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VÝMENA OLEJA LEN ZA 9,90 €!

SERVIS
GUFERÁ, LOŽISKÁ, TESNENIA, REMENE

náprav, spojok, rozvodov, bŕzd, tlmičov
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www.novogranit .sk
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ČISTIAREŇ
PERIA Železničná 44

Lučenec

Príjem
a výdaj:

PON, STR, ŠTV: 8  -14  h
UT, PIA: po tel. dohode

OTVORENÁ

Platí  
od 8.2.
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Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM MESTE

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PONÚKAME AJ ORIGINÁLNE KRMIVÁ PRE VŠETKY DRUHY HYDINY

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
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FIRIEM, AMBULANCIÍ,
KANCELÁRIÍ A POD.
TEL.: 0904 354 675

UPRATOVANIE
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Slovenská správa

STAROSTI 

pohľadávok a záväzkov, s.r.o.
M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec (Ipeľské tehelne)

SSPZ
0915 954 292

www.sspz.sk

S DLŽNÍKMI?
pohľadávky

pohľadávky dlžoby

dlžoby

nevyplatené
faktúry

nevyplatené
faktúry

Marcus Aurelius     
Všetky hriechy sveta plynú z nedostatku 
lásky. 

C i t á t y
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VSKO

párny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Divín, Dobroč, Fiľako-
vo, Lovinobaňa, Mýtna, Panické 
Dravce, Ružiná, Tomášovce, Vi-
diná, Poltár, Málinec, Veľký Krtíš, 
Bušince, Dolná Strehová, Malý 
Krtíš, Modrý Kameň, Pôtor, Skla-
biná, Želovce 
nepárny týždeň:
Lučenec, Malá Ves, Opatová, 
Boľkovce, Fiľakovo, Halič, Panic-
ké Dravce, Rapovce, Veľká nad 
Ipľom, Vidiná, Poltár, Cinobaňa, 
Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Za-
lužany, Kalinovo, Kokava nad 
Rimavicou, Málinec, Veľký Krtíš, 
Kalinovo, Kokava nad Rimavicou 

lucenecko@regionpress.sk

Redakcia: Železničná 26 
LUČENEC

INZERCIA

 

LUČENECKO
VEĽKOKRTÍŠSKO-POLTÁRSKO

Miriam Hašková   0905 915 039

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
www.facebook.com/lucenec.ko
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Ve¾ký Krtíš

Poltár

Luèenec

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 (30.690 domácností)

Závisť je iba neschopnosť mať

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Koľko jej je medzi nami, okolo nás 
a často aj v nás? Závisť je jedna z 
ľudských emócií, spočívajúca v 
túžbe po niečom, čo má niekto 
iný. V snahe získať predmet tejto 
túžby, niekedy i za cenu zavrhnu-
tiahodných činov. Spolu so žiarli-
vosťou či nenávisťou patrí medzi 
konceptuálne ľudské emócie.

Po lopate povedané – závisť je tre-
tí veľký hriech. A proti nej v ringu spo-
ločenských vzťahov je v obrannom 
postoji doboprajnosť. Žiaľ, väčšinou 
prehráva, ale našťastie sa vždy posta-
ví a bojuje ďalej. Kniha Exodus (20,17): 
„Nepožiadaš dom svojho blížneho, 
ani nepožiadaš manželku svojho blíž-
neho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, 
ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho 
blížneho!“ Lenže, z každého hriechu 
sa predsa dá vyspovedať, nie?

Ste zdraví, závidia vám. Darí sa 
vám, závidia vám. Nesťažujete sa 
nonstop na niečo a na niekoho, tak 
vám tiež závidia. Závidia vám aj vašu 
prácu, ktorú robíte radi, hoci by ju 
neboli schopní nikdy robiť. A zas ja 
by som nedokázal nikdy to, čo mnohí 
iní. Závidia vám rodinu, ako aj to, že 
žijete bez rodiny.

Závisť predovšetkým ničí svojho 
nositeľa. Ubíja ho, oberá ho o úsmev, 
nedá mu poznať dobro, ženie ho do 
zúfalstva a nenávisti.

„Závisť je pot neschopných.“ 
Napísal raz  Josef Fousek, český bás-
nik, fotograf, humorista, spisovateľ 
a spevák. A keď už citovať, tak ešte 
raz: „Najväčšia závisť vzniká proti 
tým, ktorí vlastnou silou vzlietli, a tak 
unikli zo spoločnej klietky.“ To je vý-
rok Francesca Petrarcu talianskeho 
učenca a básnika. 

Len leťte ľudia, len unikajte z kliet-
ky, staňte sa Bachovou čajkou menom 
Jonathan. Odmietnite frázy, že musíte 
byť takí a onakí. Buďte sami sebou! 
Raz z toho možno tú závisť okolo nás a 
z nej vyplývajúcu nenávisť definitívne 
šľak trafí! Raz sa jej (ich) zbavíme. Ne-
schopných závistlivcov. Tých, čo stále 
od niekoho niečo žiadajú. 
A sami k nášmu spoloč-
nému blahu a šťastiu ne-
prispejú ničím.

Pekné sviatky, plné 
žičlivosti za celé vyda-
vateľstvo všetkým 
vám želá
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047/433 4777, 0905 198 723 • Po-So: 7-19, Ne: 9-19

Milí zákazníci, aj naďalej je možné

zakúpiť naše zákusky
denne. Samozrejme len so sebou. 

Karmána 20, Lučenec
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5Vzorková predajňa Fiľakovo, Biskupická cesta (pri Lidl), tel. 0903 740 682
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VYKÚPIME
STARÉ PERIE

driapané, nedriapané

• Paplóny • Vankúše
• Duchny z peria
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
2 izbový byt

Lučenec
Najnižšie podanie: 36 600 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 30.04.2021 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Veľký salón, DIXON Resort Congress 
Hotel & Aqualand, Švermova 32,974 04 
Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, 
Banskobystrický kraj.
Dražobná zábezpeka: 
7 000,00 EUR
Predmet dražby: dvojizbový byt o 

výmere 59,83 m2, na ul. Rúbanisko II v meste Lučenec. Byt č. 31 je na 6.p., vchod č. 62, 
v bytovom dome súpisné č. 427. Podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach 
bytového domu je o veľkosti 61/4127. Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc.č. 
4990/5 je o veľkosti 61/4127. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 7026, k.ú. Lučenec.

Kontakt: 02/32202713
drazby@platitsaoplati.sk, www.platitsaoplati.sk
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Gustave Flaubert   
Hlupáci žijú veselšie, lebo vždy majú viac dôvodov na smiech ako 
ľudia múdri a premýšľaví.

C i t á t y

Čakajú nás ďalšie sviatky, počas 
ktorých sa budeme musieť zriecť 
osobných stretnutí. Odborníci ani 
počas Veľkej noci neodporúčajú 
návštevy seniorov, ktorí tak môžu 
opäť o čosi viac pociťovať osamelosť 
a smútok. Prinášame rady odbor-
níčky ako im môžeme aspoň trošku 
tieto neľahké časy spríjemniť.

O tom, čo môžeme v tomto smere 
pre našich starkých urobiť sme hovo-
rili s Ľubicou Gálisovou, prezidentkou 
Fóra pre pomoc starším. Aj počas Veľ-
kej noci je podľa jej slov veľmi nutné 
striktne dodržiavať odporúčania od-
borníkov. „Táto situácia je mimoriadne 
vážna a ohrozenie starších je vysoké 
a nechceme im ublížiť tým, že by sme 
priniesli vírus, ktorý žiaľ práve túto 
skupinu ľudí najviac zabíja,“ hovorí 
odborníčka.

Ponúknite pomoc, telefonujte, píšte
Rodinní príslušníci však majú podľa 

Ľubice Gálisovej  viacero možností ako 
zmierniť osamelosť svojich rodičov či 
starých rodičov. „Výhodou tejto doby 
je, že máme možnosť kontaktov cez 
telefóny a rôzne informačné techno-
lógie. Ja osobne viem čo znamená pre 
starších, keď môžu zavolať na našu Se-
nior linku a porozprávať sa, ak počujú 
milé, láskavé a povzbudzujúce slová. 

Takže volajte im, môžete urobiť aj vide-
ohovor, starkých veľmi poteší ak vás vi-
dia, hoci aj takýmto spôsobom. Každé 
milé slovo, ktoré im poviete, ich naplní 
pokojom a istotou, že nie sú sami. Náj-
dite si aspoň takúto formu stretnutia 
s vašimi najbližšími a povzbuďte ich, 
dajte im nádej, urobte im radosť a vlejte 
do ich života optimizmus, ktorý práve 
teraz možno v ich živote chýba,“ radí. 
„Určite môžete svojim starkým urobiť 
predsviatočný nákup, prípadne ak sa 
dá a ste blízko, pripravte im sviatočné 
jedlo. Nachystať im môžete aj nejaký 
malý darček, ktorý im vás bude pripo-
mínať. Môžete im poslať aj pekný list s 
vyjadrením lásky a pripísať, že sa tešíte 
na skoré stretnutie. Veľmi ich to pote-
ší,“ uzatvára Ľubica Gálisová.

Ako spríjemniť našim starkým 
sviatky – radí odborníčka

» Renáta Kopáčová
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Vstúpte do sveta www.rofilplast.sk

POLTÁR, Železnièná 7
info@rofilplast.sk

Náš tovar
môžete
kúpiś aj 
na splátky

Bezpeènostné
oce¾ové
dvere
Cena dverí
s montážou
aj murárskymi
prácami

Garážové brány
Žalúzie | PVC rolety
Sieśky proti hmyzu 7-roèná záruka

okien a dverí
AKCIA

410,-
od

0905 464 743

na všetky okná

Pozáruèný servis
okien a dverí

10%
z¾ava pre

dôchodcov

05 44444444464 7

Zavolajtenám, prídeme
k vám
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STUDNIARSKE
PRÁCE

JÁN FUNGÁČ – ZEMNÉ PRÁCE s.r.o.

• VÝKOP STUDNÍ
• PREHLBOVANIE STUDNÍ
• ČISTENIE STUDNÍ
0915 822 009
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POLTÁR

STRIHANIE
a iné SLUŽBY

PRE PSÍKOV
a ZAJACOV
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Peter Kucej
Nejedlého 17, Lučenec
www.slovexpres.sk

AUTOSERVIS
0911 870 299

UMYVÁRKA
0915 834 386

AUTOSÚČIASTKY
0907 870 299

www.vianor.sk

Podržíme
Vás.
Kedykoľvek
a kdekoľvek...

NOKIAN 195/65 R14
PIRELLI 175/65 R15 
BARUM 185/60 R15
CONTINENTAL 185/65 R15
NOKIAN 195/60 R15
NOKIAN 215/70 R16
NOKIAN 215/45 R17

31,00 €
31,50 €
47,80 €
41,50 €
47,50 €
71,10 €
67,60 €

AKCIOVÁ PONUKA

KINGSTAR 155/70 R13  
STARFIRE 175/70 R14  
DUNLOP 185/60 R15  
MATADOR 205/65 R15  
CONTINENTAL 225/55 R16
NOKIAN 215/45 R17
NOKIAN 225/60 R17

25,00 €
25,00 €
49,00 €
40,00 €
50,00 €
47,00 €
59,00 €

VÝPREDAJ

PIPIP
BA
COCOCO
NO
NONO&DISKY       PNEU

PNEUSERVIS     0918 892 002
PREZUJTE VČAS

MÁME
OTVORENÉ

Mirage R17
Monte Carlo R16
Spider R15

67 €
72 €
51 €

DISKY:
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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PRÁCA
NA PÍLE
V POLTÁRI

Zamestnám pilčíka na uhlovú
pílu a odnášača reziva od píly.

Tel.: 0908 906 108 » Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682

Občianska
riadková
inzercia
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    

16 ZOZNAMKA    

15 HĽADÁM PRÁCU    

14 RÔZNE / iné    

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera LC medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP LC 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, LC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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LION DAYS
Iskra preskočí v zlomku sekundy

 PEUGEOT FINANCE       Kombinovaná spotreba 0 − 8,0 l/100 km, emisie CO₂ 0 − 181 g/km.
* Výška splátky a odkupný bonus v závislosti od modelu a verzie. V prípade elektrických verzií na výber odkupný bonus až do 1 000 eur 
alebo nabíjací WallBox zadarmo. Ponuka je limitovaná a platí do 30. apríla 2021. Viac na peugeot.sk. 

peugeot.sk

UŽ OD 120*

€ MESAČNE

ODKUPNÝ BONUS AŽ DO 1 500*
€

ALEBO NABÍJACÍ WALLBOX ZADARMO*

0 % LEASING A 4 ROKY ZÁRUKA

22800_LION-DAYS_dealer_PRINT_130x170mm_Trojicka.indd   122800_LION-DAYS_dealer_PRINT_130x170mm_Trojicka.indd   1 26/03/2021   09:1026/03/2021   09:10
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* Výška splátky a odkupný bonus v závislosti od modelu a verzie. V prípade elektrických verzií na výber odkupný bonus až do 1 000 eur 
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Iskra preskočí v zlomku sekundy
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€ MESAČNE
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€
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A. Jiráska 5339, Lučenec
0915 876 020, predaj.peugeot@autoviba.sk
www.autoviba.sk
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• MAĽOVANIE
• STIERKOVANIE
• STAVEBNÉ PRÁCE
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Veľkonočné sviatky sú už za dverami 
a tento rok budú opäť iné. Odborníci 
vyzývajú ľudí k trpezlivosti a dodržia-
vaniu opatrení. Pripravili Veľkonočné 
desatoro.

Protipandemické opatrenia by sa 
cez Veľkú noc na Slovensku nemali sprís-
ňovať. Zastupujúci minister zdravotníc-
tva Eduard Heger spolu s odborníkmi 
predstavili v piatok desať odporúčaní pre 
veľkonočné sviatky. Ľudí zároveň popro-
sili počas týchto dní o zodpovednosť.

Veľkonočné desatoro:
-Obmedzme stretnutia. 
-Odložme šibačku a polievačku. 
-Zúčastnime sa bohoslužieb virtuálne. 
-Prejavme lásku k blížnemu tým, že sme 
zodpovední a nenakazíme ho. 
-Oddychujme v prírode. 
-Cestujme len v rámci okresu. 
-Chráňme sa nosením rúšok aj vonku. 
-Rešpektujme 14-dňovú karanténu svo-
jich príbuzných, ktorí sa vrátili zo zahra-
ničia, registrujme ich v e-hranici. 
-Nenavštevujme ani očkovaných starých 
rodičov a rodičov 
-Športujme bezpečne - individuálne a v 
prírode.

Odborníci tiež ľudí vyzvali na nose-
nie rúšok aj počas individuálneho športu 
v prírode a respirátorov v interiéroch.

Ak počty hospitalizovaných nekles-
nú pod hraničné hodnoty, nič sa v apríli 
uvoľňovať nebude, vysvetľujú na svojom 
webe analytici z projektu Dáta bez páto-
su. Práve počet hospitalizovaných je totiž 
kritickým parametrom COVID automatu. 
Najbližšou hraničnou hodnotou je pokles 
na 3000 hospitalizovaných, ktorý nám 
prinesie prechod z čiernej do bordovej 
fázy, Potom nasleduje v COVID automate 
hranica 2500 hospitalizovaných, ktorá 
znamená prechod z bordovej do červenej.

„Predpokladáme, že čoskoro budeme 
s počtom hospitalizovaných pod 3-tisíc,“ 
píšu analytici na svojom webe. K prvému 
zásadnému uvoľneniu v druhej vlne pandé-
mie by tak malo na Slovensku dôjsť od 12. 
apríla. „Ak vydržíme cez Veľkú noc doma, 
vírus opadne, príde teplo, hospitalizova-
ných bude 5. apríla 2021 menej ako 2500 a 
19. apríla 2021 príde ďalšie uvoľnenie z tma-
vočervenej do červenej,“ uvádzajú analytici 
s tým, že to už bude “návrat do normálu”.

Pokúsme sa dodržiavať „Veľko-
nočné desatoro“

» Renáta Kopáčová
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NOVÝ 
CITROËN C3 10 990 €UŽ

ZA

   Obrázok vozidla je ilustračný. Uvedená cena je platná od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 pre verziu Feel PureTech 83 S&S BVM5, pri využití financovania Citroën Privilege. Mix spotreba a emisie CO2 WLTP: 4,4 – 6,1l/100 km a 115 – 139g/km.

22916_Comfort_days_C3_dealer_A5h.indd   122916_Comfort_days_C3_dealer_A5h.indd   1 29. 3. 2021   16:28:3029. 3. 2021   16:28:30

A. Jiráska 5339, Lučenec  |  0918 476 139  |  predaj.citroen@autoviba.sk  |  www.autoviba.sk
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Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!

František Saleský    
Dve veci nám pomôžu zotrvať v nábožnom 
živote: rozhodnutie plniť si povinnosti 
stavu a odvaha neznepokojiť sa a nezma-
lomyseľnieť pri chybách, ktorých by sme 
sa mohli dopustiť. 

C i t á t y

0905 915 039

INZERCIA
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Georg Christoph Lichtenberg   
Hrozné je žiť, ak človek nechce, ale asi oveľa horšie je byť nesmr-
teľným a nechcieť. 

C i t á t y

Občas sa mi ozvú milé staršie dámy. 
Napíšu mail alebo list. Normálny list 
ako kedysi. Napísaný krásnym pís-
mom na papieri a v obálke. Píšu a te-
lefonujú aj starší páni. 

Niektorí hundrú na politikov alebo 
spomínajú na staré časy. Čítajú knihy a 
sledujú svet okolo seba, filozofujú a mud-
rujú tak, ako to chlapi vedia.

Jedna pani sa mi zdôverila, že stratila 
svojich rodičov pred vyše 60 rokmi.  „Vyše 
60 rokov rodičia nežijú a toľko rokov už 
nie som dieťaťom. Hovorí sa, že dovtedy 
ste dieťaťom, pokiaľ máte koho osloviť 
otec alebo mama“. Už 50 rokov je táto pani 
vdova. Hovorí, že jej nikdy nič nechýbalo, 
lebo sa o ňu Pán Boh vždy postaral. Iná 
dáma mi píše: „Nemám telefón, počítač, 
televízor, NIČ. Nepotrebujem to.“

Aký kontrast s mnohými ľuďmi, ktorí 
na všetko nadávajú a stále im niečo chý-
ba. Starí páni a staré dámy. Aj seba už 
zaraďujem medzi nich. Aj oni mali det-
stvo, lásky, pretancované noci, pracov-
né úspechy, koníčky, radosti a starosti z 
detí. Sú na dôchodku, ale zaujímajú sa 
o svet. Chodia už menej a pomalšie. Už 
sa nemusia nikam ponáhľať ani nikomu 
zapáčiť. Už nemusia pracovať, ale chcú 
byť užitoční. Vedia rozprávať zaujímavé 

príbehy, ale niekedy im chýbajú poslu-
cháči. Zrak im slabne, ale často vidia 
veci, ktoré mnohí, ponáhľajúci sa, mladí 
ľudia vôbec nevidia. Médiá a politici ich 
strašia vírusmi, konfliktmi a katastrofa-
mi. Ale oni sa už nemajú čoho báť. Mnohí 
z nich majú už viac príbuzných a priate-
ľov na druhom brehu. Niektorým neslúži 
zdravie, občas možno prichádzajú pocity 
osamelosti alebo nepotrebnosti. A na-
priek tomu z ich slov často cítim obrovský 
pokoj. 

Život ich naučil prijímať dary aj bo-
lesti s pokorou. Starnutie je jeseň života, 
je to umenie, ktoré sa treba učiť. V mla-
dosti sme objavovali svoje schopnosti a 
svet okolo nás, v starobe máme čas na 
spoznávame svojej duše. Naše telesné 
limity klesajú, ale môžeme sa vybrať na 
nové expedície – dovnútra. Môžeme čí-
tať, modliť sa, v tichu 
premýšľať, počúvať 
hudbu, pozorovať 
prírodu, hrať sa s 
deťmi. Staroba ne-
musí byť bremeno, ale 
posledný dar, pred-
tým, ako sa 
stretneme s 
Pánom.

Nič im nechýba

» Ján Košturiak
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Predaj a rozvoz po celej SR

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk

Makrolon 7/16 
bronz

13,88 €/m2 s DPH

Frost 2/10
bronz

9,12 €/m2 s DPH

POLYKARBONÁT
KOMÔRKOVÝ, TRAPÉZOVÝ

Za akciové ceny!

eshop.zenitsk.sk

-40%

-30%
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Veľká noc alebo veľkonočné sviat-
ky alebo Pascha je najvýznamnejší 
kresťanský sviatok, ktorý pripadá 
na marec alebo apríl. Veľká noc je 
pre kresťanov oslavou zmŕtvych-
vstania (resp. vzkriesenia) Ježiša 
Krista po jeho smrti na kríži. 

Udalosti Veľkej noci a ich interpre-
tácia úzko súvisia s významným židov-
ským sviatkom Pesach, ktorý sa slávi 
zhruba v rovnakej dobe. V prostredí 
Gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi 
sa pre tento sviatok používa takmer vý-
lučne názov Pascha.

Veľký piatok
Cirkev v tento deň podľa pradávnej 

tradície neslávi Eucharistiu. Sväté prijí-
manie sa veriacim dáva jedine v sláve-
ní Pánovho umučenia a smrti.

Spomienka na Kristovo Umučenie 
sa zvyčajne slávi medzi 12:00 a 15:00. 
Na začiatku obradov kňaz uctí oltár a 
padne na tvár. Táto prostrácia vyjad-
ruje jednak pokorenie „pozemského 
človeka“ a jednak žiaľ a bolesť Cirkvi. 
Počas obradov veriaci počúvajú pašie, 
uctia si kríž a prijímajú sv. prijímanie z 
hostií, ktoré boli premenené na Zelený 
štvrtok.

Biela sobota
Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri 

Pánovom hrobe a rozjíma o jeho utrpe-
ní a smrti, ako aj o zostúpení k zosnu-

lým a na modlitbách a pôstom očakáva 
jeho zmŕtvychvstanie.

Svätá omša sa neslávi až do večernej 
veľkonočnej vigílie, ktorá sa začína po-
tme a končí vo svetle Kristovho vzkrie-
senia. Aleluja a spev Sláva Bohu na 
výsostiach sa do liturgie vracajú a kos-
tolné zvony, ktoré počas pôstu mlčali, 
sa radostne rozoznejú.

Veľkonočná nedeľa
Kristus vstal z mŕtvych! Radostný 

deň Veľkej noci, najdôležitejší a naj-
väčší Sviatok Cirkvi, je tu a liturgia 
ho odráža krásnou hudbou, kvetmi a 
dekoráciami. Na tejto sv. omši sa často 
obnovujú krstné sľuby a všetci prítom-
ní sú pokropení svätenou vodou. Veľ-
konočnou nedeľou sa začína 50-dňové 
Veľkonočné obdobie, počas ktorého 
majú katolíci povinnosť aspoň raz pri-
jať sv. prijímanie.

Veľkonočné trojdnie

» Zdroj: TK KBS

Najčítanej
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SALUDO s.r.o.

brúska na plocho, na guľato  sústruh, fréza aj iné pozície

PONÚKAME:
- nástup ihneď
- dobré pracovné podmienky
- firma zabezpečí dopravu a ubytovanie

054 788 02 74
0911 618 499
0903 618 498

e-mail:
saludosro@gmail.comK
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POŽADUJEME:
- samostatnosť a zodpovednosť

OBRÁBAČ KOVOV

Práca 
v ČR
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PRÁCA PRE  ELEKTRIKÁROV
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0950 301 301

Práca na živnosť

Ak je potrebné, zabezpečíme
náradie a �iremné auto

Pomôžeme Ti so všetkými dokladmi,
ktoré sú potrebné pre prácu 

v Nemecku
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Tesár, murár a
sadrokartonista

7 - 8  €/ hod. NETTO
0904 516 707 Práca na TPP 

Práce pre:

Pr
ác

a 
na
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lo

ve
ns

ku

+ možné príplatky

ubytovanie hradí �rma
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VODIČ  KAMIÓNA
2500€ - 3500€ brutto

Základná znalosť nemeckého, alebo anglického jazyka
Nemecká pracovná zmluva I Vybavíme všetko 

potrebné pre prácu I Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

www.simon-�eisch.de 
job@simon-�eisch.de

+421 944 995 400

Práca v Nemecku
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie 
   do výšky 2,10 €/hod. brutto  
 

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a ODMENY 

NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

Zimná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B", "T" - 3,33 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie 
  do výšky 2,10 €/hod. brutto
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
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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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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá 
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

JARNÁ ZĽAVA 

-20%
*


