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Týždenne do 34 140 domácností
STRECHYNA KĽÚČ
škridla výpredaj

3,50 €/m
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Cenové ponuky ZDARMA
ARRI s.r.o.

0905 746 124
09
www.strecha.ws

GAZDOVSKÝ DVOR VINODOL
Tel.: 0907 960 440, 0909 105 810

PREDAJ
Živé MORKY
NA CHOV
a živé KURENCE

ČISTENÁ HYDINA K ODBERU
Hodnota tovar musí byť nad 30 EURO - donáška 4 EURÁ
Kŕmené husokačice s pečienkou
7,70€/kg
Kŕmené husi s pečienkou
9€/kg
Morky a moriaky
4,30€/kg
Kurence
2,80€/kg
Sliepky na polievku
2,90€/kg

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

781200011

Prichádzajú výnimočné Vianoce.
S výnimočným znamením na oblohe,
vo výnimočných okolnostiach, po výnimočnom roku. Nepatrí sa počas nich
myslieť na všedné malosti. Celý rok vo
mne zostal obraz tých minulých a na
ňom svätý otec František, kráčajúci
prázdnym temným námestím Svätého
Petra vo Vatikáne. Vzpriamený, nezlomený, odhodlaný. Napriek všetkému
nesúci kríž v sebe i na sebe. Pársekundová sekvencia v televíznom spravodajstve, ale aj fotka, ktorá obletela svet
a to, čo znázorňuje, sa mi kdesi v hlave
vypálilo navždy.
Celý život, čo vnímam, si ľudia že-

lali v tomto období - “šťastné a veselé”,
potriasali si rukami a vyslovovali priania do nového roku, dúfajúc, že bude
lepší ako ten končiaci, alebo, minimálne, aspoň tak zlý a nie horší.
Pred niekoľkými dňami dohorela
tretia adventná svieca, budeme zapaľovať štvrtú a kruh sa uzatvára. Polnočná
bude o pol ôsmej, ale vo svetle udalostí
tohto roku buďme radi, že bude. Aj Silvester bude iný.
Všetkým chorým a všetkým príbuzným chorých, všetkým, ktorým
tento rok osud vzal niekoho predčasne a kruto - myslím na vás! A všetkým
tým, ktorí o nič a nikoho
prišli, za celú
nateraz neprišli,
redakciu do roka 2021
ak zostane aj
- nech to tak
po celých nasledujúcich
365 dní.
ya
Pekné sviatky
dobrý rok po tom,
nčí
ktorý sa končí

781200056-8

Prelom rokov. Obdobie spomínania,
želaní, vyslovených i tých tajných.
Emočne silný čas. Dni, v ktorých by
sa malo myslieť aj na čosi viac, ako
iba na prízemné sváry, za ktorými
je len a len túžba udržať si či získať
moc. Bez ohľadu na to, že sa pri tom
stráca tvár, sebaúcta i úcta, charakter a ľudskosť.

07-0012

Koniec a začiatok

PARKETY
AKC
IA
BRÚSENIE
bezprašné brúsenie parkiet
od 9,90 Eur/m

s priemyselnými lakmi

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

* kompletná montáž drevených
parkiet (klasické, mozaikové,
dlážky, palubovky)
* brúsenie a renovácia starých
drevených podláh, tmelenie,
práca, cena dohodou.
* montovanie laminátových
podláh
* montovanie PVC, korok
* úprava a oprava podláh
krovov a suterénov

(rolety, žalúzie, sieťky)

Vy hľadáte, my nájdeme

HELUX - Peter Helmeš

Montéri, mechanici, zvárači,
pokrývači striech, oplášťovači
a montéri oceľových konštrukcií hál,
inštalatéri sanity, kurenári,
elektromontéri a iné profesie

Ďalej ponúkame:

OPRAVY a SERVIS
tokien a dverí
troliet a žalúzii
tvymieňame kovania
tvymieňame tesnenia

(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

Na pracovnú zmluvu,
sociálne a zdravotné zabezpečenie
v štáte, kde pracujete.
Ubytovanie hradené.

0903 122 376

Výpalisko 31, Nové Zámky
Peter Štaubert

CENOVÉ PONUKY

OPRAVY A SERVIS

www.helux.sk

helux@helux.sk

035 6420 166

0918 109 149

76-0008

Práca na Slovensku,
vo Francúzsku, v Nemecku.

Komplet brúsenie aj s nátermi.

Mrazivé ticho, všade biely sneh,
konečne pokoj, nebo plné hviezd.

NOVAPLAST

Kontaktné údaje:

PLASTOVÉ, HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

66 0263
66-0263

Spoločnosť SONEZ KOVOKAR spol. s r.o.,
Nové Zámky prijme do pracovného pomeru

- 5-6 komorový proﬁl
- 2-3 sklo až U=0,5
- výmena a murárske práce
- sieťky, parapety, žalúzie, rolety
- stavebné úpravy
- malovanie priestorov
- odvoz starých okien ZADARMO

AUTOMECHANIK - AUTOELEKTRIKÁR
ROBOTNÍK VO VÝROBE
ZÁMOČNÍK
MONTÁŽNY PRACOVNÍK
Komárňanská cesta 3
940 01 Nové Zámky
a na telefónnych číslach:

0903 157 749

a
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76-0104

Bližšie informácie na adrese spoločnosti: SONEZ KOVOKAR spol. s r.o.

-50%
na okná a
dvere

Forgáchova bašta 4, 940 01 Nové Zámky
+421 905 738 415 / +421 903 039 191
www.novaplast.biz info@novaplast.biz

76-0005

0905 792 156
0905 662 251
info@christal-nabor.com
Hlavná 45, Košice
Vzájomná dôvera a rešpekt

76-0032

PRÁCA PO NOVOM ROKU
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» Tomáš Drucker

32-0089

+ nepárny týždeň:
Nové Zámky, Andovce, Bánov,
Komjatice, Palárikovo, Šurany,
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Bešeňov, Branovo, Komoča, Semerovo, Veľké Lovce, Veľký Kýr

Nové
Zámky

Západné Slovensko
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

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

V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví
pôsobiacich v Slovenskej republike
vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre
cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb
a ďalších podujatiach.
Opatrenia sa odvíjajú od toho, do
ktorej z troch definovaných kategórií
cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá.
„Semafor“ s farebnými kategóriami
a podrobnými pokynmi pre poskytovanie duchovnej služby počas 2. vlny
pandémie Covid-19, ako aj aktualizovanú tabuľku kategórií podľa okresov
možno nájsť na tomto linku:
https://www.tkkbs.sk/semafor
Čo sa týka počtu osôb pri bohoslužbách, pre kostoly v žltej a červenej zóne
platí pravidlo zachovania odstupov
medzi veriacimi na spôsob „šachovnice“ - tak pri sedení ako aj pri státí - samozrejme, s výnimkou členov tej istej
domácnosti, tak ako to bolo aj pri prvej
vlne koronavírusu.
Veriacich, ktorí patria do rizikových
skupín opísaných v semafore, a samozrejme tých, ktorí pociťujú príznaky
ochorenia, treba vhodným spôsobom
uistiť, že v týchto okolnostiach nie sú
viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej
bohoslužbe a je potrebné, aby zostali

doma, kde môžu sledovať prenos liturgie
cez rádio, televíziu, prípadne internet.
Veľmi dôležitá je správna a neustála
katechéza, čo sa týka rozdávania svätého prijímania do rúk. Treba opakovane,
najlepšie pri každej bohoslužbe pred
svätým prijímaním pripomínať nevyhnutnosť zachovania náležitej úcty a
správneho spôsobu prijatia do rúk, ktoré
je teraz dovolené na základe rozhodnutia slovenských biskupov. Veriacich treba vyzvať, aby si rúško zložili až tesne
pred prijatím, keď už sú na rade, potom
položili pred seba jednu ruku na druhú,
prijali Eucharistiu s úctou do dlane vrchnej ruky, následne si druhou rukou pred
rozdávateľom sväté prijímanie vložili do
úst, znovu založili rúško a až potom sa
vrátili na svoje miesto. Kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže
prijímať do rúk, nech príde celkom na
záver radu prijímajúcich a rozdávateľ
nech mu podá Eucharistiu do úst - a následne si dezinfikuje ruky.

PONUKA PRÁCE

OBSLUHA VZV
HLUK /ČR

ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME
VÁM

COVID
TEST

- 140 Kč/ netto / hodina
- 12hodinové zmeny – denné/nočné
(možnosť pracovať nadčas)
- Ubytovanie zabezpečené
hradene ﬁrmou
- Možnosť dostavania zálohy
- Pri odpracovaní pracovného
fondu motivačné bonusy

KONTAKT

+421 908 914 180

85 0876

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Hygienické pokyny pre organizovanie
bohoslužieb v nastávajúcom období

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

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

» Zdroj: TK KBS
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0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk

36-0002

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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Hlavná 17, (OC Coop Jednota)
941 31 Dvory nad Žitavou

Hlavná 1,
941 31 Dvory nad Žitavou

LEKÁREŇ VIOLA, Železničná 1877/4,
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GS Condro DIAMANT, 100
0 + 50 tabliet
Dvojnásobná sila GS Condro® DIAMANT: to najlepšie
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NOVÁ APLIKÁCIA
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NÁDCHA A PRECHLADNUTIE
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Vitamín D3 prispieva k správnemu vstrebávaniu/
TWSƢGRGSÐTĖNLGI?Ð?ÐDMQDMPSÐ?ÐLMPKĖJLCHÐFJ?BGLCÐTĖNLGI?Ð
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XBP?TĞAFÐXS@MT ÐNPGQNGCT?ÐIÐSBPƢ?LGSÐQNPĖTLCFMÐ
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CHRÍPKA A PRECHLADNUTIE

SAL ® PLUS,
MUCONAS
nosovvá roztoková
aerodissperzia 10 ml
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Voltaren Forrte 2,32% gé
él, 100 g 
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NAKÚPTE VÝHODNE
7à ß7-ßȴ&à",*,3à'à
NA WWW.LEKARENPLUS.SK

PRE VAŠE POHODLIE
+Bȵ>H>GQBàK>àIFBHV KB@E>GQBàIFBHVàȵ>H>ʉàK>à3ȚP

VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ VÝRAZNÉ ZĽAVY
Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY 50% .

NZ20-51 strana

3

85_0356

8š?T?ÐXÐBMNJ?RISÐX?ÐTW@P?LhÐJGCIWÐıG?QRMıLCÐSFPĖBX?LĞÐL?ÐXĖIJ?BCÐTCPCHLhFMÐXBP?TMRLhFMÐNMGQRCLG?ÐHCÐNMQIWRMT?LĖÐTÐQĝJ?BCÐQÐÐÐXĖIML?Ðı Ð Ð8 ÐX

.MXMPLCÐQGÐNPCıęR?HRCÐNęQMKLĝÐGLDMPKĖAGSÐNPCÐNMSƢGT?RCšMTÐ?ÐNMP?ĳRCÐQ?ÐQÐJCIĖPMKÐ?JC@MÐJCIĖPLGIMK
G
ıęR HR ę
ıę
ĝG D
Ė G
ƢG R š
ĳRR
J IĖĖ
J @ J I
IĖĖ GI
I
ÐIAG?ÐNJ?RęÐMBÐ
I G J Rę B  Ð
 ÐÐBMÐ

 B  Ð
 Ð

Ð?JC@MÐBMÐTWNPCB?LG?ÐXĖQM@ ÐÐÐ*GCIÐL?ÐTLĝRMPLhÐNMSƢGRGCÐÐ*GCIÐL?ÐTMLI?HơGCÐNMSƢGRGCÐÐ*GCIÐL?ÐNMB?LGCÐBMÐLMQ?

HLAVU HORE / SLUŽBY

4

07 REALITY / iné
»Predám záhradu za Vodárňou. 0904494820

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie,.Tel.
0908532682

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám digitálnu anténu na príjem slovenských
a maďarských programov
bez poplatku. Montáž dohodou.Tel. 0903122192
Predám 3 plynové bomby
10 kg 0904297546

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám žito Mojzesovo
+421910176040

11 HOBBY A ŠPORT
»ZO STARÝCH DOMOV KÚPIM
STAROŽITNOSTI, STARÉ VECI A
ĽUDOVÉ KROJE 0918439124

14 RÔZNE / iné
»KÚPIM
VZDUCHOVKU
0910419469
»KTO DARUJE VEĽMI CHOREJ A VEĽMI CHUDOBNÉMU
DIEVČATKU ČOKOĽVEK OD
ZÁMBÓ JIMMYHO. AJ DETSKÉ
CD AJ DISKMEN. LEN SMS.
0907524913
»KTO DARUJE VEĽMI CHORÉMU A CHUDOBNÉMU DIEVČATKU ČOKOĽVEK OD ZÁMBÓ JIMMYHO. DISKMEN A
NEJAKÉ PLYŠÁKY. LEN SMS.
0907524913

Pani sa pomýlila v mieste úmrtia.
Tak ešte raz. Neviem, načo je toľko
údajov. Možno to ide niekam ďalej, na
druhý svet. Jožkovi to už bolo jedno. Nechal som tam jeho občiansky a zobral
som úmrtný list. „A vy ste mu čo?“ Pýta
sa ma pani na matrike. Nič. Tak napíšem
- spolubývajúci. Napíšte. Jožko mi „tam
hore“ bude možno pomáhať.
Koľko sa človek natrápi kým zomrie,
myslím si niekedy keď vidím chlapcov v
Dobrom pastierovi a ich osudy. Zomrieť
je ťažké, ale ešte ťažšie je niekedy žiť.
Chlapík dostal fľašku a za hodinu sa stal
konateľom niekoľkých firiem. Tie milióny eur sa nedajú za jeden ľudský život
splatiť. Viacerých vyhodili manželky a
deti na ulicu. Asi vedeli prečo, ale život
na ulici nie je nič moc. Ďalších sprevádzajú v živote démoni alkohol, drogy
alebo hazardne hry. Ťažký je život aj pre
mnohých starých ľudí. Sú osamelí a bez
peňazí. Čakajú na smrť a svojich blíz-

kych. Niektorí nikoho nemajú.
Po smrti mnohí nariekajú nad tými,
čo zomreli. Počas života však na nich
nemali čas. Po smrti sa o ľuďoch hovorí,
akí boli dobrí, ale predtým na nich často
dobré slovo druhí nemali. Nevieme zabrániť smrti. Môžeme však zmeniť veľa
vecí počas života. Hovorí sa, že mnohí
svätí nezačali dobre, ale dobre skončili.
Máme teda šancu aj my. Môžeme pomáhať druhým ľuďom, kým sú nažive a
ušetriť si dojemné reči po ich pohrebe.
Bol som pred pár rokmi na pohrebe
Antonia Srholca. Bola to oslava života
na tejto zemi a narodenia sa pre život
nový. Podobne som sa cítil aj na pohrebe malej dcérky môjho priateľa, ktorá predbehla svojich rodičov do neba.
Život je možno ťažší ako smrť, pretože
závisí od nás. Pred týždňom som poho otca.
chovával svojho
Prežil krásny život
srdnú
a dostal milosrdnú
smrť. Smrť je sesránou
trou života a bránou
me tak,
k večnosti. Žime
aby sme boli pripravení na
stretnutie s
ňou.

59-011

04 BYTY / prenájom
»Dáme do dlhodobého prenájmu malý 2-izbový byt v
NZ Lécka ul. Uprednostnime
slušnú ženu, max. 2osoby.
Tel. 0915740127
»Dám do prenájmu 1 izbový
byt v NZ zariadený voľný
ihneď tel. 0902584417
»Dám do prenájmu 1 izbový
byt v NZ zariadený aj spotrebiče sídlisko Juh voľný
ihneď 090414087

Pred rokom nám zomrel malý Jožko.
Bol chorý a dožíval svoj život v komunite chudobných. Nemal nikoho.
Išiel som mu vybaviť úmrtný list.
Pani to robila na trikrát. Veľa údajov
a papiera - vzdelanie, rodinný stav,
bydlisko, narodenie - a smrť.

♦

♦

♦

92-0016

02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521

Život a smrť

Inzercia

0915 781 227

» Ján Košturiak

Masívne oplotenie s plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése
Masszív kerítések teli anyagból

Klvalitné plechové garáže s montážou

Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

07-0010

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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16 ZOZNAMKA
»Žena 65r. ponúka priateľstvo pánovi. Madarč. vítaná
0907965122
»56r hľadá priateľku
0917049831
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Chcete si
podať
inzerát?

O

7

K

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

U
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ZAMESTNANIE, FIRMÁM

52-0018-24

5

33-0073

NOVOZÁMOCKO
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Poradňa Alexis mala tiché výročie Adventný víkend v kaštieli
Pozýva vás Betliar, a to na dni 19. a 20. rých považujeme za najvýznamnejších
pomoci potrebným

aristokratov v Európe v 19. storočí. Celý
zbierkový fond múzea tvorí pozostalosť
Oddýchnite si na chvíľu od predvia- po rodine Andrássy. Pod správu múzea
nočného zhonu a príďte si vychutnať via- patrí kaštieľ Betliar, hrad Krásna Hôrka a
nočnú atmosféru jedného z najkrajších Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorkaštieľov na Slovensku! Blížia sa najkraj- skom Podhradí. Kaštieľ Betliar je skutočšie sviatky roka, Vianoce, a táto doba, za- ne luxusné sídlo, ktoré bolo postavené pre
tienená obavami z pandémie nepraje veľ- účely reprezentácie svojich majiteľov. Na
kým adventným jarmokom, vianočným mieste staršieho menšieho renesančného
trhom a veľkým stretnutiam. Aby sme vám kaštieľa (zo 17. alebo začiatku 18. storočia)
aspoň trochu vynahradili tieto podujatia, vznikla v rokoch 1881-86 za grófa Emanurozhodli sme sa v múzeu privítať prichá- ela I. Andrássyho (1821-1891) rezidencia,
dzajúce sviatky malým prekvapením pre ktorú využíval predovšetkým ako poľovnašich návštevníkov. Počas posledného nícke sídlo a múzeum pre svoju bohatú
adventného víkendu, 19. a 20. decembra zbierku.
2020 (v sobotu a nedeľu) na záver prehliadky kaštieľa, ale aj samostatne počas
celého dňa od 9.30 do 16.30 hod. môžete
prejsť cez náš „vianočný kútik“ na prízemí
kaštieľa, kde miestni ľudoví remeselníci a
predajcovia budú ponúkať svoje výrobky.
Atmosféru dotvoria vianočné melódie,
teplý čaj a varené víno. Tí, ktorí sa rozhodnetepre návštevu kaštieľa v tomto adventnom čase, počas spomínaného víkendu sa
počas prehliadky dozviete aj o vianočných
tradíciách a zvykoch, ktoré sa dodržiavali
v aristokratických rodinách a budete mať
možnosť odfotografovať sa na historickej
sedacej súprave pod našim tradične vyzdobeným vianočným stromčekom.
Srdečne vás pozývame a tešíme sa
na vás!
SNM – Múzeum Betliar spravuje
bývalé sídla rodiny Andrássyovcov, kto» SNM – Múzeum Betliar
12. 2020 od 9.30 do 16.30.

ločne sa podporiť na ceste zmierenia sa so
stratou nenarodeného dieťaťa. V decembri prebehne už piate takéto stretnutie.
Doteraz sa ho zúčastnilo od 5 do 10 žien.
Stretnutia sa tešia úspechu a je o ne záujem. Ich priebeh nám trochu narušila situácia spôsobená ochorením COVID-19. Vďaka Nadácii Orange sme však mohli zakúpiť
Za celé fungovanie Poradne Alexis, potrebnú techniku a osobné stretnutia sme
n.o. riešili poradkyne vyše 1930 prípadov. presunuli do online priestoru. Navyše onLen za rok 2020 sme riešili už 268 nových line skupina priniesla možnosť sa pripojiť
prípadov (z toho 26 mužov) a celkovo pre- aj z iných kútov Slovenska – dovtedy prebehlo viac než 770 kontaktov. V roku 2020 biehali len osobne v kancelárii v Bratislave.
Poradňa ALEXIS, n.o. má pracoviská v
máme už 40 zachránených detí.
Prípady poradne sa prevažne týka- Bratislave a Banskej Bystrici. Tam je možné
jú neplánovaných tehotenstiev. Tehotné dohodnúť si, za stanovených podmienok a
matky zažijú často úľavu, keď zistia, že vzhľadom na opatrenia súvisiace s ochoreinterrupcia nie je jediná možnosť riešenia ním COVID-19, s poradkyňami aj osobné
neželaného tehotenstva, ale existujú aj iné stretnutie. Poradenstvo ale rovnako vykomožnosti, ako je adopcia, utajený pôrod, návajú mailom alebo telefonicky, vždy podpestúnska starostlivosť atď. Dostanú aj in- ľa možností a priania klientiek a klientov.
formácie o peňažných dávkach, na ktoré
majú nárok a inokedy len hľadajú možnosť
Poradňa ALEXIS, n.o.
vypočutia a podpory vo svojej situácii.
Heydukova 2158/14
+421917350200; +421911350200
V roku 2020 sa nám zvýšil aj počet
811 08 Bratislava I
žien po potrate, ktoré u nás hľadajú poporadna@alexisporadna.sk
moc. Zminuloročných 20 percent prípawww.alexisporadna.sk
dov na tohtoročných 27 percent, ktoré
sa týkajú vyrovnávania sa s umelým či
spontánnym potratom.
IČO: 45744149
Pre ženy po strate nenarodeného dieDIČ: 2024148302
č. účtu: SK3509000000005063819577
ťaťa sme pripravili v roku 2020 novinku
– podporné skupiny, kde navzájom môžu
» red
zdieľať svoje prežívanie, problémy a spoPoradňa ALEXIS, n.o. “oslávila” v decembri 11 rokov od svojho založenia.
Hlavnou náplňou jej práce je pomoc
osobám, ktoré sú zaskočené neplánovaným tehotenstvom a ženám či
párom, ktoré sa trápia po spontánnom alebo umelom potrate.

Súkromná bezpečnostná služba
20 ROČNÁ SKÚSENOSŤ • PROFESIONALITA • SPOKOJNOSŤ • KOREKTNOSŤ • PRIJATEĽNÉ CENY

24 NON-STOP OCHRANA MAJETKU napojený na PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY

ĎAKUJEME za dôveru našim klientom

SBS EuroSecurity s.r.o., +421 908 588 903, www.eurosecurity.sk
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59-172

v uplynulom roku a do nového roka
želáme veľa zdravia, šťastia, osobných
a pracovných úspechov.

SPRAVODAJSTVO

NOVOZÁMOCKO

Posolstvo Svätého Otca Františka

Milan Rúfus
Ako stopy v snehu
Posledná zbierka, ktorú Rúfus uverejnil pred svojou smrťou, nesie názov Ako stopy v snehu.
V zbierke skĺbil viacero tematických
okruhov týkajúcich sa staroby, podstaty ľudského bytia, lásky k domovu,
prírode či Bohu. Ako stopy v snehu sú
osobnou výpoveďou plnou životných
právd, svedectiev, postojov, ale aj modlitbou, vďakou a existenčnou úvahou.
Rúfus sa v básňach prejavuje ako zástanca tradičných pozitívnych hodnôt
a kresťanských princípov lásky, dobra,
pokory a vďačnosti.

aby ma vo mne strážila.
„Kto je to človek? Bože, čo tu bolo
otázok, na ktoré sa odpovie len tichom.
A tak tu žije osamelé sólo v priestore
medzi bytosťou a medzi živočíchom. Jak
hracia karta: v hornej polovici anjel a v
dolnej – a v dolnej diabol. ,Aký hráč hrá
s touto kartou?´ spytuje sa básnik. Raz
na krajíčku radosť a raz plač.“
(Milan Rúfus)

Poďakovanie za kolísku
Kocky sú hodené.
Čas odinakiaľ vanie.
Súmrak už nebo vylízal
jak obrátenú misku.
So všetkou vrúcnosťou,
ktorej som schopný, Pane,
s úsmevom cez slzy
ďakujem za kolísku.
Veľmi Ti ďakujem,
že stojí tam, kde stála.
Že, Stolár zázračný,
učinil si ju takú,

7

» red

Drahí bratia a sestry!
Tohoročné slávenie Svetového dňa
osôb so zdravotným postihnutím je príležitosťou, aby som vyjadril svoju blízkosť tým, ktorí v takomto mimoriadne
ťažkom stave prežívajú túto pandemickú
krízu. Sme všetci na jednej lodi uprostred
rozbúreného mora, ktoré nám môže naháňať strach; no na tejto lodi musia niektorí ešte viac bojovať a medzi nich patria
aj ľudia s vážnym postihnutím.
Hrozba kultúry vyraďovania navodzuje dojem „akoby niektoré časti ľudstva bolo možné obetovať v prospech
selekcie, ktorá podporuje ľudský sektor
hodný žitia bez obmedzení. V podstate,
už nie sú ľudia vnímaní ako prvoradá
hodnota, ktorú treba rešpektovať a
chrániť, najmä ak sú slabí alebo majú
zdravotný hendikep“.
Touto kultúrou sú postihnuté predovšetkým kategórie tých najzraniteľnejších, medzi ktorých patria osoby so
zdravotným postihnutím. V posledných päťdesiatich rokoch sa urobili
jednak na úrovni občianskych, jednak
cirkevných inštitúcií dôležité kroky.
Vzrástlo povedomie o dôstojnosti každej osoby, čo viedlo k prijatiu odvážnych rozhodnutí o inklúzii tých, čo žijú
s fyzickými alebo psychickými obmedzeniami. Napriek tomu však na úrovni
kultúry ostávajú ešte mnohé prejavy,
ktoré tejto tendencii v skutočnosti protirečia. Stretávame sa s odmietavými postojmi, ktoré v dôsledku narcistickej a
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utilitaristickej mentality vedú k vylúčeniu niektorých, pričom neberú do úvahy, že krehkosť je nevyhnutne vlastná
všetkým. V skutočnosti existujú ľudia
s postihnutím aj veľmi ťažkým, ktorí si,
hoci namáhavo, našli cestu k dobrému
a zmysluplnému životu, no existujú tiež
mnohí, ktorí nemajú nijaký postih, a
predsa sú nespokojní, ba často zúfalí.
„Zraniteľnosť patrí k podstate človeka“
(porov. Príhovor na konferencii „Katechéza a osoby so zdravotným postihnutím“, 21. októbra 2017).
Preto je dôležité práve v tento deň
podporiť kultúru života, ktorá neustále
presadzuje dôstojnosť každého človeka, zvlášť kvôli ochrane mužov a žien
so zdravotným postihnutím, každého
veku a sociálneho postavenia.
V Ríme pri sv. Jánovi
v Lateráne 3. decembra 2020
František

» Zdroj: Vatikánsky rozhlas (redakčne krátené)

ZDRAVIE / SLUŽBY
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CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME

OSTRAVA

OD 700€ - 900€
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2

www.matejovdvor.sk
0902 466 448, 0902 606 436

Mäsiar (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

Pomocník (Rakúsko)

145 KČ/ NETTO HODINA
- OPERÁTOR VÝROBY

2100 EUR/mesačne Brutto

- ubytovanie zabezpečené

+420 603 450 207
+420 702 193 121

85_0823

88-0106

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH:

Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

STAJAN Slovakia prijme:




(850€ - 1000€/mesiac)
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(850€ - 1100€/mesiac)
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(1250€ - 1350€/mesiac)
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78 120 0229

2600 EUR/mesačne Brutto

HRADEC KRÁLOVE

Chladenú hydinu vozíme
ku vám domov - do domu, bytu

MONTÁŽNY PRACOVNÍK
(RAKÚSKO/NEMECKO )
MONTÁŽNIK OKIEN, DVERÍ
ODVETRANÉ FASÁDY
PRESKLENNÉ FASÁDY
SENDVIČOVÉ FASÁDY A HALY
PRIEMYSELNÁ IZOLÁCIA
ZÁMOČNÍK
MZDA:
2000€/ MES. + PRÉMIE
KOVOVÝROBA
0910 620 212 I office@hotbuilding.sk

SKLADNÍK
K (Nemecko)

- možnosť pracovať na živnosť
- ubytovanie zabezpečené

Pondelok - Piatok 9.00 - 14.00 h

CHOVÁME PRE VÁS UŽ 30 ROKOV
100% ZÁRUKA KVALITY

PRIJMEME

VÁM

COVID
TEST

85_0818

PONUKY PRÁCE

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie zádverí

splátky od 98 €

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
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