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Týždenne do 38 810 domácností

Veľká noc a my dnes
Peri Pascha, alebo tiež Kázeň na Veľký
piatok je homília, ktorá pochádza z rokov
160-170. Okrem Druhého listu Klimentovho
ide o jednu z najstarších zachovaných kázní. Má štyri časti a 105 paragrafov.
Prvá časť odkazuje na starozákonné
čítanie z knihy Exodus a oslavuje starú
a novú Paschu. Druhá časť prerozpráva
príbeh starozákonnej Paschy a vysvetľuje
jej zmysel. Tretia časť objasňuje, prečo sa
Kristus obetoval, zmysel Adamovho pádu
a rozšírenie nadvlády hriechu medzi všetkých ľudí. Štvrtá, najrozsiahlejšia, vysvetľuje Kristovu novú Paschu a jeho triumf
vzkriesenia. V poslednej časti sa objavuje
antijudaistická polemika.
To sú dejiny. Súčasnosť? Je to tiež príbeh. Príbeh o zmysle života, o zmysle obetovania sa, o obetavých, ktorí nasadzujú
svoje životy. O ľudských pádoch a nadvláde
zla. O absolútnej prirodzenosti zla. O tom,
že nám jeho prítomnosť vôbec neprekáža,

naopak, mnohí z nás mu fandia a podporujú ho. Dokonca mnohí aj spomedzi tých,
ktorí si to už ani neuvedomujú.
To je to najhoršie – neuvedomili sme si,
ako ďaleko z reťaze sme pustili všeobecné
zlo a ako nám to zlo zahnalo dobro do kúta
hanbiť sa na polienko.
Situácia okolo nás nám pripomína bájnu výstrahu, objavujúcu sa takmer vo všetkých náboženstvách – varovne zdvihnutú
ruku. No zároveň žijeme v dňoch, v ktorých
stojí za to brániť a najmä presadzovať to
dobro.
A na to netreba bujarú, rozjasanú
Veľkú noc, plnú oblievačiek a veľkých
osláv, prehýbajúcich sa stolov a množstva ľudských
stretnutí. Spomeňme si
možno na toho Melitona
Sardského.
Na čítanie o pádoch a
znovuvstaniach.
Krásne a pokojné sviatky, milí
čitatelia.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213
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Dejinne pravdepodobne najstarším
svedectvom o Veľkej noci je homília O
Pasche Melitona Sardského z 2. storočia.

ÚVAHA / SLUŽBY, BÝVANIE
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O manipulácii s nami
O tomto našom handicape sa po- strehla a našli sa dokonca takí, ktorí
merne málo píše a málo sa analy- tvrdili, že nádoba je o niečo ťažšia!
Experiment dokazuje, že človek
zuje, hoci patrí k najčastejšie zneužívaným ľudským nedostatkom. nemá zmyslový analyzátor na pociťoĽudia totiž nemajú „senzor“ na do- vanie a vnímanie pomalých, kontinucenenie pomalých zmien a zriedka- álnych zmien v čase. „Nezbadáme“,
vých ohrození.
ako zostarneme, ako sa staneme závislí od nikotínu, od alkoholu, ako sa
Akonáhle sa tie zmeny v relatívne vzdáme zásad a princípov, s ktorými
krátkom čase zrýchlia a počty obetí vstupujeme do života po maturite, či po
zvýšia, tak nás to zväčša vystraší, hoci ukončení vysokej školy. Nevidíme to.
v konečnom dôsledku tie pomalé zmeŽivot nám ukazuje, že nedokážeme
ny a zriedkavé ohrozenia si vyžiadajú správne a rozumne vnímať a hodnotiť
neraz omnoho väčšie straty a obete ako význam či zmysel rýchlych a pomalých
tie rýchle.
zmien vôkol nás. Dokonca sa tomuto
Spomínam si na jeden experiment, poznaniu dokážeme aj vehementne
ktorý si môžete vyskúšať aj doma, s deť- brániť. A tak je to aj teraz – nepodliehajmi, manželkou. :)
me teda manipultívnym informáciám,
Zažil som ho ako študent na nepodliehajme stresujúcim „faktom“,
vlastnej koži, počas praxe v oddelení nepodliehajme senzácii. Z čoho? Nuž –
inžinierskej psychológie - Ústavu ex- aj z pandémie.
perimentálnej psychológie SAV. Do
ruky nám dali sklenenú nádobu, v
ktorej bolo asi liter farebnej tekutiny.
V spodnej časti nádoby bol kohútik
s napojenou hadičkou, cez ktorú po
otvorení vytekala tekutina do nádoby na podlahe. Inštrukcia znela „Ak
zbadáte zmenu vo váhe nádoby, ktorú
držíte v ruke, stlačte pedál umiestnený
pri nohe.“ Predtým nám oči spoľahlivo
zakryli šatkou.
Hoci počas piatich minút pomaly
vytiekol liter tekutiny a nádoba bola,
pochopiteľne podstatne ľahšia, väčšina z nás študentov túto zmenu nepo» Milan Kožiak, psychológ (krátené)

22 119 0011

Piešany

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

Západné Slovensko

Poskytujeme doklad o likvidácii
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Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera
(noviny, časopisy, letáky)
Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138
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Výročia a udalosti
sa uskutočnil prvý let človeka do vesmíru
– Jurij Gagarin.

12. apríla 1961
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63-0005

Výročia a udalosti
začala Červená armáda deﬁnitívny útok na nemecké vojská brániace Berlín.
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16. apríla 1945

Stredné Slovensko

Odťahová služba zadarmo

o 23:40 parník Titanic narazil v severnom Atlantiku do ľadovca.

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Výročia a udalosti

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

14. apríla 1912
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zber - výkup autovrakov

BÝVANIE

piešťansko

-61%

3x

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

V tejto dobe
vám vyjdeme
v ústrety
aj cenami
PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

AKCIA

AKCIA

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

1/3

BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL
81 mm
• 7-KOMOROVÝ
ZA CENU
5-KOMOROVÉHO

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV
NA ENERGIE

CENY
OKIEN

0918 500 492

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk
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AKCIA
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Sociálny labyrint / ZDRAVIE + RELAX, SLUŽBY
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Parlament schválil
novelu Zákonníka práce

02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
3

04 BYTY / prenájom4
byty/prenájom
05 DOMY / predaj 5
domy/predaj
06 POZEMKY / predaj6
pozemky/predaj
07 REALITY7 / iné
reality/iné
08 STAVBA8
stavba
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
»Predám obývaciu stenu
nepoškodenú, vešiak do
chodby, všetko za symbolickú cenu. Tel.: 0944 264
363
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport

11

12 DEŤOM 12
deťom
13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj

13

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
15 HĽADÁM
hľadám
prácuPRÁCU

15

16 ZOZNAMKA
zoznamka
16

Nezamestnaní budú môcť dlhšie čerpať dávku v nezamestnanosti, nie iba
pol roka. Novela zákonníka upravuje
organizáciu pracovného času, dovolenky a prekážky v práci na strane zamestnanca aj zamestnávateľa. Po novom sa má ustanoviť možnosť výkonu
práce z domácnosti zamestnanca, ak
to povaha práce umožňuje.
V oblasti sociálneho poistenia rezort
práce navrhol zabezpečiť príjem ľuďom,
ktorí poberajú dávku v nezamestnanosti
prostredníctvom dočasného predĺženia
podpornej doby poberania tejto dávky
na viac ako pol roka, pretože tieto osoby
si nevedia v čase krízovej situácie nájsť
zamestnanie. Vzťahovať sa to bude aj na
prípady pred nadobudnutím účinnosti
novely Zákonníka práce, aby sa to týkalo
všetkých nezamestnaných, ktorých zasiahla mimoriadna situácia okolo nového
koronavírusu.
Tiež sa upravia podmienky čerpania
dovolenky z hľadiska oznamovacej povinnosti zamestnávateľa vopred, a to skrátením ustanoveného času na najmenej
sedem dní vopred a v prípade dovolenky,
ktorá sa prenáša z predchádzajúceho alebo z predchádzajúcich rokov, na najmenej
dva dni.
Doplní sa tiež ochrana zamestnanca pred skončením pracovného pomeru
a ochrany pri návrate do zamestnania,

ak pracovník využije dôležitú osobnú
prekážku v práci na ošetrovanie chorého
člena rodiny alebo starostlivosť o dieťa.
Týkať sa to má aj prípadov zamestnancov,
ktorým je nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia.
Novela prináša aj ďalšiu dôležitú zmenu a to, že zamestnávatelia bez zástupcov
zamestnancov, teda odborárov, budú
môcť rozhodnúť, že v prípade prekážky
v práci môžu poskytovať zamestnancom
náhradu mzdy v sume 80 percent priemerného zárobku zamestnanca, najmenej
však vo výške minimálnej mzdy. Týkať sa
to má prípadov, ak zamestnanec nemôže
vykonávať prácu celkom alebo z časti pre
zastavenie alebo obmedzenie činnosti
zamestnávateľa na základe rozhodnutia
príslušného orgánu alebo pre zastavenie
či obmedzenie činnosti firmy v dôsledku
vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.
Zamestnávateľom tiež majú ubudnúť
niektoré povinnosti v čase mimoriadnej
situácie, čo sa týka bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.
Z novely Zákonníka práce sa vypustilo ustanovenie, aby zamestnávatelia z
dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu mohli nariadiť zamestnancovi odpracovanie času, za ktorý mu patrila náhrada
mzdy v tomto období.

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
320 €

370 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

480 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1

75-28

Občianska
riadková
inzercia

03 BYTY / predaj
byty/predaj
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA
AKCIA

» red

ÁJ
APRÍL – M
2020

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

Chcete si
podať
inzerát?

al

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

Príklad:
RP PN 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.
farba
HNEDÁ

Materiály:
HLINÍK, DREVO

farba
ANTRACIT

0905 746 988
ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

,
mete.tam
Stavia
je
u
treb
kde po

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

PRÍSTREŠKY - TERASY � RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY � SKLENENÉ STRECHY � STAVEBNÉ PRÁCE
Videá a fotky realizácií nájdete na:

www.montter.sk

PN20-15_strana-
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Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, PN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

seriózne, kv

itn
Nové pomníky - žula, terazzo
bez zálohy e,
doprava ZD ,
Krycie dosky, sekanie písma
ARMA
Rekonštrukcie starých hrobov
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Dlažba, betónové chodníky

16-0028

●
●
●
●
●

BÝVANIE

piešťansko

5

2  Ï  ÷  2 9    & ²     /  1  ²  ' ÷  5  ,   Ą
2)29&²/%-+2/:
 2  - '     8  +   9   ²  * -  & ² õ 5 ) 
VO VAŠEJ LOKALITE.

INFO@CEZANTENU.SK
94-0038

INFOLINKA: 0800 611 211

026_20_TOWER_DD2_BA_207x296mm.indd 1
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove

16-0001

09-18

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Realizujeme všetky
stavebné práce

Kompletné rekonštrukcie

bytov a domov

33-0039

52-0045

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Výročia a udalosti
sa v Česko-Slovensku uskutočnila „akcia K“ – likvidácia mužských
rádov a reholí.

13. apríla 1950
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Veľkonočný pozdrav predsedu Konferencie biskupov Slovenska

Jeho excelencia Mons. Stanislav Zvolenský
čitateľom REGIONPRESSU

Záverečné dni Pôstu kresťanov vovádzajú do atmosféry Veľkého týždňa. V ňom si pripomíname
utrpenie nášho Pána Ježiša Krista. Rozjímame nad
Poslednou večerou, keď ustanovil Eucharistiu, nad
jeho zajatím, krížovou cestou i ukrižovaním.

Tento rok je všetko trochu inak. Celý svet bojuje s koronavírusom. A tak sme na dlhé dni, ba týždne bez možnosti
sa stretávať, aj bez možnosti spoločne sláviť v našich chrámoch. Pýtame sa, kde načerpať duchovnú silu, čo robiť, ako
to vydržať. Viacero ľudí mi rozprávalo o situácii, ktorú ešte
nezažili. Tak veľmi by chceli byť nablízku, navštíviť svojich
rodičov, starých rodičov, alebo známych, ktorí túžia po ich
objatí. Lenže sa obávajú. Nechcú teraz ohroziť ich zdravie.
Láska k človeku, ktorá sa vedela prejaviť blízkosťou, sa teraz
pýta, čo je lepšie: ako sa mám zachovať v nových okolnostiach? Zasa iní, najmä tí starší, mi do telefónu rozprávajú o
samote, o tom ako im chýba návšteva chrámu, aj stretnutie
so známymi. Ako to všetko na nich doľahlo. Počúvam, a neraz podvedome zatvorím oči. Aby som sa sústredil na pochopenie ich pocitov. Aby som našiel slová, ktorými ich môžem
povzbudiť. Ale aj preto, aby som znovu a znovu otváral oči
viery.

nazval. Sme tak trochu ako Šimon z Cyrény, ktorý prešiel kus
cesty s Kristom, a pocítil ťarchu, ktorej by sa radšej vyhol.
Hoci sa prirodzene vzpierame, neodmietnime túto duchovnú skúsenosť. Spojiť sa s Kristom pri nesení kríža. V ťažkých
konkrétnych situáciách, ktoré prežívame. Pokúsme sa na
ne hľadieť duchovným zrakom, očami viery. Ale aj nádeje.
A lásky.

Ježiš z lásky k nám

kráča na Golgotu. Ale najdôležitejšie prekvapenie ešte len
príde: centrálnym posolstvom Veľkej noci je predsa zmŕtvychvstanie! Nepremožiteľné svetlo nádeje pre nás všetkých. Skúsme znovu poňať, novým spôsobom zažiť obe tieto
skutočnosti. Kríž, aj vzkriesenie. Tak ako sa vo viere spájame
s Kristom, spojme sa aj so svojimi blížnymi. Aj keď sa možno
nedá fyzicky stretnúť. Povzbuďme sa sledovaním slávení,
ktoré sa núkajú cez rozhlas, televíziu, či internet. Ale dohodnime sa aj na nejakej hodine, keď sa spolu pomodlíme, hoci
každý na inom mieste. V rámci rodiny, priateľov, či kolegov
z práce.

arcibiskup Stanislav Zvolenský

sa. Prijmime ju s nádejou, ktorá sa nenechá premôcť nijakým strachom. Prijmime ju láskou, ktorá je vynachádzavá, a
Venujme viac času rozjímaniu, Biblii, duchovnému číta- vie zakaždým nájsť spôsoby, ako slúžiť a pomáhať. Pamätám
niu. A prejavme v týchto dňoch lásku. Ohľaduplnosť. Trpez- na vás denne vo svojich modlitbách, a prosím Pána o pomoc
livosť. Dobrotu. Áno, je tu čas skúšky. V ktorej sa má ukázať, a požehnanie pre vás aj vašich drahých. Všetkým želám miTieto dni
nás novým spôsobom vovádzajú do atmosféry Veľkého akí sme, aj to, ako žijeme našu vieru. No Boh na nás skúšky lostiplnú Veľkú noc: dni plné viery, nádeje a lásky!
týždňa. Ježiš pozná, čo je to byť opustený, nesie na pleciach nedopúšťa preto, aby nás trestal, ale aby sme ich zložili, aby
Predseda Konferencie biskupov Slovenska,
ťarchu kríža a kráča po dlhej ceste na Kalváriu. My zrazu krá- sme z nich vyšli posilnení, lepší. Prijmime aj túto, čo na nás
arcibiskup Stanislav Zvolenský
čame s ním. Nesieme tento „koronový“ kríž, ako to niekto doľahla, očami viery. Takej viery, ktorá chce rásť a očisťovať
Veľká noc 2020

15. apríla 2019

Výročia a udalosti

zachvátil katedrálu Notre-Dame vo francúzskom Paríži požiar.

17. apríla 1521

bol Martin Luther exkomunikovaný.

Áno, objavme nanovo silu modlitby!

KVALITNÉ
VIZITKY 0905 746 988

WWW.REGIONPRESS.SK

Viac informácií na tel.:
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Výročia a udalosti
bola vo Francúzsku vynájdená gilotína.

11. apríla 1792
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Chcete chovať hydinu?

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

100% záruka kvality
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