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Tretia
Ak sa niekedy aspoň na okamih
zastavíme a zauvažujeme o pravých
hodnotách v ľudskom živote, môžeme objaviť, že jedným obrovským
darom je zrak. A neexistuje iba slepota telesná, ale aj duchovná. Vidíme
či nevidíme znamenia našich čias?
Chápeme či nechápeme, čo nám
chcú naznačiť? Vidíme niečo alebo
niekoho veľkého vo vlastnej rodine?
Veľmi krásne to napísal Exupéry
vo svojom Malom princovi vari v najznámejšom citáte, ktorý v správnej
chvíli stojí zato opakovať: „Správne
vidíme len srdcom, to, čo je dôležité
je očiam neviditeľné“. Netúžme byť
väčšími ako ktokoľvek iný na našom
malom svete moci a v našom bohatstve, ale skúsme zažiť aspoň chvíľku stať sa tými
najmenšími...
Pekný a pokojný,
myšlienkami naplnený
Advent, vážení čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Myjave
850 € brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!

0948 066 491
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63-0097

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
16-0

Paralelne prežívame všetko obvyklé svetské, no je fajn, ak zostane
čas zamýšľať sa aj nad tým duchovným. V tom svetskom je zhon, obavy,
neistota, často aj bolesť, v tom duchovnom nádej a očakávanie. Možno
aj preto je dobré z týchto dvoch svetov
spraviť prepojenú sústavu a žiť v nej
plnohodnotne, od radosti po smútok,
od bolesti po šťastie. Myslím si, že
človek sa stane ľudským až vtedy, ak
toto dokáže, ak to zažije a ak sa tak a
v tom naučí vo svojom živote pokračovať.
Hulákajúci hlupák na akomkoľvek stupni moci, hoci len a výlučne
domnelej a aj to iba z jeho pohľadu, tu
nie je na to, aby nám ničil či znechucoval a zoškareďoval život, naopak,
práve “vďaka” takýmto sme schopní
vidieť ho aj krásny.
„Hľa, ja posielam svojho posla
pred tvojou tvárou a on pripraví
cestu pred tebou.“ Veru, hovorím
vám: Medzi tými, čo sa narodili zo
ženy, nepovstal nik väčší ako Ján
Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom

kráľovstve menší, je väčší ako on.“
Mt 11, 2- 11

36-0001

Čas je zrýchlený, ešte nedávno
sme avizovali príchod Adventu a
už je tu jeho tretia nedeľa.

SPRAVODAJSTVO / SLUŽBY
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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

POTREBUJEME NOVÚ
ALTERNATÍVU.

Matovič nevyšiel, lebo ani nikdy nemohol.
Nie pre ťažké reformy, ktoré sa nedajú vydržať, lebo žiadne nerobia.
Nie pre kauzy, hoci škandálov mali
za tých pár mesiacov neúrekom.
Ľudia nechcú Igora Matoviča a jeho
vládu kvôli absolútnej neschopnosti riešiť vážne problémy, arogantnej
komunikácii k občanom a drzému
papalášizmu.
Očakávaná zmena k lepšiemu
s Matovičom neprišla a ani nepríde.
A za dverami stále čaká starý aj nový
Smer. Úlohou všetkých príčetných a
kompetentných strán je ponúknuť
alternatívu. Odbornú, profesionálnu a hodnotovú alternatívu, pre
ktorú Slovensko a jeho občania sú
cieľom politiky, nie iba nástrojom
na použitie vo voľbách.
Potrebujeme viac odbornej diskusie, debát o zdravotníctve, obnove
Slovenska o problémoch a riešeniach. Pri tejto vláde, pri spôsobe
vládnutia Igora Matoviča sa o tom
nedá ani snívať. Nechcem a neželám
Slovensku návrat ľudí, ktorí si mysleli a hovorili, že keď vyhrajú voľby, môžu všetko. Nechcem Fica ani
žiadny iný Smer. Chcem len slušnú

vládu, ktorá nebude robiť vlastným
občanom zle. A ktorá sa správa k
ľuďom s úctou! Pretože v tomto medzi Ficom a Matovičom prestáva byť
rozdiel.
Igor Matovič patrí do politickej aj
ľudskej izolácie. Je to zlý politik aj
zlý manažér. Každý, kto mu umožňuje zostať pri moci, je spoluzodpovedný za škody, ktoré premiér
spôsobí.

Slovensko má na viac!

» Tomáš
Drucker

S

Navštíviť väzňov
V Evanjeliu podľa Matúša nám Ježiš
definuje kľúče od nebeskej brány
takto: „Bol som hladný a dali ste mi
jesť; bol som smädný a dali ste mi piť;
bol som pocestný a pritúlili ste ma;
bol som nahý a priodeli ste ma; bol
som chorý a navštívili ste ma; bol som
vo väzení a prišli ste ku mne.“

a oni hľadajú ubytovanie a prácu. Z listov
cítim snahu o nápravu života. Neviem,
koľkým sa to podarí. Ale keby ich mal
kto povzbudiť, prijať, pomôcť im objaviť
talent a úžitok pre tento svet, ich šanca
by sa zväčšila.
Našou úlohou na tomto svete nie je
posudzovať a odsudzovať ľudí, ale pomáhať im dostať sa do nebeského kráľovViaceré z týchto požiadaviek na stva. Ako? Je jednoduché milovať ľudí,
dobré skutky sa vyskytli aj v iných ži- ktorí sú dobrí. Lásku však potrebujú
dovských alebo egyptských textoch, ale hlavne tí, ktorí si ju v našich očiach nenavštevovanie väzňov spomína Ježiš zaslúžia. Ak budeme mať radi aj tých, čo
ako prvý. Pravdepodobne nemyslel iba urobili zlé veci, budeme sa modliť za ich
na nespravodlivo odsúdených ľudí, ale duše, nepomôžeme len im, ale aj sebe.
aj na tých, ktorí sedia vo väzení za svoje Navštívili sme Ježiša vo väzení. Čokoľvek
ťažké zločiny. Prečo by sme ich mali na- ste urobili jednému z týchto mojich najvštevovať? Aj dnes sa ľudia tešia z toho, menších bratov, mne ste urobili, hovorí
že niektorí mafiáni, sudcovia, policajti Ježiš. Naši najmenší bratia sú tí, ktorých
a politici budú za svoje zločiny spravod- si nikto nevšíma, sú na okraji spoločnoslivo súdení a uväznení. Ale nikto sa ich ti, chudobní, chorí,
nechystá navštíviť. Modlí sa niekto za hladní, smädní, bez
nich? Je dobré ak sú zločinci usvedče- domova, opustení,
ní a potrestaní. Ale ešte lepšie je, ak sa osamelí a opovrhovzdajú zlého a obrátia sa. Ak ich budeme vaní. V ich tvárach
neustále odsudzovať za ich zlé skutky a nájdeme Ježiša skôr
nenájdeme na nich nič dobré, nedokážu ako medzi farizejmi
sa vrátiť na správnu cestu. Občas odpo- v rôznych VIP
vedám na listy, ktoré nám píšu ľudia z spoločnosväzenia do Dobrého Pastiera. Väčšinou tiach.
vtedy, keď ich majú prepustiť na slobodu
» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
štart balónovej sondy Vega 1, prelet okolo Halleyovej kométy, pristátie na Venuši

15. decembra 1984
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13. decembra 2002

Výročia a udalosti

Európska rada v Kodani schválila vstup 10
kandidátskych krajín (Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta,
Poľsko, Slovensko, Slovinsko) do Európskej
únie od 1. mája 2004.
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SLUŽBY, BÝVANIE

piešťansko
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KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.
zber - výkup autovrakov

Poskytujeme doklad o likvidácii

Odťahová služba zadarmo

Prevádzky: Čáry, Gbely (objekt tehelne)
0903 373 854, 0903 404 138
Facebook: Kovošrot Vašin Čáry

63-0005

• výkup kovového odpadu
a farebných kovov
• výkup papiera

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Do zimy pod strechou... Doprajte si ako darček pohodlie u vás doma.
farba
ANTRACIT

farba
BIELA

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

Materiály:
HLINÍK, DREVO

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.
kde p

objednavky@montter.sk

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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87-0012

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECH
STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

TRADÍCIE / BÝVANIE, SLUŽBY
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Lucia
a zvyky spojené s týmto menom

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1
02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
Odkúpim továrenský traktor alebo malotraktor, aj v
zlom stave alebo nepojazdný. Tel.: 0949 350 195
Kúpim traktor Zetor alebo
UNC v akomkoľvek stave.
Tel.: 0908 853 714
Jawa 05, Jawa 20, 21 Stadion, Simson, Enduro,
Electronic. Kúpim tieto motorky. Tel.: 0915 215 406
03 BYTY / predaj
byty/predaj

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
Kúpim haky lešenie. Tel.:
0908 532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
11 HOBBY
A ŠPORT
hobby
a šport

11

12 DEŤOM 12
deťom
13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj

Najčítanejšie regionálne noviny

Narodila sa v 3. storočí v Syrakúzach
na Sicílii, v rodine bohatých kresťanov. V mladosti dala sľub, že zasvätí
svoj život službe Spasiteľovi.
Keď ju neskôr nútili vydať sa za pohanského mládenca, ktorému sa páčili
jej krásne oči, nesúhlasila. Oči si vylúpila a poslala mu ich. Zomrela mučeníckou smrťou.
Tak ako aj pri iných stridžích
dňoch, keď bol výskyt ježibáb a čarodejníc vysoký, aj v predvečer Lucie
bývalo po celom Slovensku cítiť z jeho
obyvateľstva vôňu cesnaku. Cesnakové pokrmy sa jedli v zvýšenej miere, na
večeru býval bežný chlieb s cesnakom,
prípadne cesnakové hrianky. Podaktorí si kreslili cesnakom krížik na čelo,
bradu, sluchy a zápästie, aby zvýšili
jeho ochranný účinok.
Cesnak nechýbal ani pri ochranných rituáloch domov a stajní, spolu
s trojkráľovou kriedou sa využívali na
kreslenie krížov na dverách príbytkov
a maštalí.
Na Kysuciach býval zvyk vytvoriť
z jedľovej vetvičky a obilného klásku
akúsi metličku. Do svätenej vody dali
kúsok chleba. Od Lucie do Vianoc potom kropili touto vodou a metličkou
celý príbytok, stajne a maštale.
Jedným zo zvykov bývalo kravy
okiadzať dymom z posvätných rastlín.

V okolí Trenčína sa ešte koncom 19.storočia dával do dverí stajne snop slamy.
Na strednom Slovensku boli bosorky z
chotára vyháňané mládencami, ktorí
práskali korbáčmi, pískali na píšťalkách či prstoch. Zvykli aj trúbiť na rohoch či cengať kravskými zvoncami,
podstatou bolo spraviť čo najväčší
hluk.
V dňoch okolo Lucie sa z gazdovstva nepredávali nijaké produkty a
nič sa nepožičiavalo, ani jediné vajce.
V stredoveku na Luciu ľudia obsýpali
rohy stavísk hlinou z cintorína, ktorá
mala obsahovať roztlčené ľudské kosti. V predvečer Lucie, 12.decembra večer, po západe slnka a celý ďalší deň
nedovolili žiadnej cudzej žene z domu
vyniesť mlieko, lebo v tom čase mala
prísť pýtať mlieko jedine striga, aby
prostredníctvom neho mohla uškodiť
krave.

» red

13

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
Sympatická 55 r. hľadá
priateľa na zoznámenie.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PN 12 Predám kočík,
0987 654 321.

09-93

75-17

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.
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Výročia a udalosti

12. decembra 1901

Talianovi Guglielmo Marconimu sa podarilo rádiovým spojením poslať správu cez
Atlantický oceán, na kódovanie správy
bola použitá Morseova abeceda

14. decembra 1911

Výročia a udalosti

Roald Amundsen dosiahol Južný pól

18. decembra 2018

Výročia a udalosti

nad Kamčatkou vybuchol meteorit

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Viac informácií na tel.:

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
41-0020

KVALITNÉ
VIZITKY 0905 746 988

Pomôžeme Vám

PN20-50_strana-
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OD PONDELKA 14. 12.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi
Gouda

Kyslá
smotana

• blok

250 g

250 g

-30%

-43%

2l

1.59

0.87*

0

1

11

49
(1 kg = 1,96)

(1 kg = 4,44)

YÌàØÜØ
DUO
• rôzne druhy

145 g

-39%
0.41*

0

Slovenské
mlieko

25

2l

-48%

(100 g = 0,17)

Supercena

Tvaroh
hrudkovitý jemný

1.25

65

250 g

-30%

(1 l = 0,33)

1l

0

41

0.99

0

Kofola

69

• rôzne druhy

ZMRAZENÉ

(1 kg = 2,76)

250 g

-53%

400 g

-33%

2.79*

1

29

Rajo Maslo

(1 kg = 5,16)

2.99

ÒÌõóÏúȍ¨óÏ
• blok
• 100 % t�eska

1

99
(1 kg = 4,98)
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• t�vanlivé
• obsah tuku 1,5 %

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

piešťansko

7
OD PONDELKA
14. DECEMBRA

Nutella
600 g

-33%
5.99*

3

99

.ÙóúÙúȅÏĊ
• 100 % Robusta

200 g

(1 kg = 6,65)

-30%
3.99

2

79
(100 g = 1,40)

cena za 1 kg

-44%

+ pohár

5.39

2

99

0,5 l

-28%
0.69*

0

49
(1 l = 0,98)

ÒúēęÙú

• svetlé výčapné pivo

0,75 l

0,5 l

-32%
1.25

0

85
(1 l = 1,70)

Pilsner Urquell
• svetlý ležiak

Supercena

3.99

0,7 l

9

-30%

2

99

79

(1 l = 14,27)

Nestville
Whisky blended

Vïàó¨àJ%ïǯėėÙú¨

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƌıƌƍıƍƋƍƋı
... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƏıƌƍı¤àƍƋıƌƍıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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(1 l = 3,72)
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33-0085

Kuracie prsia

40 %
alkoholu

zdravie / služby
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PODE� SA
A POMÔŽ

WWW.SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST.SK
WWW
SPOLOCENSKAZODPOVEDNOST SK

DARUJTE TRVANLIVÉ
O
POTRAVINY ZO SVOJH
NÁKUPU A MY ICH
V K AŽDOM MESTE
VENUJEME T ÝM,
KTORÍ TO NAJVIAC
POTREBUJÚ.

AKO NA TO?

PO ZAPLATENÍ SVOJHO NÁKUPU

ZBIERKA POTRAVÍN
SA ZA�ÍNA OD 1. 10. 2020
A BUDE PREBIEHA�
PO�AS CELÉHO ROKA
VO VŠETKÝCH
PREDAJNIACH LIDL.

sem môžete vloži� vybrané
tvanlivé potaviny.

TAKTO PODAROVA� JE MOŽNÉ všetok suchý
a tvanlivý tovar, napr. cestoviny, konzervy,
stukoviny, múku, olej, cukor, tvanlivé mlieko
a podobne.
NEVHODNÉ POTRAVINY na darovanie
sú napr. ovocie, zelenina, mäso, mlie�ne výrobky
alebo vajcia, �erstvý chlieb a pe�ivo.
NAPLNENÝ KÔŠ bude v každom meste,

ŽE POMÁHATE SPOLU S NAMI!
33-0072

kde Lidl pôsobí, odteraz pomáha�
vybraným organizáciám, ktoré
sa starajú o pomoc pre �udí v núdzi.

�AKUJEME,

PN20-50_strana-
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POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

piešťansko

Výročia a udalosti
prvý riadený motorový let lietadla bratov
Wrightovcov

17. decembra 1903

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY

SBS
LAMA SK

a±ĩųŅĬŅĹƁxŏƆÆųŅĹǄě ŏîØăŏƉ7wĵƗ s DPH UFƉěƗǉŢ
ĬƋų±ĬĜčĘƋƗxŏǉÒĝų±ě ƁØŀĊƉ7wĵ

Ɨ

s DPH

9

UFƉěƑǉŢ

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

DOPRAVA CELÁ SR

0914 333 342

33-0073

eshop.zenitsk.sk

800 € brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!
Možnosť ubytovania!
36-0001

UkěǉĊƅxăĊƑǉƁƁŏØǄåĹĜƋÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ
UkF)ěǉăăxƅƗăĊǉǉƆØĩŅŸĜÏåÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ

13 120 0521

v Novom Meste
nad Váhom

-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

PN20-50_strana-
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AKCIA

ZDRAVIE+ RELAX, ZAMESTNANIE
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INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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

v Beckove
Mzda: 3,9996 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

PN20-50_strana-
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10

0905 746 988

piešťansko

VIANOCE / ZAMESTNANIE

11

Betlehemské svetlo
príde na Slovensko aj tento rok

Slovenskí skauti prevezali v sobotu 12. decembra Betlehemské svetlo od
skautov z Rakúska. Tento rok sa netradične, vzhľadom na aktuálnu situáciu v
súvislosti s koronavírusom, presunulo
odpálenie zo slávnostnej ceremónie na
hraničný priechod neďaleko Bratislavy.
Skauti tak neprekročia štátne hranice,
no aj napriek tomu zabezpečia, aby sa
Plamienok z Betlehema dostal aj k nám.
V dopoludňajších hodinách nasledujúceho dňa, v nedeľu 13. decembra, odovzdajú Betlehemské svetlo na poľsko-slovenských hraniciach poľským skautom a
následne popoludní na ukrajinsko-slovenských hraniciach skautom z Ukrajiny.
V úvode nasledujúceho týždňa prijme Betlehemské svetlo prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová. Pôjde tak o prvé oficiálne prijatie na
Slovensku. Plamienok z Betlehema odovzdajú skauti symbolicky ľuďom počas
nasledujúceho, posledného predvianočného víkendu, na sv. omšiach v sobotu 19.
a v nedeľu 20. decembra v kostoloch po
celom Slovensku, kde bude rovnako ako
vo väčšine slovenských kostolov k dispozícii pre verejnosť až do Vianoc. Samotná

distribúcia po Slovensku bude prebiehať
v nasledujúcich dňoch, aby pár dní pred
Štedrým večerom bolo Betlehemské svetlo dostupné v čo najväčšom počte miest.
Odpaľovanie Betlehemského svetla bude
prebiehať so zreteľom na všetky aktuálne
platné bezpečnostné a hygienické opatrenia, vždy so snahou o bezkontaktnosť
a bez zhromažďovania. Aj tento rok pripravujú skauti interaktívnu mapu s vyhľadávaním, kde bude v rámci Slovenska
Betlehemské svetlo dostupné. Mapa so
zoznamom je dostupná na internetovej
stránke www.betlehemskesvetlo.sk a
skautskí dobrovoľníci ju každým dňom
aktualizujú. Potrebné je však dodať, že
vzhľadom na spôsob šírenia Svetla odpaľovaním zo sviečky na sviečku je v skutočnosti jeho dostupnosť mnohonásobne
vyššia.

» red

52-0018-24

Betlehemské svetlo skauti prinesú
na Slovensko už po tridsiaty prvý
raz a počas predvianočného obdobia
zabezpečia jeho distribúciu po celej
krajine.

PN20-50_strana-
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PRIAME
ME EXPRESNÉ AUTOB
AUTOBUSOVÉ
OB
BUS
LINKY
K Z BRATISLAVY
KY
BRA
ATIS
S LAV
AV Y
€
už
od

3,99

KO Š IC E
E OV
P R EŠ
L NA
ŽI LI
KO M Á R N O
� WiFi zadarmo
armo
� WC v autobuse
obuse
� servis na palube
� najrýchlejšia
šia preprava

87-0077

bus.daka.sk
bus

94-179

Lístok
kúpite na

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 98 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

PN20-50_strana-
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zasklievanie terás
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63-154

rámové
bezrámové
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atia
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Zľav

balkóny

