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Veľká noc a my dnes
Dejinne pravdepodobne najstarším
svedectvom o Veľkej noci je homília O
Pasche Melitona Sardského z 2. storočia.
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
sviatky, milí
čitatelia.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

65-004

1(2'7(.

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

13. apríla 1950
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Pozor, padá Babylon
Mesto Babylon je symbolom pýchy
ľudí, ktorí chceli postaviť vežu do
neba a vyrovnať sa Bohu. Niečo podobné sa deje aj dnes.
Máme trochu pomätené jazyky a
každú vetu začíname slovom ja. Nepočúvame druhých ľudí a ani Boha nad nami.
Zahľadení do zrkadla pýchy. Prišiel vírus. Ničí ľudí aj firmy. Niektorí podnikatelia kričia: „Pomáhajte nám.“ Pomáhať
treba hlavne chorým a ohrozeným, nie
„firmám - brojlerom,“ ktoré sa roky priživovali na štátnych stimuloch, dotáciách
a zákazkách a znovu žiadajú o pomoc.
Baťa nikdy nežiadal pomoc od štátu
a za príčinu krízy označil mravnú biedu.
Neprepustil svojich spolupracovníkov.
Znížil ceny, platy a ochránil najslabších.
A počas krízy firma Baťa dokázala rásť.
Viem, že mnohí budú potrebovať pomoc. Len sa neprekrikujme a snažme sa
najskôr pomáhať. Aj tí, čo žijú v luxuse
svojich babylonských veží. Padá Babylon. Pätnásť futbalistov prišlo o prácu a
médiá o tom píšu viac, ako o trpiacich a
zomierajúcich. Futbal sa nehrá, netrénuje sa, a tak dostali návrh, že dostanú iba
20 percent z platu - 1500 - 2000 euro mesačne. Nesúhlasili. Mali sa uskromniť,
aby prežili najslabší - tí, čo im polievajú

trávu, perú dresy a trénujú mládež. Padajú veže. Boháč, ktorý zbiera luxusné
autá, už asi nedokončí svoju babylonskú
vežu a príroda v Jasnej si vydýchne. Padne Babylon - pyšné a veľké korporácie,
finančné systémy postavené na nezmyselnom raste, aj celé spoločenstvá, ktoré
povýšili peniaze nad ľudí a prírodu.
Kým padajú veže, dejú sa aj lepšie
veci. Ozývajú sa moji študenti z Podnikateľskej univerzity z firiem Švec a SPOL,
Tripal, Gevorkyan, i-industry alebo Emilove sady. Nefňukajú a nenatŕčajú ruky k
štátu. Inovujú a bojujú o prežitie ak, ako
sme sa to spolu učili. Za pár hodín a dní
vymysleli, vyrobili a otestovali ochranné masky a štíty, skladacie postele pre
chorých alebo dezinfekčnú jednotku.
Tiež majú problémy, ale premýšľajú nad
tým, ako pomôžu druhým. Nemajú čas
písať listy do médií
a čakať na pomoc
zhora. Viem, pomoc
bude potrebná. Len
buďme ohľaduplní
- aj nemocnice teraz
potrebujú tí, ktorí
sú na tom najhoršie.

» Ján Košturiak

Brezno

B. Bystrica

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.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

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

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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
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Predajcovia Nota Bene volajú SOS
Aprílové vydanie Nota Bene, ktoré
pomáha ľuďom bez domova, si verejnosť v uliciach nekúpi. Dôvodom
je situácia okolo pandémie.
Predajcov však môže každý podporiť finančným darom prostredníctvom
krízovej zbierky na webe pomahatjelahke.sk. Každý darca tak získa elektronické vydanie časopisu Nota Bene
priamo do svojho mailu.
Štatutárna zástupkyňa OZ Proti
prúdu Sandra Pazman Tordová tvrdí, že predajcovia pouličných časopisov prežívajú ťažké chvíle. Ulice sú
pre pandémiu nového koronavírusu
prázdne, čoho následkom predajcom
poklesol predaj na minimum a nedokážu sa už postarať o svoje živobytie. „Až
90 percent predajcov si vďaka predaju
pouličného časopisu Nota Bene zabezpečuje bývanie. Bohužiaľ, v súčasnej
situácii pouličný predaj časopisu nie je
efektívny nástroj pomoci,“informovala
Sandra Pazman Tordová.
Prvýkrát v histórii časopisu sa
jeho vydavateľ rozhodol, že aprílové
číslo časopisu vyjde len v elektronickej forme. „Najväčšiu pomoc momentálne vidíme v krízovej zbierke, ktorá
predajcom pomáha prežiť a je naďalej
potrebná. Ľudia môžu podporiť svojich
predajcov na stránke www.pomahatjelahke.sk. Práve vďaka ich darom pomôžeme udržať predajcom bývanie, aby
neskončili opäť na ulici a zabezpečíme

im základné potreby na prežitie - potraviny, hygienické pomôcky a lieky,“
spresnila. Každý darca, ktorý prispel
na zbierku, dostane ako poďakovanie
v elektronickej forme aktuálne aprílové
Nota Bene s témou Stop panike.
Všetky peniaze zo zbierky Pomahatjelahke.sk idú výhradne na pomoc
predajcom, prioritne na udržanie si bývania. Vďaka zbierke už OZ Proti prúdu
pomohlo zachrániť bývanie prvým 38
predajcom Nota Bene v Bratislave a rozdalo viac než 50 balíčkov potravinovej
pomoci. V bývaní musí a chce združenie podporovať aj ohrozených predajcov v ďalších regiónoch.

» red

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

16. apríla 1945
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
67-0010

02 AUTO-MOTO / iné
03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Predám zachovalú, funkčnú mláťačku 22, cena 600€,
dohoda možná, okres
Detva. Tel: 0908102833
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»Kúpim tkané plátno, vrecia, kroje, kašmírové šatky a sukne, starožitnosti.
0909117320
65-046

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

PREDAJ MALEJ HYDINY
za bezkonkurenčné ceny

2-3 týždňové
2-3 týždňové
2-3 týždňové
2 týždňové
14 týždňové

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

husokačky MULÁRD
brojlerové KAČKY
HUSI
brojlerové KURENCE
NOSNICE

3,50 €
3,50 €
8,00 €
2,30 €
5,60 €

0905 745 006 ř0903 944 151 TURÁ - bývalé PD

Príklad:
RP BB 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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, BB zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Chcete
podať
inzerát?
PlatbaMobilom.sk
technicky
Návod nájdete na strane
6 dolu.
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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59-0102

Chcete si
podať
inzerát?

služby
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B. Bystrica

'LVSHĀLQJ6.

781200009

bystriCKo

INZERCIA

0907 877 862
Výročia a udalosti
bola vo Francúzsku vynájdená gilotína.

11. apríla 1792

INFRAČERVENÉ KÚRENIE
BUDÚCNOSTI
Heat4All Slovakia, s.r.o
www.heat4all.com/sk

Inzerát, ktorý predáva

infrapanely Made in Austria so zárukou 8 rokov

0907 727 204

33-0039

tel.: 0907 556 386

59-0039

www.heat4allslovakia.sk

BB 20-15 strana_

5

6

služby

BB 20-15 strana_

Najčítanejšie regionálne noviny

6

služby, Zamestnanie

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t3VǏOâQSBDPWOÓL ,04&$1*-Ǝ¶,ûNFTBǏOFCSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
t70%*Ǝ# 5ûNFTBǏOFCSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
t70%*Ǝ$ûNFTBǏOFCSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF

-FUOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
+ príplatky a 0%.&/:
,dispecing2@aii.sk

UBYTOVANIE ZADARMO – NÁSTUP IHNEĎ

94-0053

7

SBS RAVI s.r.o.
prijme do TPP pracovníkov strážnej
služby pre objekt v Banskej Bystrici
Nástup : ihneď
Hodinová mzda : 3,20 € netto/ hodina

KONTAKT : 0908 986 420

BUĎ ZODPOVEDNÝ!
#ZOSTANDOMA

S 7
U9

Prijmeme
zamestnanca

Miesto výkonu

www.blackpatrol.eu

INZERCIA

0907 727 204

7

8
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O

4,20€ hod/brutto
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BANSKÁ BYSTRICA,
BREZNO - 0911 545 700,
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52-0042

Podmienka : Preukaz odbornej spôsobilosti

16-0002

bystriCKo

ZDraVie / služby
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600 000
Stannah

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0047
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0944 556 070

13 120 0103

do

on

ca

AK
C
k I

A

es

-2

5%

Chcete chovať hydinu?

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

100% záruka kvality
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