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Pamiatka zosnulých
Každý rok v mesiaci november si
pripomíname
pamiatku
našich
zosnulých, ktorí už odišli do večnosti.
Veľmi nám chýbajú a máme na nich
nezabudnuteľne krásne spomienky.
Boli v našom živote veľkou oporou
a ich
zásluhou
a príkladom
sme
prekonali svoje ťažkosti a problémy,
ktoré sa nám vyskytli. Ale zvládli sme
ich, a nadobudli sme v duši pokoj
a pohodu strávenú s nimi. Z vďaky
chodíme na hroby vzdať im patričnú úctu, zapáliť sviečky, klásť krásne
chryzantémy a zároveň modlitbami vyprosiť večnú slávu u Pána
Boha.
Modlitba taktiež patrí aj dušiam, na ktorých si nikto nespomenie.
Cintorín je to miesto, kde si každý človek uvedomí, že na tomto svete
sme si všetci rovní a sme ako steblá vo vetre.
V týchto smutných jesenných dňoch padajú zo stromov suché
listy, ak padajú každý deň aj duše do večnosti. V ďalších dňoch aj my
budeme takými padajúcimi listami. Veríme, že duše našich blízkych
žijú a sú v blízkosti toho, ktorý je pravda, nádej, láska, spása i večný
život.
Vážení obyvatelia, dopisovatelia a čitatelia. Zamyslite sa pri
čítaní nášho časopisu, ktorý je venovaný „Dušičkám“ a venujte
tichú spomienku našim zosnulým.

Anna Szabová, šéfredaktorka
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UDALOSŤ DESAŤROČIA
„Tam, kde sú srdcia široké,
nie je dom nikdy tesný“.
Pod týmto výrokom J. W.
Goetheho sa niesli oslavy výročí
prevádzok nášho zariadenia, ktoré
sme si v tomto roku pripomenuli.
Jeho návrh priniesla vedúca úseku
služieb Simona Červená.
Od chvíle, kedy sa po prvý krát
otvorili brány nášho zariadenia
v Topoľčanoch ubehlo okrúhlych 30
rokov. Túto udalosť sme si
slávnostne pripomenuli spoločne
s prevádzkou Prašice, ktorá je
o desať rokov mladšia, hoci od roku 2008 poskytujeme sociálne
služby našim obyvateľom spoločne, v jednom komplexe Zariadenia
sociálnych služieb MȎJ DOMOV.
Okrúhle výročia si pripomíname
každých 10 rokov. Posledné desaťročie
sme sa snažili spropagovať a zviditeľniť
prácu našich zamestnancov či aktivity
našich obyvateľov v dňoch 25. a 26.
októbra 2016. Našim cieľom bolo aby sa
všetci mali možnosť zúčastniť spoločne
s nami osláv našich výročí. 25. októbra
sme sa stretli v Kultúrnom dome v
Topoľčanoch a 26. októbra v jedálňach
v Topoľčanoch aj Prašiciach – tento deň
zároveň patril aj októbrovému sviatku Úcty
k starším.
Na deň 25. október 2016 sme pozvali
170
hostí, 55
účinkujúcich,
členov
Domového
parlamentu
a všetkých
zamestnancov. Pozvanie prijalo 74 hostí, z bývalých
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zamestnancov - dôchodcov či zamestnankýň na materskej dovolenke
prišlo medzi nás 15 kolegov z 27 pozvaných a takmer všetci členovia
Domového parlamentu. K účinkujúcim patrili aj členovia nášho súboru
DOMOVNÍČEK.

Medzi najvýznamnejších hostí patrili predseda Nitrianskeho
samosprávneho kraja Milan Belica, poslanci Zastupiteľstva
Nitrianseho samosprávneho kraja: Peter Baláž, Ľubomír Bošanský,
Karol Zaťko, Juraj Soboňa a Miloslav Krajčík; členky Komisie
sociálnej pomoci Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja
Janka Moravčíková a Mária Mackovičová, vedúca odboru
sociálnych vecí Viera Kazimírová, spolu s odbornou pracovníčkou
odboru Tatianou Sedlákovou, duchovný mesta Topoľčany – dekan
farského úradu Marián Dragúň, páter Vladislav Bednár a Eva
Kahanová-Bašková, evanjelická farárka; starostka obce Prašice
Erika Némešová. Pozvanie prijali aj poslanci mesta Topoľčany za
náš obvod, predsedkyňa Janka Krahulíková a členka Komisie
bytovej, sociálnej a zdravotnej Zastupiteľstva mesta Topoľčany Mária
Michalková, predstavitelia Mestského úradu a inštitúcií mesta
Topoľčany, dodávatelia a sponzori zariadenia, lekár zariadenia
Dušan Divinec ale aj naši bývalí riaditelia Oľga Miháliková
a Jaroslav Toman.
Z radov zamestnancov sa doobednej slávnostnej časti zúčastnilo
41 zamestnancov. Niektorí poobede, po ukončení slávnostného
ceremoniálu, museli odísť do služby, ale zároveň sa k nám pridalo
ďalších 62 zamestnancov – z Topoľčian aj Prašíc. Všetci hostia sa
nám pri príchode podpísali do Kroniky, pripravenej pre túto osobitnú
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udalosť a obdržali od nás darčekovú taštičku s logom nášho
zariadenia. Nápad vyrobiť a vydať prospekt zariadenia prišiel od
šéfredaktorky časopisu MȎJ
DOMOV Anny Szabovej.
Tak
vyšlo
špeciálne
vydanie
časopisu
MȎJ
DOMOV, ktoré tvorí prehliadku
krátkej
histórie
nášho
zariadenia,
jej
súčasných
prevádzok,
poskytovaných
služieb, činnosti a aktivít. O
jeho spracovanie sa starala
Viera Bútorová, riaditeľka, v spolupráci s Veronikou Naňovou,
sociálnou pracovníčkou.
Organizačné vedenie oslavy tvorila dvojica Lenka Janská
a Mariana Vystavilová. Organizovali najnáročnejšiu časť celej akcie:
výzdobu, občerstvenie, čašníkov, tlač propagačných materiálov,
hudbu, ozvučenie, osvetlenie, atď. Organizačne všetko fungovalo na
sto percent.
Organizačný tím tvorili
Simona Červená, ktorá
zároveň
oslovila
sponzora, či zabezpečila
kameramana,
Zuzana
Janáková,
ktorá
sa
postarala
o včasné
dodávky jedál a nápojov,
Janka Gogoľová, ktorá
pripravila
dekoráciu
pódia
a prezentáciu
výrobkov našich obyvateľov.
Alžbeta Angelovičová, ktorá zabezpečila vkusne zabalený
program pre každého účastníka a zároveň bola speváckym
prekvapením osláv. Realizačný tím tvorili Miroslav Gerhát, ktorý sa
postaral o technickú časť prezentácie, Valent Jančich, ktorý pomáhal
pri rozvoze obyvateľov ale aj zásobovaní kultúrného domu, Miroslav
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Grič, ktorí sa podobne staral o zásobovanie; a tiež uvítací kolektív
hostí Simona Hubinská, Silvia Šmatláková, Mária Fireková, Jana
Matúšová, Alena Svitáčová, Branislav Kerek, Emília Zvalová,
Anna Drugdová, tiež naši šatniari Anna Jahodová, Veronika
Naňová, Henrich Fakelov, Michaela Kuková, Martina Marková...
Scenár – program a priebeh slávnostnej časti pripravila Viera
Bútorová, riaditeľka zariadenia s našou bývalou zamestnankyňou
Veronikou Hanuliakovou.
Slávostnú časť moderoval Jozef Jurík, moderátor TV Nitrička,
ozvučenie, osvetlenie a hudbu režíroval Vladimír Kluka. Obsluhu
hostí manažoval pán Pavol Lacika s čašníkmi zo Strednej odbornej
školy techniky a služieb.
Program otvoril aj ukončil
Chrámový zbor kostola
Nanebovzatia
Panny
Márie
v Topoľčanoch
pod
vedním
magistra
umenia Juraja Mičúneka,
ktorý zároveň hudobne,
v klavírnom
doprovode,
sprevádzal
úžasný
recitačný výkon Marty
Kamódyovej. V priebehu
programu vystupovali aj súbory PRAŠIČAN a DOMOVNÍČEK. Oba
súbory boli vynikajúce, nášmu DOMOVNÍČKU sa podarila
prezentácia na vysokej úrovni. Dôkazom toho je určite skutočnosť, že
pán predseda Milan Belica zostal až do konca slávnostnej časti.
V príhovoroch vystúpili Viera Bútorová, riaditeľka zariadenia,
ktorá privítala všetkých hostí, Milan Belica, predseda Nitrianskeho
samosprávneho kraja, ktorí odovzdal riaditeľke zariadenia Pamätný
list a Pamätnú medailu; poslanec Zastupiteľstva Nitrianskeho
samosprávneho kraja a primátor mesta Topoľčany Peter Baláž, ktorý
odovzdal riaditeľke zariadenia Pamätný list mesta Topoľčany.
Prítomným sa prihovorila aj vedúca Odboru sociálnych vecí
Nitrianskeho samosprávneho kraja Viera Kazimírová a starostka
obce Prašice Erika Némešová. Po ukončení slávnostnej časti
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slávnostným obedom sme pokračovali v oslave výročí spolu so
zamestnancami zariadenia – súčasnými aj bývalými. Jej začiatok bol
malým prekvapením z dielne našich kuchárok pod vedením Zuzany
Janákovej a Ľubici Vanekovej, ktoré upiekli veľkú tortu s logom
nášho zariadenia. Zamestnanecké oslavy začali zhasnutím svetiel
a sfúknutím sviečok z torty. Slávnostnú časť osláv je uchovaná na
DVD a CD nosičoch.
Druhý deň – 26. október patril oslavám na domácej pôde – s
obyvateľmi v Prašiciach, kde nám večer spestril veselými melódiami
súbor PRAŠIČAN. Udalosť organizačne zabezpečila Lýdia Laciková,
sociálna pracovníčka v Prašiciach.
V Topoľčanoch
sa
spoločné
oslavy
s obyvateľmi
zariadenia
začali
hneď
poobede,
príhovorom
primátora
mesta Topoľčany Petra
Baláža.
Pani
riaditeľka
Viera Bútorová oslovila
prítomných v súvislosti s 30.
výročím ako aj s Úctou
k starším a poďakovala
dlhoročným zamestnancom za ich každoročne odvádzanú prácu
a vernosť svojmu poslaniu. Osobne sa zúčatnili Marta
Aschenbrennerová, ktorá pracuje v našom zariadení od roku 1986,
dnes ako operátorka práčovne a Renáta Karlová, ktorá k nám prišla
v roku 1987 a v súčasnosti je úsekovou sestrou IT3. V krátkom
rozhovore s najdlhšie žijúcou obyvateľkou zariadenia Valériou
Krumpárovou, priblížili spoločne Valikin príchod do zariadenia v roku
1986. Nasledovalo vystúpenie súboru Domovníček.
Členovia súboru predviedli scénku a potom zaspievali pár piesní
z ich repertoára. Nechýbal slávnostný prípitok, ktorý zabezpečil pán
Piterka z Vine Ville, zásluhou vedúcej úseku služieb Simony
Červenej, ktorá sa postarala o organizáciu stretnutia. Do tanca
a spevu hral DJ Vladko Kluka. Slávnostná večera, ktorá bola tento
raz v podobe zabíjačkových dobrôt všetkým chutila.
(vb,vn)
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Zo života zariadenia sociálnych služieb
v Prašiciach
Každý mesiac v kalendári je určený nejakej konkrétnej udalosti.
Október patrí našim starším spoluobčanom. Viac ako inokedy sú
pozývaní na rôzne podujatia, pripravujú sa pre nich rôzne kultúrne
programy, dostávajú drobné darčeky. Je to aspoň malé poďakovanie
od spoločnosti za roky práce, vytvárania spoločenských hodnôt
a výchovu ďalšej generácie. Terajší starší i mladší dôchodcovia
desiatky rokov budovali našu spoločnosť a vytvorili nevyčísliteľné
hodnoty. Slová vďaky im preto právom patria, a nielen tento mesiac,
ale počas celého roka.
Na starkých nezabúdame ani my. Každý október prichádzajú
pozvaní hostia zapriať
zdravie a spokojnosť do
ďalších rokov. Sú to malí
škôlkari a súbor Prašičan
so svojim programom.
Tento rok sa október
niesol nielen ako mesiac
úcty k starším, ale mal aj
prívlastok
jubilejný.
Naše
zariadenie
v Prašiciach oslavuje 20
rokov od založenia. To
už je dôvod na oslavu, ale
aj bilancovanie.
Slávnostné posedenie sa začalo príhovorom
riaditeľky zariadenia Viery Bútorovej. Potom sa už rozbehol program
speváckeho súboru Prašičan. V dobrej nálade si starčekovia
pochutnávali na sladkých zákuskoch s kávičkou. Spojená oslava sa
niesla vo veselom duchu, klienti aj zamestnanci spomínali na
predchádzajúce roky.
Po programe ich čakala slávnostná večera. Po októbri plnom
osláv sa zase stíšime a v duchu sa pripravujeme na príchod
novembra a pamiatku zosnulých.
(ll)
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Život s piesňou
Určite môžeme povedať, že život ako taký, je bezprostredný sled
zážitkov, situácií a spomienok, v ktorom piesne vždy evokovali niečo
nezabudnuteľné a uchovateľné po mnoho rokov. Piesne pretrvali cez
dlhé stáročia až po dnešné časy. Preniesli sme sa cez piesne so
sociálnou tematikou, regrútske, vojenské, zbojnícke, ľúbostné,
svadobné piesne, či uspávanky.
No a príležitosti k spevu sa vždy našli! Pamätáte si na rodinné
stretnutia spojené s tradičnými zabíjačkami, krštením, svadbou, či
prácou na poli? Naši obyvatelia si zaspievali a vymenili myšlienky
k spomínaným životným udalostiam. Oprášili sme nielen minulosť, ale
porovnali aj prítomnosť.
(zb)

Jozef Króner ako Sváko Ragan
Po letnej odmlke sme sa opäť stretli pri prechádzke
kinematografiou kde sme si pripomenuli roky sedemdesiate a pozreli
si film Sváko Ragan. Tento film má celkom tri diely, a samozrejme
sme si pozreli prvý diel, ktorého sa v jedálni zúčastnilo 35 klientov.
Všetci zúčastnení obyvatelia so záujmom sledovali dej filmu z obdobia
ich mladosti. Veď kto by mohol zabudnúť na perfektný výkon herca
Jožka Krónera v hereckej
kreácii sváka Ragana.
Príbeh
z vidieckeho
prostredia,
rínky,
predaj
domácich
produktov
na
jarmoku si získal svojich
obdivovateľov. Preniesol nás
na
myjavskú
lokalitu
s mnohými
rázovitými
zvykmi,
vtipne
využívali
i rečový dialekt, ktorý pre nás
pôsobil humorne.
Dobre sme sa pobavili a tešíme sa na druhý diel, ktorý sa bude
premietať v novembri.
(aj)
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Sovička preletela ku Gabike
Ďalšie kolo súťaže „O putovnú múdru sovu“ sa konalo
v jedálni, a opäť mala súťaž veľký úspech. Súťažilo sa v rôznych
oblastiach, ako sú: bludisko, osemsmerovka, vypracovať kvíz a veľa
iných úloh.
Prvé
miesto
a sochu
múdrej
sovy
získala Gabriela Šutová,
druhé miesto tento raz
vybojoval
Miroslav
Kleman, tretie miesto si
zaslúžila
Hedviga
Bednáriková. Ako vidíte,
šťastie je vrtkavé, sova
z budovy B preletela na
budovu A, kde sa 2
mesiace bude hrdiť na poličke u Gabiky. Víťazi boli odmenení
vecnými cenami.
(aj)

Nové slová nám dali zabrať
Slovná hra Scrabble sa u nás osvedčila.
Cieľom
hry
je
vyskladať z vopred vybraných písmen čo najviac zmysluplných slov
a získať za ne body.
Na prvom mieste
sa tento krát umiestnila
Helenka
Blažiová.
Druhé miesto získala
Simonka
Bizoňová
a na treťom mieste sa
umiestnil
Milan
Hanzlovič.
Všetci
zúčastnení odchádzali
s pocitom, že si
precvičili mozgové závity a vyjadrili presvedčenie, že nabudúce im to
pôjde zase lepšie.
(pz)
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Mladá generácia vyčarila úsmev
Znova
po
dlhšej
pauze nás prišli potešiť
svojím vystúpením detičky
z Tribečskej materskej
škôlky.
Na
konci
ich
vystúpenia rozdali našim
obyvateľom
darček
v podobe srdiečka, ktoré
bolo venované
z lásky.
Obyvateľov
veľmi
potešili a detičky odišli
za veľkého potlesku.
A ako druhý sa nám
predstavili
študenti
z konzervatória
D.
Kardoša. Ich pripravené
piesne vyčarili nejeden
úsmev
na
tvári.
Obyvatelia si pohmkávali
a niektorí si spolu s nimi
aj zaspievali.
(aj)

Nechýbali ani v októbri
Ani v októbri sme nevynechali pravidelné stretnutia pri
spomienkach, ktorého sa opäť naši obyvatelia radi zúčastnili.
Spoločne sme si zaspievali, zaspomínali na tie najkrajšie zážitky z
mladosti. Toto stretnutie pri spomienkach bolo venované všetkým
obyvateľom nášho zariadenia, ich rodičom a prarodičom, ktorí už
z nebies dávajú pozor na svojich blízkych v podobe anjelov strážnych.
Básňami, spevom, hudbou, sme si pripomenuli jeseň života
všetkých nás. Október je mesiac, kedy si týchto ľudí a to, čo pre nás
urobili, pripomíname intenzívnejšie ako iné dni v roku.
(aj)
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Deň venovaní jubilantom
Aj tento rok si
pán
primátor
mesta Topoľčany
Ing. Peter Baláž
našiel čas, aby
splnil
tradíciu,
ktorú dodržuje už
niekoľko
rokov.
Prišiel
pri
príležitosti
gratulácie
obyvateľom, ktorí
sa dožili v tomto roku svojho životného jubilea.
Tento rok bolo našich jubilantov jedenásť – Antónia Feketeová,
Bernardína Bencová, Mária Hlásna, Michal Feranský, Anna
Novotná, Rozália Boháčiková, Vilam Valo, Katarína Lukáčková,
Eva Beňová, a nesmieme zabudnúť na Margitu Meszárošovú, ktorá
sa tento rok dožila
krásnych 101 rokov.
Každý oslávenec dostal
hrnček s logom mesta
Topoľčany.
Tí,
ktorým
to
zdravie dovoľovalo sa
zúčastnili
malého
posedenia s primátorom
mesta
Topoľčany
v sprievode našej pani
riaditeľky
v
jedálni
zariadenia.
Zaželali
našim oslávencom veľa
zdravia a pozitívneho myslenia do ďalších dní.
Imobilných jubilantov navštívil primátor mesta s pani riaditeľkou
na izbách.
(vn)
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Sila v rukách bola potrebná
Pre našich obyvateľov sme si pripravili športovú aktivitu, hoci
počasie sa na športovanie veľmi nehodilo. Ale priestor našej jedálne
nám dovoľuje usporiadať kolkový turnaj aj v zime. Súťažilo sa
v dvoch úrovniach. Imobilní športovci hrali medzi sebou a mobilní tiež
medzi sebou. K tomu
boli
samozrejme
prispôsobené
aj
pravidlá.
Štartovacia čiara
pre imobilných bola
ku kolkom evidentne
bližšie ako to bolo
u mobilných. Kolkový
turnaj
sa
u nás
a našich obyvateľov
teší veľkej obľube.
Všetky kolky mali hodnotu jedného bodu, iba stredová červená kolka
bola za dva body. A viete kto nakoniec zvíťazil? Prekvapenie bolo
v oboch skupinách.
(rw)
Celkové poradie súťažiacich:
Mobilní športovci:
Imobilní športovci:
1. Imrich Karaba
1. Jozef Hrutka
2. Milan Hanzlovič
2. Zdenka Karasová
3. Štefan Beňo
3. Ján Mucha
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Zábava ako sa patrí
Prišla jeseň a s ňou aj október – Mesiac úcty k starším. Všetko na
svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však
nezastaví , nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa
sa deň za dňom, rok za rokom. Starnutie prichádza pomaly,
nenápadne. Nedá sa tomu vyhnúť. Staroba sa nás týka.
V mesiaci október si ju pripomíname a uctíme zároveň. A to
nielen milým slovom, pohladením, či horúcim srdcom. Ale aj zábavou
ako sa patrí! Kultúrny dom v Topoľčanoch pozvalo naše zariadenie
a my sme pozvanie opäť nemohli neprijať. Veď láska k tancu spája ale
i utužuje medziľudské vzťahy. Na úvod nás privítal primátor mesta
Topoľčany pán Peter Baláž a venoval pár hrejivých teplých slov.
Zároveň
odmenil
a vyhodnotil
činnosť
denných centier seniorov
a odovzdal
jednotlivým
členom ďakovné listy.
Vystúpenie
v podobe
speváckych
skupín
Slnečnica, Nádej, Jeseň
a Ilusanka
dodala
spoločenskému
podujatiu
noblesu
a úžasnú
atmosféru. Naši obyvatelia
si ju naozaj užívali! Aby aj
žalúdky
boli
nasýtené,
občerstvenie
v podobe
chutného
gulášu
bolo
výbornou voľbou. Do tanca
nám hrala skupina M- Trio,
ktorá to s našimi obyvateľmi
naozaj roztočila. Tancovalo sa a zvŕtalo až pokým nám dych vládal.
A ako sa hovorí, že vždy má všetko aj svoj záver, tak ten prišiel
v podobe žrebovania tomboly. Šťastena sa usmiala na nášho Vladka
Remeňa, ktorý si odniesol cenu útechy.
(zb)
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Ukázali čo je v nich
Ako každý rok, tak sa stalo aj tento. Opäť sme boli pozvaní na
celokrajskú prehliadku tvorby obyvateľov zariadení sociálnych služieb
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
NSK
,,Domov
baví
domov“. Zároveň to
bola aj úcta starším
v mesiaci október. Po
príchode do Domu
Matice
slovenskej
nás privítali a čakalo
nás
krásne
prekvapenie vo vnútri,
kde bola nádherne vyzdobená sála.
Po príhovore pána Belicu – predsedu NSK a pani Kazimírovej sa
začalo predstavenie, kde sa prezentovalo každé zariadenie.
Jednotlivé zariadenie mali pripravené svoje čísla, jedny mali spev,
druhý zase scénku. Tento krát náš Domovníček vystupoval s malou
scénkou „Babičko nauč ma charleston“ kde vystupovala
Magdaléna
Drábiková,
ktorá
hrala
babičku
a Janka
Režová,
ktorá hrala vnučku.
Po scénke nastúpili
ďalší
členovia
Domovníčka a tí nám
zaspievali
zopár
piesní
zo
svojho
repertoáru.
Veľkú pochvalu dostali všetci speváci za svoj výkon a najmä
Anastázia Opáthová a Jožko Makový za duo, ktoré spolu spievali.
Ale musíme priznať, že nám chýbala na javisku iskra úsmevu. Verím,
že sa to zmení a nabudúce budeme žiariť.
(jr)
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Eucharistia je posila i dar
O sv. Stanislavovi Kostkovi,
patrónovi študujúcej mládeže, ktorý žil v
polovici 16. storočia, čítame, že v
chorobe mal mimoriadne zážitky. Jedným
z nich je aj ten, že v chorobe prosil, aby
mu priviedli kňaza, ktorý by ho zaopatril.
Rodina, v ktorej žil, mu túto prosbu
nechcela splniť. V jednej noci pred
smrťou bol pri ňom ošetrovateľ, a ten pod
prísahou potvrdil skutočnosť, ktorá sa
stala skôr, než svätec zomrel. Stanislav
Kostka pozbieral posledné sily a kľakol si
na posteľ. Vrúcne sa modlil ako pred sv.
prijímaním a pokorne sa bil v prsia.
Keď skončil, pristúpil k nemu anjel a
podal mu sv. prijímanie. On zbožne prijal a pokojne zomrel. Svätec
túžil po tejto posile, ale nemal mu kto ísť po kňaza, ktorý by mu
priniesol eucharistického Krista. Eucharistia je posila bojujúcich,
posila padajúcich.
Jednoducho môžeme povedať: Nie je to zásluha, ale dar!
Ježiš Kristus vedel, že musí dať človeku skutočne účinnú pomoc k
vytrvalosti vo viere, a preto sa rozhodol dať všetko! Opäť dať všetko.
Dal seba samého. Ostal tu medzi nami pod spôsobom chleba a vína.
Chlieb bol už v Starom zákone považovaný za dar, ktorým Boh
obdarúva svoj ľud, aby mohol žiť. Sedieť s niekým pri stole a lámať
chlieb bolo vrcholným symbolom bratstva a jednoty.
Aj manna, ktorú dal Boh Izraelitom na púšti, sa nazýva chlebom,
ktorý prichádza z neba (Ex 16, 14). V Najsvätejšej Eucharistii máme
teda najväčší dar, dar Boha nám ľuďom. Eucharistia je pokrm silných.
Eucharistia je Boh, ktorý v Ježišovi Kristovi vstupuje živý do nášho
tela. Preto sa snažme vo svojom živote s úctou aj hľadieť na
eucharistiu a s úctou ju aj prijímať.
(rw)
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Zázrak z božej lekárne
V našej záhradke v zariadení pestujeme rôzne liečivé bylinky,
ktoré neskôr v chránenej dielni „Uvar si sám“ sušíme a vyrábame
z nich čaje a liečivé mastičky.
Pŕhľava dvojdomá – ďalšou zázračnou bylinou z nášho herbára,
ktorú mnohí poznáte a viete o jej zázračnej sile, je pŕhľava dvojdomá.
Určite ste sa s ňou už stretli, lebo si pamätáte, že pichá. Obsahuje
železo, je to najlepšia čistiaca a krvotvorná liečivá bylinka. Využitie
tejto byliny je rozsiahle, používa sa na znižovanie obsahu cukru v krvi,
pri zápaloch močových ciest, účinkuje pri vyprázdňovaní stolice. Ďalej
sa používa i pri pľúcnych ochoreniach, taktiež je to jedna z bylín
používaná pri leukémii.
Mnohí, ktorí pijete kávu, chcete sa zbaviť únavy, používajte
radšej zápar z pŕhľavy, je to osvedčený prostriedok, ktorý nedvíha
tlak, ako je to v prípade kofeínu. Pŕhľava sa teda používa aj pri
zužovaní ciev. Jej využitie je napríklad aj v poľnohospodárstve, na
hubenie škodlivého hmyzu a škodcov v záhrade.
Beáta Révayová, obyvateľka

Aforizmy
Hnev sa neprekonáva hnevom, ale láskou. Ten má právo kritizovať,
kto má odvahu pomôcť. Lásku neodsudzuj nikdy, vždy len milujúceho
alebo milovaného. Kto nervy ešte nestratil, zostáva mu už iba nervovo
sa zrútiť. Pravda nemá ľahký život, keby ho mala, bolo by to klamstvo.
Len milujúci človek vidí, čo je v človeku pravdivé. Príroda je silnejšia
ako všetky predsavzatia.

Pranostiky
Po Martinovi lepší kožuch, ako vesta. Martin, Klement, Katarína, raz je
teplo raz je zima. Aký deň je na Katarínu, taký bude celý január. Sv.
Alžbeta za plný košík sviatkov prináša. Ak je na Martina hmlisto, bude
mierna zima isto. Novembrové hrmení pšenicu na zlato zmení. Čím
skorej sa začne zima, tým skorej prejde. Pekná jeseň znamená
veternú zimu.
Petronela Kittlerová, obyvateľka
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Spomienka na zosnulých
Nadišiel čas spomienok na našich blízkych,
preto aj ty s vďakou na nich mysli,
na ich hrob nezabudni.
Pri spomienkach na ich hroboch sviece s láskou zažíhame,
ktoré v plameňoch sa mihocú ako jesenné padajúce listy.
Klaď okrasné ruže na svoje korene,
lebo nevieš deň, alebo tisíce dní,
ktoré skončia v tomto živote, ty ľudské stvorenie.
Pamätaj, že vek nepozná život bez času,
lebo keď niekto ublíži druhým, mal by vrúcne nájsť cestu k ľuďom.
Preto sa oplatí pre iných trpieť a v pohode žiť,
pokiaľ sa nezastaví čas nášho žitia.
V očiach slzy, v duši žiaľ,
osud nám vzal, čo Boh dal.
Anna Szabová, obyvateľka

Rozlúčka s jeseňou
Rozdali farebné stromy svoje posledné listy,
nastáva zimný čas, ako po iné roky.
Vietor ich rozniesol v daždivých dňoch,
na všetky svetové strany, i na spustnuté polia a lúky.
Opadla zeleň i ružové kvety voňavého leta,
smútia stromy holými konármi.
Ktorý strom je mŕtvy, ktorý je zdravý, rozpoznať sa nedá.
Preto nesmúťme za krásami leta a jesene,
príde zima a príde mráz,
ktorý nám namaľuje na okná obrazy všetkých krás.
Petronela Kittlerová, obyvateľka
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Výroky slávnych
Robbe-Gillet: Domnievať sa, že prenikáme do duševných pochodov
druhého človeka je nezmysel. Neznámy autor: Všetko je také dobré,
alebo zlé, za aké to sami pokladáme. Jean Cocteau: Svedomie nás
neodvracia od hriechu, len nám bráni tešiť sa z neho. Tibor Déry:
Ako náhradu za rozum mužov dostali ženy od stvoriteľa ženskú
logiku. Neznámy autor: Človek má veriť iba tomu, čo môže pochopiť
rozumom a overiť skúsenosťou.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka

Breviár slušného správania
Vždy po podávaní stravy – raňajky, obedy, večere, zo
zdravotných dôvodov (nohy) zostávam dlhšie v jedálni a pozerám na
ostatných obyvateľov. Z mojej skúsenosti, si pravidelne všímam
oblečenie a správanie obyvateľov.
Drahí obyvatelia, nechcem rozdúchavať vášne, ale správanie
niektorých je neprimerané v jedálni – kde sa podáva strava. Aby som
bol presnejší, na stravovanie sa nechodí v špinavom oblečení. Mali by
sme byť príkladom pre tých ostatných. Iste sa nám príjemnejšie trávi
čas obeda, v čistom a upravenom prostredí a primeranom oblečení,
správaní sa. Viac krát som si všimol nedostatky, na ktoré nemôžem
upozorniť a preto to píšem. Napríklad krátke nohavice, neupravené
vlasy, nechty a podobne. Prosím vás neberte to v zlom, že chcem
poučovať, ale fakt sa to týka všetkých. Nemyslím si, že je problém
slušne sa správať na akcii, pri jedení v jedálni. Toto isté ako aj
v jedálni, platí aj o celom zariadení.
Ak máte aj vy na mňa a moje správanie takýto názor, poveďte mi
to, ja sa pokúsim to napraviť. Keď sa chceme cítiť dobre, tak
ukážme aj my to lepšie v nás.
Štefan Hučko, obyvateľ

Česť jeho pamiatke
Dňa 3. októbra 2016 zomrel prezident Slovenskej
republiky – Michal Kováč. Bol to prvý porevolučný
slovenský prezident v ére samostatnosti. Mal to ťažké
a diskutabilné. Česť jeho pamiatke!
Štefan Hučko, obyvateľ
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Vitajte medzi nami!

Margita Balážová

Božena Stančeková

Juraj Verbír

Prišli k nám
František Kukan, Peter Šimun,
Helena Višňovská, Michal Švihran, Žofia Kulaviaková
a Oľga Geršiová

NOVEMBROVÍ oslávenci
01.11
01.11
02.11
08.11
10.11
13.11

Zdenko Ducký
Adela Geschvandtnerová
Milan Mihálik
Milan Mandúch
Františka Vestenická
Viliam Opoldus

16.11
17.11
17.11
23.11
25.11
28.11
28.11

Helena Galabová
Helena Blažiová
Mária Urminská
Ondrej Laurinský
Antónia Kluková
Dezider Michalík
Zdeněk Remeš

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie,
veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti!
V mesiaci OKTÓBRI nás opustili
Ladislav Výčapi, Margaréta Antošová,
Pavlína Krošláková, Anna Kolinková,

Česť ich pamiatke
20

Podujatia

MD-11/2016

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V NOVEMBRI
03.11
07.11
08.11
10.11
14.11
15.11
16.11
16.11
18.11
24.11
24.11
25.11
28.11
30.11

Pietna spomienka
cintorín
Prednáška „Nezostalo po nich...“ knižnica
Stretnutie pri spomienkach
jedáleň
Redakčná rada
B/2
Domový parlament
Súťaž v sedmových kartách
jedáleň
Relaxačný pobyt
Poľný Kesov
Premietanie fotografií – oslavy výročia
Hudba lieči
jedáleň
Prednáška pre obyvateľov
jedáleň
Katarínska zábava
jedáleň
Prechádzka kinematografiou
jedáleň
Premietanie fotografií – oslavy výročia
Súťaž 5 proti 5
jedáleň

Anička
Zuzka
Anička
Veronika
Zuzka
Anička
riaditeľka
Betka
Gabika M.
Anička
riaditeľka
Janka R.

Aktivita pre obyvateľov
Máme pre Vás

NOVINKU!
Budeme realizovať
organizované zdravotné
prechádzky

2 x v týždni, v areály,
ale aj mimo areál.
Informácie Vám poskytnú sociálni pracovníci
na jednotlivých oddeleniach.

Jedna prechádzka bude vždy počas pracovných dní
a druhá cez víkend.
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Zasmejme sa
Upratovačka na policajnej stanici ohlasuje znásilnenie. Policajt spisuje
zápisnicu a pýta sa upratovačky – Pani a nemohli ste ujsť? – A ako?
Napravo stena, naľavo stena, on za mnou a vpredu som už mala
umytú dlážku.
Chcela by som peknú kravatu pre manžela, ktorá by mu zvýraznila
oči. – pýta si žena v obchode. Predavačka na to – Každá kravata
zvýrazní chlapovi oči, treba ju len dobre zatiahnuť.
Prosím ťa, kde sa vzalo toľko blata v posteli? – pýta sa matka dcéry. –
Včera bol za mnou agronóm a zabudol si narýchlo vyzuť čižmy.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Už zasa opušťák? – čuduje sa veliteľ roty. – To som zvedavý, čo si
zase vymyslíte, keď už ste išli štyri krát dedkovi na pohreb. – Nič si
nemusím vymýšľať, - upokojuje bojovník. – Idem na svadbu, babka sa
nám zasa vydáva.
Na diskotéke pristúpi k sediacej dievčine opitý mládenec a pýta sa jej
– Ahoj! Nejdeš tancovať? Slečna neisto odpovedá – No, áno...
Mládenec na to – Tak choď, nemám si kde sadnúť.
Musíte za každú cenu schudnúť – vraví lekár pacientovi. – Keď mi to
nejde a nejde, - sťažuje sa pacient, - žiadny liek nezaberá. – Teraz
vám predpíšem jeden liek, a ten kým zoženiete, zaručene schudnete.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka

Rómska matka drží v náručí syna a hovorí mu – Dežko urob apkovi
radosť! Povedz mu: Čučo, čučo!
Mami odučil som babku ohrýzať si nechty! – A ako si to dokázal, pýta
sa mama. – Schoval som jej zubnú protézu.
Matka dohovára dospievajúcej dcére – Kde si bola tak dlho? – Vonku.
– A čo si tam robila, otec je dôležitejší. Dcéra na to – Neviem ako sa
to volá, ale odteraz to bude môj koníček.
Simeon Masár, obyvateľ
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Tajnička
November so sebou už prináša zimnú až vianočnú atmosféru. Spája
sa s ním Sviatok všetkých Svätých aj Pamiatka zosnulých. Tajnička
ukrýva preklad latinského výrazu „Memento mori“.
Hlavné mesto ČR
Chválospev
Keď Slnko zapadne vyjde ...
Ä

Meno neveriaci apoštola
Británia inak
Meniny má 19.3.
Chemická značka „Fe“
Vinetka
Zavri dvere
Meno amerického prezidenta
Mužské meno 24.2.
Kríčkové ovocie
Napodobenina
Ženské meno
Meniny má 30.10.
Simeon Masár, obyvateľ

Hádanka:
Kto bol Milan Rastislav Štefánik?
a.) astronóm a letec
b.) vedec a námorník
c.) spisovateľ
Rudolf Sokolík, obyvateľ

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 11. 2016 svojmu sociálnemu
pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!
Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu10/2016 sa stávajú:

Anna Szabová a Jozef Makový

Srdečne gratulujeme!
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FOTO MESIACA
Tanečný parket bol plný

Foto: Veronika N.
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