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Duchovná znechutenosť
Zostal som vcelku prekvapený, keď
som sa dočítal, že duchovná znechutenosť je posledným z hriechov
v našom práve sa končiacom seriáli cností a hriechov.

no dôsledne iba vtedy, ak sa rovnako
dožadujeme a hlavne aj osobne angažujeme v odstraňovaní nepráv iných.
A ak ich iným nespôsobujeme.Ak sme
aktívne, nielen zo spoločenskej nutnosti či až uniformity všímaví, ohľaDuchovná znechutenosť, zleni- duplní. Ak nie sme leniví myslieť aj v
velosť, apatia z dostatku, lenivosť, mene dobra iných, ako som ja.
Preto je lenivosť hriechom, alebo
nevšímavosť. Takmer až duchovná
prázdnota. Uspokojovanie svojich inak, ťažkým prehreškom. Preto je nevlastných fyzických potrieb bez akej- všímavosť neľudskosťou a preto je dukoľvek hodnotovej nadstavby. Zvlášt- chovná znechutenosť iba prázdnym
ne, ako sa tie hriechy z pôdy viery alibistickým gestom.
dajú čítať v každodennom živote, aj a
„Dajte mi pokoj, ja sa o to nezaujínajmä v tom materiálnom. Žiaľ, nie- mam, ja s tým nič nechcem mať.“ Prílen.
padne - „ja voliť nechodím“ a potom
Duchovná znechutenosť pustiť sa iba štyri roky nadávať.
do čohokoľvek pozitívneho, čo by bolo
Duchovná znechutenosť je dešprínosom pre všetkých, nielen pre trukcia. Opustený dom, v ktorom
mňa samotného. Hlavne aj pre iných, nikto neupratuje, neskrášľuje ho, nepre okolie známe i neznáme, pre ľud- zametá, pred ktorým nikto nekosí záské spoločenstvo. Práve vo chvíli, keď hradku a na ktorej nepestusa z lenivosti stáva ľahostajnosť, člo- je kvetiny pre potešenie
vek prestáva byť človekom.
okoloidúcich.
Mať svoj pokoj, mať svoje pohodOtvorené oči i dušu
lie, mať svoje ticho, mať naplnené želá všetkým čitateľom
svoje práva a svoje brucho. To je, žiaľ,
častý obraz zo života mnohých súčasníkov. Vycediť si tú svoju fľašku do
dna a nikomu neponúknuť, nenaliať.
Dožadovať sa vlastných práv mož» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

AIW - Práca pre opatrovateľky seniorov v Rakúsku
tEǪPWÏUVSOVTZ SBLÞTLBäJWOPTǸ
tNÈNFstále dostatok ponúk BKQSFNVäPW
tTNFQBSUOFSPNSBLÞTLFIPƎFSWFOÏIPLSÓäB
tpracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tWäEZJOGPSNVKFNF ako cestovať cez hranice

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!
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Kritériá
pre spoluprácu:
· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!
Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

0800 24 24 44

32-0053

a dohodnite si pohovor.

služby

2
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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
42.810
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

Výročia a udalosti
spustenie vysielania Česko-slovenskej televízie

1. mája 1953

Výročia a udalosti

4. mája 1953

Ernest Hemingway získal za román Starec a more Pulitzerovu cenu
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služby

BYSTRICKO

2. mája 1945

3

Výročia a udalosti

Červená armáda dobyla Berlín
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02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM VW, AUDI A INÉ AUTO
T. 0907296305
»Kúpim starý traktor Zetor
20-50, 0902449970
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»KÚPIM JAWU 90, 250,
350, Manet 90 Ponúknite
0949505827
»Kúpim motocykel Jawa,
Simson, MZ. 0915876860

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
»Dám do prenájmu garáž v
centre mesta Partizánska
cesta na dobu neurčitú 100
E 0907090130
»Dám do prenájmu zeleninovú záhradu v starej Sásovej č.t. 0905839840

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

Niektoré z nich zviera bolesť a smútok, keď strácajú svoje deti, jedno za
druhým. Kvôli terorizmu, chorobám,
podvýžive... Biskup Jesús Ruiz Molina
z diecézy Bangassou v Stredoafrickej
Aké pravdivé sú tieto slová v prípa- republike hovorí, že keď sa rozpráva so
de matiek – ktoré sa otvárajú novému ženami, niekedy sa ich spytuje, koľko
životu, prijímajú ho, živia, ochraňujú, majú detí. „Odpovedajú mi: ,Tri, ktoré
a starajú sa oň, aby rástol. V každoden- sú stále nažive, no štyri mi zomreli.ʻ
ných situáciách sa tieto ženy rozhodujú alebo ,Mala som osem, ale už mám len
milovať život a slúžiť mu, a tak vytvá- dve...ʻ“
rajú vzácny pokoj nie len vo svojej doAj napriek utrpeniu, ktoré africké
mácnosti, ale všade, kde pôsobia.
ženy a matky prežívajú, však biskup
Každá spoločnosť – či už tá, príliš Molina zdôrazňuje, že Afrika prežije
zameraná na úspech a výkon, alebo tá, práve vďaka nim – vďaka postavám
presiaknutá biedou a krutým násilím odvážnych a silných matiek, ktoré po– zúfalo potrebuje ich prítomnosť. Ich kračujú ďalej aj vtedy, keď sa utrpenie
silu a odvahu, ale tiež jemnosť a úctu, dostáva do špiku kostí. Pretože „tieto
s akou pristupujú k slabším.
matky aj uprostred tých najhorkejších
Trpiaca Afrika je toho živým dôka- sĺz naďalej tvoria život.“
zom. Keď sa tu násilníci rozhodujú vyKaždý z nás im môže pomôcť
trhnúť život z koreňov a hlboko zraniť svojou troškou. Viac o tom, ako podušu afrického ľudu, vyberajú si ten môcť trpiacim v Afrike sa dozviete na
najúčinnejší nástroj: zničenie, zneucte- www.acnslovensko.sk
nie a poníženie žien a matiek.
V Afrike sa však hovorí, že keby sa
africké matky mali vzdať, sama obloha
sa prepadne.
Na svojich pleciach nesú váhu každého nezmyselného konfliktu. Mnohé
sú donútené utiecť zo svojich domovov
a uchýliť sa do chatrného prístrešku
prekrytého plachtou k ďalším utečencom. Každodenne sa snažia zabezpečiť
deťom aspoň základnú stravu a bojovať
o ich budúcnosť.
» Zdroj: ACN

Podľa emeritného pápeža Benedikta XVI. sú to práve ženy a ich svätosť,
ktoré majú byť v srdci kresťanstva.
Ony môžu zachrániť pokoj vo svete.

Predaj a rozvoz po celej SR
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STROJOVÉ
POTERY

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Vypratávate byt, dom?
Kúpim starožitný nábytok,
svietidlá, porcelán, sklo,
striebro, umelecké diela.
Tel: 0908907560

0948 300 988

13 121 0235

01 AUTO-MOTO / predaj

Sila matiek a pokoj vo svete

61-0056

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE / iné

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10.
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195/65 R 15 V
r. v. 2018/2019

42,36 €

24,90 €

v pneuservise alebo online

w w w.m i kona. sk

ROYAL PASSENGER

37-0059

VÝPR EDA J

»Hľadám záujemcov o spoločné pestovanie zeleniny.
Pôda a voda grátis. č.t.
0905839840
»Kúpim staré hodinky
PRIM a iné hodinky. Tel.
0905/767 777

BYSTRICKO

spoloČnosŤ / služby
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Nezabúdajme!
Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii
59/26 z 22. novembra 2004 vyhlásilo
8. a 9. máj za Dni spomienok a zmierenia na počesť všetkých, čo zomreli v čase druhej svetovej vojny.
OSN vyzvala svoje členské štáty,
mimovládne organizácie i jednotlivcov, aby si každý rok pripomínali tieto
májové dni - jeden alebo druhý, prípadne oba. Na podujatiach sa má spomínať
na všetky obete druhej svetovej vojny a
má sa im vzdať náležitá pocta, uviedla
OSN.
Druhá svetová vojna vypukla 1.
septembra 1939 napadnutím Poľska
hitlerovským Nemeckom a jeho prisluhovačmi.
Prelom z rokov 1941 a 1942, keď vojská Sovietskej armády odrazili nápor
fašistov v bitke o Moskvu, predznamenal obrat v prospech nielen ZSSR, ale aj
spojencov Veľkej Británie a USA. Bitka
o Stalingrad v roku 1943 znamenala zásadný obrat vo vojne.
Západné veľmoci začali obmedzovať rozpínavosť fašistickej moci a teroru, najmä zastavením nemeckého ťaženia v severnej Afrike v rokoch 1942-43,
dobytím Sicílie v roku 1943 a úspešným
vylodením v Normandii v roku 1944.
Na prelome apríla a mája 1945 bolo
otázkou času, kedy fašistické Nemecko, hlavný agresor vojny, bude donútené podpísať kapituláciu.
Západní spojenci rozdrvili nemec-

ký odpor na západnom fronte. Hitlerov
nástupca, veľkoadmirál Karl Dönitz, aj
keď vedel, že kapitulácia je nevyhnutná, sa najskôr snažil zabezpečiť evakuáciu čo najväčšieho počtu vojakov a civilistov z východných oblastí Nemecka
na západ.
Ešte 3. mája 1945 sa dovŕšilo oslobodenie Slovenska, keď posledné zvyšky nemeckých vojsk zlikvidovali v
Javorníkoch a Bielych Karpatoch. Vláda slovenského štátu aj s prezidentom
Jozefom Tisom podpísala kapituláciu 8.
mája 1945.
Akt podpisu kapitulácie Nemecka
sa uskutočnil v noci z 8. na 9. mája 1945
v Berlíne. Avšak už prvým podpisom
kapitulácie 7. mája 1945 táto vstúpila do
platnosti 8. mája o 23.00 h v noci stredoeurópskeho času - vtedy už v ZSSR
bolo po polnoci, teda 9. mája.

» red

Výročia a udalosti
Alan Shepard na palube Mercury-Redstone 3 sa stal prvým Američanom, ktorý sa dostal do vesmíru (Program Mercury)

5. mája 1961
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pOlITICKÁ InZERCIA / spOMÍnAME, služby
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Dôležité
telefónne čísla

Najčítanejšie regionálne noviny

Záchranná lekárska služba

Požiarna služba

Polícia

Tiesňové telefónne číslo

155

150

158

112

Uzávierka ďalšieho vydania regionálnych novín je 5. mája 2021
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POLITICKÁ INZERCIA / služby
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Predseda KDH Milan Majerský:
Pomôžu len skutky, nie reči
Až jedna tretina zástupcov NR
SR žije v Bratislave. Je to 44 poslancov zo 150-tich. Možno aj boli
niekedy v Zákamennom, v Krupine, Dunajskej Strede, vo Svidníku
či v Plaveckom Podhradí, možno
sa tam aj zhovárali s ľuďmi. Zažitý
ten svet ale mať nemôžu. Dnešná
pandemická doba nám v rukolapných súvislostiach ukázala,
že z rečí sa človek nenaje, že slová
nás neuzdravia a že pomáhať
treba srdcom a rukami, nie heslami.

KDH podporuje zavedenie 8 volebných obvodov pre voľby do NR
SR, čo umožní zvoliť si poslanca
zo svojho regiónu. Decentralizácia verejnej správy je proces, ktorý
zvýši kvalitu života nás všetkých.
Zabezpečí
väčšiu
dostupnosť
služieb a aj peňazí, ktoré pôjdu
tam, kde sú najviac potrebné.

KDH má 220 starostov a primátorov, 2994 miestnych a regionálnych
poslancov, vieme, o čom hovoríme
a čo na Slovensku potrebujeme.
Len poctivou prácou, každodennou a bez chaosu, sa obnoví dôvera
ľudí vo fungovanie našej krajiny.

49-0012

Aj veľkokapacitné očkovacie
centrá v samosprávnych krajoch
sú toho dôkazom. Ich fungovanie
v krízovej situácii nenastavili poslanci z bratislavského hradného
kopca, nastavili sme ju my, župani
z celého Slovenska. Vieme, čo je
dôležité pre obce, mestá, dediny.

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y!
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde p

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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87-0007

farba
ANTRACIT

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.

služby
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0907 727 204
Výročia a udalosti
v rámci vojny v Kosove lietadlá NATO bombardovali omylom čínsku
ambasádu v Belehrade

7. mája 1999

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

25

-00

25
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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, BB zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

ZAMEsTnAnIE

bysTRICKO

11

Prijmeme spoľahlivých

MURÁROV do Belgicka

� Živnosť (PD A1)
� Férový prístup, korektné vyplácanie faktúr
� Platové podmienky 3.500 € - 4.000 € /mes.
� Ubytovanie zabezpečené a hradené
� Nástup možný ihneď

,recepcia@aii.sk

Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

VODIČOV KAMIÓNOV
Víkendy doma! Mzda
1500 až
Nie turnusy!
2200 €
0903 692 545
orinosro@gmail.com

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 877 862
0907 727 204

43-0076

na medzinárodnú
prepravu tovaru

Výročia a udalosti

3. mája 1979

v britských parlamentných voľbách získala Konzervatívna strana väčšinu mandátov (339), vďaka čomu sa jej predsedníčka
Margaret Thatcherová stala premiérkou

BB 21-17 strana_

11

+ príplatky a 0%.&/:

94-0032

87-0035

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ježeková, 0917 860 693

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t70%*Ǝ# 5 ûIPECSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP
t70%*Ǝ$ ûIPECSVUUP PTPCOÏPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP

t36Ǝ/Å13"$07/¶,o ûIPECSVUUP PTPCOÏ
PIPEOPUFOJFEPWâÝLZ ûIPECSVUUP

Základná zložka mzdy
-FUOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#SBUJTMBWF

ZDRAVIE / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

5

ZÁRUKA

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

-20%
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 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

Sme tu pre Vás po celom Slovensku



Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

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.
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