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Lichnerova 16
Senec
+421 905 433 944
www.optikmorvay.sk

Aj v dnešnej situácii máme pre vás OTVORENÉ!
Za stanovených hygienických podmienok

» VYŠETRENIE ZRAKU «
» Nová kolekcia dioptrických rámov «
» Aplikácia kontaktných šošoviek «
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Objednajte sa
tel: 0950 248 511

Lichnerova 8
903 01 SenecOčná Optika SENEC

www.optikasenec.sk

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE

nájdete u nás
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NEZÁBUDKA
združenie na pomoc rodinám  

so zdravotne postihnutými
deťmi a mladistvými

Turnianska 8A, 903 01 Senec
IČO: 34076255

Darujte 2% z daní NEZÁBUDKA - Senec

Číslo účtu - IBAN: SK50 0900 0000 0000 1919 6373
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Hľadám dôchodkyňu Tel.: 0904 983 140
na opatrovanie seniora v Senci

v pracovné dni v čase 16-18 hod., 5 €/hod.

Hľadáme serióznu
stavebnú firmu
na výstavbu RD

(cca 230 m2)
Senec - Mlynský Klin

0904 911 007
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA BUK, HRAB
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plechy a škridle

od  4,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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INZERCIA

SENECKO

Peter Bukovinský  0905 915 040
Zora Kováčová  0905 719 132
Distribúcia:
Zora Kováčová  0905 719 132
www.regionpress.sk
www.facebook.com/Senecko.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Senec, Bernolákovo, Blatné, 
Čataj, Dunajská Lužná, Hamu-
liakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, 
Igram, Ivanka pri Dunaji, Kaplna, 
Kráľová pri Senci, Malinovo, Most 
pri Bratislave, Nová Dedinka, 
Reca, Rovinka, Tomášov, Tureň, 
Vlky, Zálesie, Chorvátsky Grob, 
Veľký Biel, Kostolná pri Dunaji 

senecko@regionpress.sk

Redakcia: Lichnerova 72
SENEC

Senec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (27.920 domácností)

Chcete si podať riadkový inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RP medzera SC 
medzera Číslo rubriky medzera Text inzerátu

Príklad: RP SC 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, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

vickú mramorovú dlažbu 
22m2 (Benátsku) miery 
50x50x3 cm. Tel. 0907 
600 297
»Kúpim haki lešenie. Tel. 
0908 532 682

»KÚPIM STARŠIU VZDU-
CHOVKU VZ-35,47, SLAVIA.
Tel. 0910419469

»CZ 175 JAWA 250 350 PI-
ONIER MUSTANG SIMSON 
JAWA 90 KÚPIM TIETO MO-
TORKY. Tel. 0915 215 406
»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel / Diely - SERIÓZ-
NA DOHODA. Tel. 0908 
205 521

»Chalupári- predám Le-

Občianska
riadková
inzercia
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09 DOMÁCNOSŤ    
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11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    
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14 RÔZNE / iné    
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Občianska
riadková
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Záhradníctvo Jurajov Dvor v Kráľovej pri Senci
(na starej seneckej smerom na Sládkovičovo)

» letničky
» trvalky
» okrasné rastliny

» ovocné stromy a drobné ovocie
» thuje a rastliny na živý plot
» substráty a hnojivá, trávne osivá

Ponúkame:

Tel.: 0905 237 431
Po - Pia: 7:00 - 15:30
Sobota: 8:00 - 12:00

PRACUJEME PRE VÁS AKO VÝDAJNÉ MIESTO
OBJEDNÁVKY: 0905 237 431

www.shop.intersad.sk   |   jurajovdvor@jurajovdvor.sk
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu

Od marca rozvážame mládky pred znáškou. 
Od apríla rozvážame aj húsatá, káčatá,

mulardény /husokačeny/, morky a perličky.
Dovezieme až do vášho kurníka. 
V ponuke máme aj kŕmne zmesi

od belgického výrobcu Versele Laga.
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w

Slovensko každý deň počíta desiatky až 
stovky úmrtí ĽUDÍ na COVID. Ani tie však 
nedokážu prinútiť vládu Igora Matoviča, 
aby prestala riešiť samých seba a svoje 
vzájomné škriepky a začala radšej KRÍZO-
VO RIADIŤ ŠTÁT.

Slovensko sa zaradilo medzi najhoršie 
postihnuté krajiny na celom svete a vláda 
stále iba chytá mačku za chvost. Všetko 
neskoro! Covid automat spúšťame až v 
čiernej fáze a meníme ho takmer deň pred 
spustením. Na nové hrozby nereagujeme 
vôbec!

Premiér si po fantazmagórii s plošným 
testovaním vymyslel novú hračku s výro-
bou vakcíny na Slovensku.

Matovičova vláda fatálne zlyhala 
pri nástupe agresívnejšieho britského 
variantu koronavírusu. Celá Európa                           
reagovala ešte pred Vianocami prísnym 
lockdownom, zabezpečili pre obyvate-
ľov účinnejšie  FFP2 respirátory a čo naši 
“odborníci vo vláde”? Tí sa hádali o ná-
kupoch Ag testov. Výsledok vidíme všet-
ci – nemocnice sú plné, ľudia zomierajú              
a štátu už nikto neverí. Minister “štatista” 
Krajčí sa na tlačovke čuduje, ako veľa ľudí 
má u nás britskú mutáciu...

Po Európe sa najnovšie šíri nebezpečná 
juhoafrická mutácia a slovenská vláda sa 
zamotala do svojich semaforov, s ktorými 
prišla tak pol roka po funuse. Základné 

veci, akými sú rozdávanie respirátorov či 
vitamínov aspoň ohrozeným skupinám, 
sú zjavne pod úroveň našich ministrov. 

Nemocnice vyhadzujú nepoužité vak-
cíny, lebo štát nedokázal kúpiť injekčné 
striekačky, ale premiér Matovič s minis-
trom Krajčím majú čas riešiť vlastné fan-
tazmagórie o výrobe vakcín. V krajine, 
ktorá nevie zabezpečiť ani len poriadnu 
registráciu na očkovanie.

Veľké ambície sú fajn. Lenže štát pod 
vedením Matoviča s Krajčím zlyháva             
v úplne základných opatreniach proti 
šíreniu vírusu, ich vynucovaní, zrozu-
miteľnosti, v schopnosti reagovať rýchlo                
a efektívne. Toto neodpustiteľné zlyhanie 
nás, žiaľ, bude stáť ešte veľa životov.

Naozaj treba začať krízovo riadiť štát. 
Dokážete si to páni Matovič a Krajčí pri-
pustiť? Pochybujem. Slovensko má na 
viac!

ĽUDIA ZOMIERAJÚ, PREMIÉR 
MATOVIČ RIEŠI NEZMYSLY
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» Tomáš      
Drucker

Senecko.skSenecko.sk

0905 719 132

0905 915 040

AJ TU MOHOL

BYŤ VÁŠ INZERÁT
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» Lakovnícke práce - osobné vozidlá, LKW, priemyselné lakovanie
» Karosárske práce » Riešenie poistných udalostí
» Odťahová služba - 7 miest / 6,5 t + príves 3,5 t
0905 244 504, 0905 244 503   AREÁL PD Senec, Boldocká 201D Senec Boldocká 201

Autolak Ro-Jo
www.lakovna-senec.sk Autolak Ro-Jo

Vezmeme do prenájmu / kúpime
ornú pôdu v Tomášove

150 €/ha a rok + naturálie, ekologické pestovanie plodín

Tel.: 0911 786 830
volať po-pia: 8:00 - 14:00
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ČALÚNNICTVO
» obnova a výroba čalúneného
    nábytku na mieru
» čalúnený nábytok pre deti
» predaj matracov
tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

mancalcaluvnictvo@gmail.com
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 28. 2. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Máte záujem o

Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom 
čísle: 0918 352 586

PREDAJ  
NEVYSPORIADANÉHO PODIELU 
na byte, dome alebo pozemkoch?
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Po pokore a štedrosti dnes 
o dobroprajnosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Osobitný druh prívetivosti srdca, keď 
dokážeme inému človeku dopriať a 
tešiť sa z jeho úspechu, zisku či ocene-
nia, alebo „iba“ každodenného šťas-
tia a spokojnosti, to je vzácnosťou, 
ktorú keď darujeme, získame ešte 
viac. A tomu sa vraví – dobroprajnosť.

   
Žičlivosť ako povahová črta člove-

ka nie je samozrejmosť. Naopak, čím 
viac nás okolnosti trápia a zaťažujú, 
tým je vzácnejšia. Aj preto je dôležité, 
aby tej záťaže bolo čoraz menej. Bolo by 
šťastím pre nás všetkých na našom Slo-
vensku, ak by  zlobu, faloš, boj o zisky 
a moc a vplyv na bezbranných a často 
aj bezmocných občanov v takej miere 
surovosti a bezcitnej neempatie nepre-
nášali politici.

Niektorí ľudia v rámci takzvaného 
„spoločenského bontónu“ dokážu na-
sadiť masku charity, čo je vlastne iba 
iný výraz pre dobroprajnosť, jeden z 
viacerých, iní to nejak s ťažkým výdy-
chom „zvládnu“. Žiaľ, iba veľmi málo je 
tých, ktorí sú dobroprajní takpovediac 
„od naturelu“,ktorí to, čo vyslovia, je 
skutočne pravda, čiže ich vnútorné 
prežívanie. Málo ich poznáme, pretože 

sa s tým nijako nechvália ani bulváru, 
ani inak. Oni tak proste žijú. A konajú.

Málokto si však uvedomuje, že z 
prajnosti voči druhému čerpáme vi-
tálnu duševnú energiu pre vlastný ži-
vot. Žičlivosť má v sebe účet uznania 
voči nášmu priateľovi či známemu, na 
ktorý sa pripisuje vysoký úrok vďač-
nosti. Návratnosť tejto sociálnej cnosti 
je veľká. Žiaľ, pre mnohých doživotne 
nepoznaná. Naopak, aj podľa medicín-
skych odborníkov zdravej dlhovekosti 
pomáha optimizmus, skromnosť, dob-
roprajnosť.

Dobroprajnosť sa vyjadruje v rado-
vaní sa i trpení s inými. Je to vnútorný 
postoj srdca, ktorý nás nakláňa k tomu, 
že želáme dobro blížnemu. Dobropraj-
nosť je treťou zo siedmich cností, je to 
predovšetkým láskavosť, 
ľudskosť, obdiv, chari-
ta, súcit, priateľstvo bez 
predsudkov a príčiny. Že 
už takmer ani nepoznáte? 
No ale – v kom je chyba?

Pekný týždeň, 
milí čitatelia!
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Várady - 0911 011 020, 0903 653 930

NON STOP Služba

Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie
matričných dokladov ZDARMA

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

ohrebná služba v SenciP VA-SI, spol. s r.o.

PREVÁDZKA: VA-SI, spol. s r.o., Farské námestie 16, Senec
www.pohrebnasluzba-vasi.sk

Pohreby už od 400 €
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Areál PD, Boldocká 301, Senec

tel.: 0905 605 209
www.in-real.sk            e-mail: inreal@wmx.sk

25
rokov

sme tupre vás už 

Umývanie a náter fasád
���������	 náter striech

a� -20%

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

JARNÁ AKCIA
sk
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Príprava terénu 
na siatie trávnika

Pokládka trávnika

Požičovňa náradia

Údržba zelene

Požičovňa náradia
Otvorené aj cez víkend - na tel. objednávky

Nová 12, Veľký Biel

0948 359 782

Rozvoz náradia priamo k Vám!

Údržba zelene

Návrh a vizualizácie záhrad

Kompletná realizácia záhrad

Príprava terénu na siatie trávnika

Pokládka trávnika

Dodávka a navážka zeminy

Závlahové systémy

www.abmajstri.sk

Objednajte si obhliadku
a naše služby na jarnú
sezónu 2021 už teraz

Právnika

Kataster

Znalecký posudok

Finančné poradenstvo

Hypotéky

Dom
Byt
Chalupu
Obch. priestor
Ubytovňu
Hotel

Výrobnú 
prevádzku
Pozemok
Les
Záhradu

Sťahovanie / Vypratávanie

Maliarske práce, predkolaudačné upratovanie

Realizácia záhrady - závlahové systémy

Čistenie pozemkov

Búranie starých budov

Home staging

Ak využijete naše služby z tejto oblasti:

Pri výhradnom predaji získate
zdarma službu v hodnote 1000 €

Zdarma
zabezpečíme

Potrebujete
predať, kúpiť, prenajať?

Pavol Vedel
0948 760 804

vedel@reality.sk

Obchodné zastúpenie Senec

Premýšľate o investícii
do nehnuteľnosti?

Dlhodobo dosahujeme vysokú mieru spokojnosti 
našich klientov vďaka skvelej práci našich

maklérov a pobočiek.

www.realitybemi.sk
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13. februára 1992       
v Česko-Slovensku bol oficiálne spustený internet, ako prvé bolo 
pripojené České vysoké učení technické v Praze

Výročia a udalosti

Takto vraj kedysi kričali zbojníci na 
ľudí, ktorých chceli okradnúť. Tí, čo 
si chceli zachrániť život, obetovali 
peniaze, ktoré mali pri sebe. Dnes už 
svojim obetiam zbojníci takéto otáz-
ky nekladú. Sú to často dobre obleče-
ní páni s peknými rečami a s právnic-
kým vzdelaním. 

Otázka voľby medzi peniazmi a živo-
tom je však aktuálna aj dnes. Sú ľudia, 
ktorí veľkú časť svojho života slúžili pe-
niazom a nemali čas žiť. Lenže čas sa za 
peniaze kúpiť nedá. Ani život. Sú ľudia, 
čo obetujú peniazom svoje svedomie. A 
sú aj takí, ktorí pre ne celý život ťažko 
pracovali. Zarobili viac, ako sa dá a jeden 
ľudský život minúť. Odchádzali na druhý 
svet osamelí a neodniesli si so sebou nič. 
Všetko tu nechali. Peniaze nie sú zlé, keď 
slúžia nám. Horšie je, keď slúžime my im. 
Peniaze nie sú v živote dôležité, hovoria 
bohatí. Chudobní vedia, že život bez nich 
nie je jednoduchý. Ale peniaze bez života 
sú úplne nanič. Poznám boháčov osa-
melých vo svojom bohatstve a poznám 
aj takých, ktorí ho premenili na pomoc 
pre druhých. Bohatstvo môže byť darom 
aj trestom. Na svete sú však aj miliardy 
ľudí, ktorí často stoja pred otázkou - pe-
niaze alebo život. Nemajú prístup k vode, 

jedlu, liekom a zdravotnej starostlivosti, 
zomierajú na choroby, ktoré naša časť 
sveta už ani nepozná. Profesor Vladimír 
Krčméry hovorí, že desiatky miliónov 
detí ročne zomrú na tuberkulózu, ma-
láriu, HIV alebo hlad. Vladko k tomu 
kedysi povedal toto: „Veríme, že každý 
z nás chce mať pri poslednom súde tieto 
deti na lavici obhajcov.“

Môj učiteľ, benediktínsky mních 
P.Anselm Grün, OSB hovorí, že sa po 
smrti stretneme s Bohom v jeho láske, 
ale aj s pravdou o sebe, čo môže byť bo-
lestivé, lebo si uvedomíme, ako málo 
sme využívali svoje možnosti. Anselm 
hovorí, že peklo nie je miesto, ale bolesť 
zo stretnutia s absolútnou Božou láskou, 
ktorá nás očistí od všetkého. Peniaze 
potrebujeme na život na tomto svete. Na 
tom druhom svete vý-
pisy z banky, kredit-
né karty, výsledovky 
a výkazy ziskov a 
strát potrebovať ne-
budeme. Aj s našimi 
vinami nás tam 
objíme Božia 
láska.

Peniaze alebo život

» Ján Košturiak

vete vý-
kredit-
dovky 
ov a 

ať ne-
našimi 
tam 

Koniec fašiangov sa blíži. Tento rok 
boli iné a iný bude aj ich záver. Na re-
álne pochovávanie basy v zmysle fol-
klórnych tradícií môžeme zabudnúť, 
na tradíciu ako takú však nie.

Fašiangy sa končili v utorok o polnoci. 
Popolcová streda v roku 2021 pripadá na 
stredu, 17. februára 2021. Posledné tri dni 
fašiangov bývali najveselšie, najbujarejšie 
a zábavy vyvrcholili v utorok poslednou 
muzikou pred Popolcovou stredou. Fa-
šiang sa končil pochovávaním basy. 

Pri tomto symbolickom pohrebe ob-
čania v prestrojení za farára, organistu 
či kostolníka vykonali obrad, pri ktorom 
bolo veľa plaču, smiechu a zábavy všet-
kých prítomných. Kňaz paroduje obrad 
rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade, 
ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou, 
ktorú za náreku prítomných vynášajú 
von. Priebeh pochovávanie basy je nasle-
dovný: oznámenie o ochorení, vyšetrova-
nie lekárom, odvoz do nemocnice, ozná-
menie o smrti, pohrebný sprievod, plač 
nad hrobom a čítanie testamentu. Texty 
však nie sú dané, vytvárajú si ich herci 
sami, väčšinou ide o improvizáciu. Sú 
často popretkávané humornými príbehmi 
a vlastnosťami obyvateľov danej dediny.

Ukončia sa všetky zábavy a svet sa 
vráti opäť na rok do starých koľají. Na po-
slednej fašiangovej zábave sa práve preto 

predvádza symbolické pochovávanie basy. 
Keď je basa pochovaná, môže začať pôst. 

Obdobie veľkonočného pôstu sa za-
čína dňom, ktorý poznáme pod názvom 
Popolcová streda alebo Škaredá streda. Je 
to pohyblivý sviatok, jeho dátum sa ráta 
podľa lunárneho kalendára a pripadá na 
40. deň pred Veľkou nocou. Toho roku 
pripadá Popolcová streda na 22. februára. 
Slávenie Popolcovej stredy bolo zavedené 
v 7. storočí a tento deň sa stal dňom po-
kánia a pôstu. Pôst mal pomôcť človeku 
nájsť cestu k duchovným hodnotám. Ve-
riaci si na prijatie sviatosti v tento deň ob-
liekali v zmysleprvokresťanských tradícií 
kajúci odev a posýpali sa popolom. Zvyk 
posýpať sa popolom pretrval dodnes, av-
šak už len symbolicky, kedy kňaz urobí 
popolom krížik na čelá veriacich. Odev 
bol ladený do smútočných farieb. Najčas-
tejším jedlom Popolcovej stredy bola kyslá 
mliečna polievka. 

Veľkonočný pôst sa končí Veľkým 
piatkom.

Ak by bolo všetko normálne, 
pochovávala by sa basa

» red
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www.kovosrotsenec.sk

KOVOŠROT

PONDELOK - SOBOTA:

07:00 - 18:00 0904 987 901

RÉCKA CESTA - SENEC
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15. februára 1947        
v Prahe sa začali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na ktorých 
česko-slovenskí reprezentanti po prvýkrát získali zlatú medailu 

Výročia a udalosti

Vidiečan silno zaklopal na dvere kláš-
tora. Keď mních otvoril bránu, vidie-
čan mu dal nádherný košík hrozna.

„Pre mňa?“ mních sa začervenal pre-
tože si nemyslel, že by si zaslúžil takýto 
nádherný dar prírody.

„Áno“, naliehal muž. „Pretože vždy, 
keď som klopal na dvere, bol si to ty, kto 
ich otvoril. Keď som potreboval pomoc v 
čase, keď úroda bola zničená suchom, ty 
si mi každý deň dal kúsok chleba a pohár 
vína. Dúfam, že tieto strapce hrozna ti 
prinesú trochu slnečnej lásky, daždivej 
krásy a zázraku Boha, pretože je to On, 
kto dal, aby vyrástlo tak nádherne.

Mních sa stále pozeral na košík hroz-
na a uvažoval nad tým, aké je nádherné. 
Pre jeho krásu sa rozhodol priniesť tento 
dar opátovi, ktorý ho vždy povzbudzoval 
múdrymi slovami.

Opát bol veľmi potešený košíkom 
hrozna, ale spomenul si, že majú choré-
ho brata v kláštore a pomyslel si: dám mu 
hrozno. 

Ale hrozno nezostalo v miestnosti 
chorého mnícha dlho, pretože ten si uve-
domil: že kuchár sa o neho už dlho stará, 
kŕmi ho iba najlepším jedlami. Som si 
istý, že ho poteší.

Keď sa kuchár na obed zjavil nesúc 

mu jeho jedlo, obdaroval ho hroznom. 
„Tieto sú pre teba“ povedal chorý mních. 
„Pretože vždy prichádzaš do kontaktu s 
plodmi prírody, budeš vedieť čo robiť s 
týmto Božím darom.“

Kuchár bol nadšený krásou hrozna a 
ukázal svojmu pomocníkovi, aké je úžas-
né. Tak úžasné, premýšľal v sebe, že nik-
to ich viac neocení ako kostolník, ktorý 
je zodpovedný za Najsvätejšiu sviatosť a 
mnohí v kláštore ho považujú za svätého 
muža.

Kostolnik pre zmenu dal hrozná ako 
dar najmladšiemu novicovi, ktorému to 
pomôže porozumieť práci Božieho stvo-
renia.

Keď ich prijal novic, jeho srdce bolo 
naplnené vďačnosťou pretože nikdy nevi-
del tak nádherné hrozno.

„Jedz a vychutnaj si ho“ povedal. 
„Pretože si tu strávil väčšinu svojho času 
sám a toto hrozno ťa urobí veľmi šťast-
ným“.

Mních pochopil, že dar bol naozaj ur-
čený pre neho a vychutnal si každú gulič-
ku hrozna predtým ako spokojne zaspal.

Tak sa kruh uzavrel. Kruh šťastia 
a radosti, ktorý vždy jasne svieti v okolí 
štedrých ľudí.

Kruh radosti

» Bruno Ferrero

Sedem? Osem? Dokonca desať – už 
sa často uvádza? Nie, je iba jeden 
div sveta a tým je láska. Doba síce 
nepraje romantikom a tak lásku za-
stiera kadečo a kadekto kadečím, 
ale ona je. Stále je.

Mimochodom, je zvláštne a pre 
ľudstvo tak typické, že symbol lásky 
vzišiel z nenávisti. Asi v súčasnosti naj-
vzývanejší symbol lásky zišiel kedysi 
zo sveta sťatím hlavy. Pre to, čo si mys-
lel a preto, že si myslel niečo iné, ako sa 
vtedy myslieť malo. Ešteže sa dnes nes-
tína, to by padalo denne hláv!

Claudius II. bol známy svojou záľu-
bou vo vojnových výpravách a odpo-
rom k rodinným vzťahom svojich legi-
onárov. Zastával názor, že ženatý vojak 
starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju 
bojaschopnosť a obetavosť. Preto za-
kázal vojakom uzatvárať manželstvá. 
Kňaz Valentín tento zákaz ignoroval a 
naďalej tajne sobášil zaľúbené páry. Ci-
sárovi dal rebelujúceho kňaza uväzniť. 
Vo väzení liečil chorých kresťanov. 14. 
februára 269 kat mečom ukončil jeho 
život. Na Via Flaminio pri známom 
Mulvijskom moste ho sťali. (Most v se-
vernom Ríme je jeden z najdôležitejších 
mostov cez rieku Tiber.) Pred svojou 
popravou stihol Valentín prinavrátiť 
zrak a sluch postihnutej dcére svojho 
žalárnika, do ktorej sa, podľa legendy, 
dokonca zamiloval. Jej otca, Asteria, 
uzdravenie dcéry presvedčilo o moci 

Ježiša Krista a s celou svojou rodinou 
sa mu dal pokrstiť. V súvislosti so sud-
covou dcérou sa traduje, že pred svojou 
smrťou poslal Valentín dievčaťu lístok 
s podpisom „Od Tvojho Valentína.“ 
Neskôr traja učeníci Valentínovo telo 
previezli do svätcovho rodného mesta 
Terni (Umbria), kde ho aj pochovali a 
nad jeho hrobom postavili jemu za-
svätenú baziliku (tam, avšak v chráme 
prestavanom v 17. storočí odpočívajú 
dodnes). Na podnet pápeža Pavla V. sa 
v roku 1605 uskutočnil archeologický 
prieskum, pri ktorom boli pozostatky 
svätého Valentína objavené. Lebka 
bola oddelená od trupu čo dosvedčova-
lo usmrtenie sťatím.

No, toľko o Valentínovi – o symbo-
le lásky, o oddanosti, vernosti, nezlom-
nosti. Vidíte v tom niekde – dnešným 
slovom – biznis? Je to predsa jediný div 
sveta – láska. Deň lásky.

Je iba jeden div sveta

» red
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MERANIE ZRAKUZADARMO
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MULTIFOKÁLNE
OKULIAROVÉ  SKL Á

��������	
�	�������	���������������

JEDNY OKULIARE 

NA VŠETKY  VZDIALENOSTI
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 4320905 4544444444444444444444444 0 432

6

krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ

Zabezpečíme

Ponúka na predaj:
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Miloslavove

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Rovinke

948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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01
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ZABEZPEČÍME 
A ZAPLATÍME 

VÁM 

COVID 
TEST

COVI
TETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT STTTTTTTETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA
OD 700€ - 900€ / NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2
  - možnosť pracovať na živnosť
  - ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVEKRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINAHODINA 
- OPERÁTOR VÝROBY
  - ubytovanie zabezpečené

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH: 
0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA                                          
+420 702 193 121
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Chcete chovať hydinu?

Objednávky: www.matejovdvor.sk
0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290

Nosnice
Brojlery

Morky
Káčatá

Húsatá
Husokačky

PREDAJVO VAŠOMOKRESE

100% záruka kvality   Sme tu pre Vás už 30 rokov
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16. februára 1959         
Fidel Castro sa stal premiérom Kuby po zvrhnutí prezidenta Ful-
gencia Batistu 1. januára 1959 

Výročia a udalosti
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície lisovne

NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
SKLADNÍKOV

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Požiadavky:

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

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

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKANOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMIENKY

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

00880000  550000  009911
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