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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.
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Dejinne pravdepodobne najstarším
svedectvom o Veľkej noci je homília O
Pasche Melitona Sardského z 2. storočia.
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

Parlament schválil
novelu Zákonníka práce
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,

INZERÁT,
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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.

15. apríla 2019

» red

Výročia a udalosti

zachvátil katedrálu Notre-Dame vo francúzskom Paríži požiar.

17. apríla 1521

bol Martin Luther exkomunikovaný.

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
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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
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

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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Púpava nie je burina

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TN 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, TN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Púpava lekárska je i významnou
liečivou rastlinou. Celá rastlina je prestúpená mliečnicami, ktoré obsahujú
bielu, nejedovatú šťavu. Púpava lekárska sa celé stáročia používala na liečbu
žlčníkových a pečeňových ťažkostí, ale
aj pri tráviacich problémoch a horúčke.
Okrem toho sa mladé lístky používali
do šalátov alebo sa pripravovali ako
chutná zelenina. Pražený koreň púpavy sa niekedy používal ako náhrada
kávy. Koreň púpavy obsahuje horčiny
lactopicrin, taraxacin a taraxasterin,
trieslovinu, inulín (na jeseň až 40 percent, ale na jar len okolo 2 percent),
triterpény taraxasterol a taraxerol, cholín, triesloviny, inositu, steroly, aminokyseliny, živice, silice, kaučuk (až 25
percent) fytoncídy a minerálne látky
(najmä meď, draslík a mangán).
V mladých listoch púpavy je obsiahnuté značné množstvo vitamínu
C a kyselina kremičitá. V kvetoch sú
prítomné flavonoidy, karotenoidy, silice a iné. Najvhodnejšie pre priamu
spotrebu bez sušenia alebo tepelných
úprav sú listy mladé, s nižším obsahom
bieleho mlieka. Keď po dobu dvoch týždňov zjeme každý deň hrsť čerstvých

» red

Výročia a udalosti
bola vo Francúzsku vynájdená gilotína.

11. apríla 1792

KÚPIME
BYTY, RODINNÉ DOMY

51-0245

platíme ihneĵ,
aj v dražbe alebo s exekúciou.

VIZITKY
0905 915 036, 0907 673 926
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lístkov, prečistíme si tak obličky, pečeň
a zlepšíme si trávenie. Pozitívny účinok
zaznamenáme aj na našej koži, čistí a
omladzuje aj pleť. Púpava je tiež účinná v boji proti ekzémom, akné a iným
kožným neplechám, ako list, tak koreň.
Pôsobí pri užívaní vnútorne, aj ako kožné tonikum. Listy môžeme používať aj
ako prísadu do polievok, ako čerstvé,
tak sušené.
Púpavový med alebo sirup z kvetov má dlhú tradíciu. Pomáha liečiť
choroby dýchacích ciest a podporuje
vykašliavanie, takže je to veľký pomocník pri chorobách, ako chrípka či
angína. Funguje nielen ako liek, ale aj
ako prevencia. Môžeme si ho pridávať
do čaju, rozmiešať do šťavy, mazať na
chleba, alebo užívať ako každý iný sirup, lyžičku niekoľkokrát denne.

09-01-6

08 STAVBA
STAVBA...8
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

Hlavičky jej kvetov sa rozžĺtli po
záhradách, lúkach a najrôznejších
pozemkoch. Mnohí si povzdychli
„ach, ako tá burina rýchlo vybehla“.
Púpava je však oveľa viac ako burina.

Napíšte nám: trenciansko@regionpress.sk

Občianska
riadková
inzercia
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Výročia a udalosti

o 23:40 parník Titanic narazil v severnom Atlantiku do ľadovca.
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Výročia a udalosti
sa uskutočnil prvý let človeka do vesmíru
– Jurij Gagarin.

12. apríla 1961
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Pracujeme v súlade s opatreniami proti CO
Pracujeme
v súlade proti
s opatreniami
proti COVID-19.
Pracujeme v súlade
s opatreniami
COVID-19.

KVALITNÉ 0905 915 036
VIZITKY 0907 673 926

Dobrou správou je, že cykloservisy
Milovníci jarnej cykloturistiky to
majú v týchto týždňoch na prvý po- a predaj súčiastok už môžu fungovať.
hľad sťažené, ale naozaj iba na prvý Takže, jarnej sezóne nič neprekáža, iba
ak náš nerozum.
pohľad.
Na bicykel predsa nemusíme chodiť
Rozhodne nie je asi najsprávnejší s obvyklou partiou priatľov a tam, kde
ekostrada1003.indd
inzercia ekostrada1003.indd inzercia
1
modelový príklad z udalostí na a pri to naozaj vyzerá
ako na Times Square
čo
Petržalskej hrádzi Dunaja z nedávnych do koncentrácie ľudí. Dajú sa objavovať
dní. To sa tam iba presunula masa ľudí úplne neznáme trasy, dokonca, dajú sa
z Námestia Slovenského národného aj vytvoriť. Na jar je pekne všade vonku.
povstania, na ktorom býva tak husto v Dá sa zvoliť aj kombinácia cykloturisobvyklých časoch. A dokonca niektorí tiky a pešej turistiky. V ktoromkoľvek
mali aj rúška. Grilovalo a opekalo sa našom pohorí – od Malých Karpát na
kolektívne bez akejkoľvek hygieny. Ví- západe až po Vihorlat na východe - sú
rus mal Vianoce.
zákutia, kam v živote ešte nikdy ľudNeznamená to však, že treba zostať ská noha nevkročila a ak aj náhodou
doma, práve naopak, slnečné lúče nám áno, potom v minimálnej koncentrácii.
ničia telo i dušu, uzatváranú čoraz viac Poďme sa hrať na vyhľadávanie nodo depresií karantény, či už dobrovoľ- vých prekrásnych trás, ktoré potom, až
nej, alebo prikázanej. A D – vitamínu to prehrmí, dáme na známosť aj našim
máme po zime a dlhej tme naozaj už priateľom a zavedieme ich tam. Poďme
iba posledné zvyšky. Pritom je mimo- objavovať. Aj prírodu, aj sami seba.
riadne potrebný na podporu našej teZ redakcie vám želáme aj z tohto
lesnej imunity.
pohľadu krásnu jar!

09-61

6

inzercia ekostrada1003.indd 1
1

6. 4. 2020 8:5

65-046

6. 4. 2020 8:55:51
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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)

Spole´nost MORAVIA CANS je pÃedním evropským
výrobcem aerosolových nádobek s mezinárodní
pÄVREQRVW¸DY¸FHQH|´tyÃicetiletou tradicí.

P¥IDEJTE SE K NÁM !

A další pozice uveÃejn·né
na webových stránkách
www.moraviacans.cz
OEKÁVÁME:
}zodpov·dný pÃístup k práci
}
schopnost práce a komunikace
v týmu
}
otevÃenou mysl a ochotu se u´it

NABÍZÍME:
}
atraktivní nástupní bonus
}ro´ní bonus
}
zajímavé benefity
}odborná školení
}jazykovou výuku
}dotované závodní stravování
}
5 týdnÄ dovolené

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Zavolejte nám nebo nás navštivte,
rádi vám podáme informace, které
budou zajímat práv· vás.

Kontakt:
e-mail: kariera@moraviacans.cz | telefon: 778 757 598, 778 775 195
MORAVIA CANS a.s., Tovární 532, Bojkovice 687 71

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove

0905 915 036
0907 673 926

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY NA LETNÍ OBDOBÍ !

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

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

13. apríla 1950

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

41-0057

16. apríla 1945
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AKTUÁLN HLEDÁME NOVÉ
KOLEGY NA POZICE:
}seÃizova´ výrobních linek
}pÃípraváÃ vstupního materiálu
}pracovnice paletizace

Služby, bývanie
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600 000
Stannah

0800 162 162
www.stannah.sk

52-0047
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Chcete chovať hydinu?

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

100% záruka kvality
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