríme, že spoločne sa nám podarí opäť vyzbierať peknú sumu na 2%, zorganizovať akcie, ktoré nás 
všetkých potešia a zblížia.   
Ďakujeme za vašu podporu a pomoc. 

Členovia OZ sv. Jozefa  
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