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Život je boj, viem, je to fráza, ale 
kto bojuje, iba ten žije. Myslieť si, že 
život sú žúrky, párty a dovolenky v 
Ománe, to je nezmysel, to je živo-
renie. Bez boja či inak povedané, 
sebazaprenia, tu na tejto Zemičke 
nestojí za nič takmer – nič.

Život je forma a spôsob bytia. Vi-
vere est viventibus esse. Žiť znamená 
byť živým. Živoriť, to je iba hra na ži-
vot. Síce jedna z tých akože „spoločen-
ských“, ale zároveň veľmi nebezpeč-
ných. Živorenie nás vedie k umieraniu 
zaživa.

Žiť znamená neustále vstávať, po-
kúšať sa vstávať. Aj keď sme často na 
kolenách, musíme vstávať. Jednak, na 
tých kolenách hrozia preležaniny a 
potom – ak nebojujeme, zmierime sa. 
Zostaneme dolu. Nezdvihneme sa. Žiť 
znamená nevzdávať sa. Pred nikým a 
pred ničím. Zostať sám sebou. Ráno 
sa zobudiť s celým zoznamom sta-
rostí, ktoré treba „nejako“ počas dňa 
vyriešiť, prekonať, zvládnuť. V mojom 
okolí sú prakticky iba takí ľudia, ktorí 
už ráno vedia, čo ich čaká, čo musia 
zvládnuť a ako sa dopracovať k ďalšie-
mu dňu. Učím sa od nich, aj napriek 
môjmu veku. Učím sa od nich dostávať 

sa cez mnohé očakávateľné i neočaká-
vané prekvapenia od života. Dávajú 
mi silu, energiu i návod. Keď to zvláda 
jeden, dvaja, prečo by som to nemohol 
zvládnuť ja?

Stalo sa zlým zvykom obdivovať 
takzvanú smotánku. Jednak nie je na 
nej čo obdivovať a potom – sú drahé 
kabelky, vily v Emirátoch či jachty na 
Azúrovom pobreží váš cieľ? Vaša po-
treba? Ja som dlhé roky obdivoval Gre-
gora. Bezdomovca pred pyramídou 
rozhlasu v Bratislave, predávajúceho 
NotaBene. Nemal strechu nad hlavou, 
mal gangrénu na nohe, ale vždy bol 
čistý, usmiaty, vždy vedel, po čom túži 
a čo chce. Napokon sa mu podarilo 
získať bývanie a tuším aj nejakú prá-
cu. Gregor sa dokázal postaviť. Lebo 
žil a veľmi chcel žiť. Bieda totiž nie je 
konečná. Naopak, bieda je začiatok 
dlhej, namáhavej, statoč-
nej a obdivuhodnej cesty 
človeka ku konečnému 
šťastiu. Živorenie často 
volí opačný smer ako ži-
tie.

Želám vám do-
statok síl do ži-
vota

Len sa nevzdať! 

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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PIEŠŤANY

Piešany

Nové 
Mesto 

n/Váhom

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 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.
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22. januára 1905    
krvavá nedeľa v Petrohrade

Výročia a udalosti

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2
»ČZ-JAWA Odkúpim motocy-
kel/diely-SERIÓZNA DOHO-
DA. Tel.: 0908 205 521
»Kúpim Pragu V3s, starý 
traktor Zetor 25 - Super 
50 , 3011, Skoda 30, Slavia, 
Svoboda, staré auto, Jawa 
- Pionier - Babeta- Bolgar, 
Ostrowek, Bielorus, náhrad-
né diely. Tel.: 0908 146 946 
»Kúpim starý Pionier, 
Mustang Stadion Simson, 
Tatran aj pokazené, nekom-
pletné. Tel.: 0915 215 406 

reality/iné 7

stavba 8
»Kúpim haki lešenie. Tel.: 
0908 532 682 

domácnosť 9

záhrada, zverinec 10
»Predám čiste hovädzie 
mäso z mladého býčka, 
cena od 6 eur/kg. Tel.: 0944 
544 577 

hobby a šport 11

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

zoznamka 16
»Sympatická 55 r. hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel.: 0944 724 181 
»46 ročný,  ženatý hľadá 
kamarátku aj staršiu. Tel.: 
0907 328 041 

Občianska
riadková
inzercia

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.

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, PN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

Predstavte si sa začne šíriť správa o 
tom, že neznámy červený vtáčik roz-
náša nákazlivý vírus. Vtáčika nikto 
riadne nevidel, lebo žije v skalna-
tých roklinách a na neprístupných 
miestach. 

Mnohí ani nevedia, že sa volá Murá-
rik Červenokrídly (Tichodroma Mumra-
ria, Zedníček, Mauerläufer, Wallcreeper). 
Okamžite vznikajú diskusie na internete a 
tlačové konferencie. Šialený Ľuboš tvrdí, 
že murárik je napojený na slobodomurár-
ske lóže, ktoré chcú ovládnuť svet. Ďalší 
tvrdí, že červené krídla charakterizujú 
jeho prepojenie na kórejských komunis-
tov a Červených Kmérov. Hlavný veterinár 
vydáva vyhlášku na likvidáciu všetkých 
červeno sfarbených vtáčikov. Už tretí deň 
zasadá pandemická komisia a koaličná 
rada. Igor navrhuje plošné testovanie na 
celom území, nad ktorým preleteli nejaké 
operence. Rišo je proti a  navrhuje vývoj 
vodíkových zbraní proti podozrivo lieta-
júcim vtákom. Hulvát Robo protestuje. 
Hovorí, že ľudia ako on, ktorí nepijú alko-
hol, neklamú, nekradnú a nepodvádzajú, 
majú silnú imunitu a nebudú sa testovať 
ani očkovať. Boris chodí po regiónoch a 
rozpráva, že so svojou veľkou rodinu všet-
kých ochráni pre tou operenou háveďou. 

Veronika zmobilizovala všetkých straní-
kov vo svojej politickej strane. Prišli obaja 
členovia a postavili sa v boji proti murári-
kovi v jednom šíku za ľudí.

V malej chalúpke v Liptovský Revú-
cach sedí múdry a láskavý ornitológ Mir-
ko. Študuje murárikov červenokrídlych 
od detstva. Pozná ich všetkých, samičky 
aj samčekov. Vie dobre kde bývajú a čo 
robia. Dokáže spočítať všetky pierka, kto-
ré majú na sebe. Píše o týchto operených 
anjeloch články a knihy. Fotografuje ich a 
nakrúca filmy. On vie, že roznášajú nebes-
ký vírus lásky. Kto ich uvidí, zmení sa na 
lepšieho človeka. Začne vidieť v druhých 
ľuďoch svojho brata. Po infikovaní sa 
ľudia správajú zvláštne. Usmievajú sa a 
pomáhajú blížnym. Rozdávajú všetko, čo 
majú. Lenže tohto muža nikto nenavštívil 
ani nepočúval. Nemajú čas. Organizu-
jú schôdze, tlačovky a 
zachraňujú ľudí pred 
nebezpečným vtáči-
kom, ktorého nikdy 
nevideli. Škoda. Keď 
ho raz stretnú, zmenia 
sa a prestanú robiť 
hlúposti.

Nebezpečný Murárik

» Ján Košturiak
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 

INZERCIA
0905 746 988
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Od začiatku roka 2022 je zriadený 
Register potravín pre potravinový 
semafor na účely poskytnutia in-
formácií a podpory predaja vyrába-
ných potravín.  

Ide o informačný systém a zároveň 
marketingový nástroj, ktorý môže zvi-
diteľniť v ňom registrovaných prevádz-
kovateľov potravinárskych podnikov 
a taktiež môže podporiť predaj v ňom 
registrovaných potravín a prispieť k 
zvýšeniu potravinovej sebestačnosti.

Register potravín poskytuje spotre-
biteľom informácie o prevádzkovateľo-
vi potravinárskeho podniku a informá-
cie o jeho registrovaných potravinách 
v zmysle platnej potravinárskej legis-
latívy.

V súčasnosti je vytvorený register 
dostupný pre prevádzkovateľov potra-
vinárskych podnikov, ktorí majú mož-
nosť registrácie svojej spoločnosti a 
svojich výrobkov do Registra potravín. 
Napĺňanie samotného Registra potra-
vín je pilotne spustené do 31. 3. 2022.

Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR požiadalo komory a 
zväzy SR a ich členov o registráciu, pri-
čom oslovilo aj obchodné reťazce a ďal-
ších slovenských výrobcov. Registrácia 
je dobrovoľná, preto sa agrorezort ob-
racia na slovenských výrobcov, aby  sa 
zaregistrovali  a ich výrobky budú do-

stupné v Registri potravín na stránke 
https://registerpotravin.sk/

Register potravín pre potravinový 
semafor bude informačným systémom, 
ktorý obsahuje informácie o potravine 
a prevádzkovateľovi. Registrácia bude 
dobrovoľná.

Potraviny v registri majú uľahčiť 
výber konečnému spotrebiteľovi a zjed-
nodušiť pomoc štátu v podobe podpory 
a propagácie domácich a kvalitných 
surovín, ktoré z dlhodobého hľadiska 
napomôžu k zníženiu počtu obyvateľ-
stva trpiaceho zdravotnými probléma-
mi zapríčinenými nesprávnymi stravo-
vacími návykmi.

Registrujúcim orgánom, správcom 
a prevádzkovateľom registra potravín 
má byť MPRV, ktoré zverejní tento re-
gister na svojom webovom sídle.

Do konca marca môžu výrobcovia 
potravín registrovať svoje produkty

» red
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E-mail: bratislavsko@regionpress.sk

23. januára 2006  
slovenský štátny smútok, ktorý oficiálne začal o 12:00 h a skončil 24. janu-
ára 2006 o 12:00, kvôli havárii lietadla AN-24, ktorá sa stala 19. januára 2006

Výročia a udalosti 25. januára 1881  
Thomas Alva Edison a Alexander Graham Bell vytvorili Oriental Te-
lephone Company

Výročia a udalosti
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Realizujeme všetky 
stavebné práce

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov

8
7
-0
0
0
3

6
3
-2
2



PN22-03_strana- 5

BÝVANIEpIEšťANSkO
5

6
3
-2
210% tel: 0948 787 777

6
3
-2
2

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 31. 1. 2022

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

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 ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

V  50%

Zľavy platia do 31. 1. 20

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €
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Na knižné pulty prichádza unikátna 
kniha od banskobystrického vydava-
teľstva, v ktorej významné historické 
míľniky Slovenska môžete spoznávať 
formou živého príbehu. Kniha je didak-
tickou pomôckou pre školy, aj ako repre-
zentačný dar pre zahraničnú návštevu.

Kniha Slovensko v čase predstavuje 
príbeh Slovenska ako malej krajiny s veľ-
kou minulosťou populárno-dynamickou 
formou. Publikáciu si hneď po jej vyda-
ní zadovážili už desiatky základných a 
stredných škôl ako vzdelávaciu učebnú 
pomôcku. Jej dvojjazyčnosť a stvárnenie 
živého príbehu našich dejín dodáva imidž 
reprezentačného daru.

História Slovenska za 60 minút 
(Slovensko v čase)

„Keď som dostal ponuku autorsky sa 
podieľať na knihe, ktorá sa má zaoberať 
ilustrovanými historickými udalosťami 
slovenských dejín a previesť nimi čitate-
ľa za 60 minút, nevedel som presne, čo 
si mám pod tým predstaviť. Vtedy som si 
však spomenul na knižku od svetoznáme-
ho francúzskeho medievalistu Jacquesa 
Le Goffa, ktorú nám v piatej triede donie-
sol na hodinu náš učiteľ dejepisu. Boli v 
nej kresby udalostí z európskych dejín, 
ktoré sa mi hlboko vryli do pamäti.

Z pohľadu učiteľa dejepisu je smut-
ným faktom, že svetové dejiny sú pre žia-

kov, ako i širšiu verejnosť vždy atraktívnej-
šie ako tie naše, slovenské. Nie preto, že by 
sa v našej histórii nič zaujímavého nedialo 
ale skôr preto, že historické udalosti sve-
tových dejín sú lepšie spopularizované 
a prezentované zaujímavejšou formou,“ 
hovorí autor knihy Stanislav Šipkovský, 
aktívny učiteľ dejepisu na súkromnej zák-
ladnej škole v Banskej Bystrici.

Živá kniha
Jednotlivé míľniky našej histórie sú v 

knihe stvárnené maľbou. Každá maľba 
zachytávajúca nejaký dej, či konkrétnu 
udalosť tvorí príbeh, ktorý nie je len static-
ký, ale živý. Tak si významné udalosti a a 
historické míľniky rýchlejšie zapamätá aj 
žiak základnej školy. Ide o ručné maľby, 
ktoré sa avšak nevytvárajú štetcom na 
plátno, ale pomocou grafického tabletu a 
dotykového pera. Ilustrátorkou a spoluau-
torkou knihy je len 18-ročná talentovaná 
maliarka, Bianka Horáčeková.

Spoznajte príbeh 
slovenských dejín za 60 minút

» Zdroj: Mgr. Andrea Farkašová

Novela zákona o držbe vzácnych 
zvierat vyšla v zbierke zákonov, do 
platnosti vstúpi 1. februára.

Ide o zákon o ochrane druhov voľ-
ne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 
rastlín reguláciou obchodu s nimi, kto-
rú schválil parlament 9. decembra 2021. 
Platnosť nadobudne 1. februára tohto 
roku. Odvtedy bude zakázané nado-
budnúť do súkromného chovu nové je-
dince mačkovitých šeliem, primátov a 
medveďov.

Novela zákona rieši mačkovité šel-
my – tigre, leopardy, levy, rysy, pumy, 
ale aj medvede a primáty, ako napríklad 
tamaríny, kosmáče, levíky či lemury. 
Konkrétne ide o živočíchy rodu Panthe-
ra, Neofelis, Lynx, Acinonyx a Puma a 
ich krížencov, zvieratá z čeľade medve-
ďovité (Ursidae) a exempláre z radu pri-
máty (Primates). 

Zmena nevyžaduje od chovateľov, 
aby sa zbavovali živočíchov, nadobud-
nutých pred účinnosťou tohto zákona, 
držitelia si ich budú môcť ponechať na 
dožitie. Existujúce zariadenia teda ne-
budú povinné zrušiť svoje chovy, zákon 
im totiž umožňuje ponechať si svojich 
zverencov a ich mláďatá na dožitie. 
Navyše, ani mláďatá narodené vo vlast-
nom chove držiteľa v období od 1. feb-
ruára 2022 do 31. októbra 2022 nebudú 
považované za držané v rozpore s týmto 

zákonom. Novela ale znemožní vznik 
nových súkromných chovov.

Zavedením zákazu držby sa teda ne-
priamo zakazuje rozmnožovanie (resp. 
nadobúdanie exemplárov vlastným od-
chovom) a nadobúdanie exemplárov od 
iných držiteľov v SR či v zahraničí.

Zákaz sa nevzťahuje na spomínané 
druhy živočíchov chovaných v zariade-
niach, ktorých cieľom je ochrana, za-
chovanie a záchrana populácie daných 
druhov vo voľnej prírode (napr. licenco-
vané zoologické záhrady, chovné a re-
habilitačné stanice pôvodných druhov 
živočíchov, či záchytné strediská, alebo 
zariadenia prevádzkované osobou za-
pojenou do programu starostlivosti pre 
predmetné druhy). To znamená, že také-
to zariadenia aj naďalej budú môcť mať 
v držbe exempláre vyššie uvedených 
druhov živočíchov a nadobúdať nové za 
účelom ich ochrany a zachovania. 

Zákon upravuje držbu vzácnych 
zvierat po novom

» red
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Štyri roky a   osem  mesiacov. Takýto 
čas strávila v zajatí sestra Gloria Cecilia 
Narvaézová, kolumbijská rehoľníčka 
z Kongregácie františkánskych sestier 
Nepoškvrnenej Panny Márie. Uniesli ju 
džihádistickí povstalci vo februári 2017 
v západoafrickom Mali. Spomedzi šty-
roch spolusestier sa ponúkla ona, naj-
staršia. Dva roky po nej nebolo stopy a 
považovali ju za mŕtvu. 

Počas dlhého zajatia, kedy so ses-
trou Gloriou zaobchádzali mimoriadne 
zle, mala čas veľa premýšľať – o živote 
rehoľníčky i  o práci misionárky. Svoj 
únos pochopila ako šancu. „Brala som 
ho ako príležitosť, ktorú mi dáva Boh, 
aby som z odstupu nahliadla na vlast-
ný život aj na to, ako Bohu odpovedám. 
Bol to pre mňa akýsi druh exodu.“

Každý nový deň videla ako možnosť 
poďakovať sa Bohu za život uprostred 
toľkých ťažkostí a nebezpečenstiev. 
„Ako by som ťa nemala chváliť a  ďa-
kovať ti, môj Bože, keď si ma uprostred 
urážok a  ubližovania naplnil poko-
jom?“ Bola vďačná za každú maličkosť.

Tvárou v tvár utrpeniu myslievala 
na učenie zakladateľky jej rehole, bl. 
Marie Caridad Braderovej: „Ty mlč, aby 
ťa mohol obrániť sám Boh.“ Pripomína-
la si aj slová svojej mamy: „Vždy buď 
pokojná, Gloria, vždy buď pokojná. Ak 
je niekto zápalkou, ty nebuď sviečkou.“

Sestra Gloria bola v zajatí spolu 
s dvomi inými ženami – moslimkou a 

protestantkou. Ako dlhoročná misio-
nárka v krajine s moslimskou väčšinou 
bola zvyknutá žiť tolerantne a rešpek-
tovať druhých. Pri svojej práci to pokla-
dala za nevyhnutné. Hovorí: „Ak reš-
pektujeme slobodu druhého človeka 
a to, že žije podľa svojho náboženstva, 
dostane sa nám rovnakého rešpektu.“

Keď ju únoscovia bili, lebo sa mod-
lila, alebo aj bez dôvodu, potichu to 
odovzdávala Bohu. „Môj Bože, je ťažké 
byť spútaná a bitá, ale žijem túto chvíľu 
tak, ako si mi ju dal. Napriek všetkému 
nechcem, aby sa týmto mužom niečo 
stalo.“

V októbri 2021 ju krátko po jej šesť-
desiatych narodeninách konečne pre-
pustili. Momentálne sa doliečuje v rod-
nej Kolumbii, no má veľkú túžbu opäť 
sa vrátiť na misie. 

Nie len financovaním projektov 
pre kresťanov v núdzi, ale aj modlitbou 
podporuje nadácia ACN bratov a sestry, 
ktorí trpia. Sestra Gloria bola po celý 
čas v  srdciach a  mysliach mnohých 
dobrodincov. Jej prepustenie po takmer 
piatich rokoch trpezlivého a  vytrvalé-
ho čakania je povzbudením, aby sme 
sa neprestávali modliť za všetkých 
tých, ktorí naďalej dúfajú v slobodu.

Viac o  inšpiratívnom príbe-
hu sestry Glorie, ako aj o možnostiach 
pomoci kresťanom v núdzi nájdete na 
www.acnslovensko.sk.

Ty mlč, aby ťa mohol obrániť sám Boh

» Zdroj: ACN
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24. januára 1458    
Matej Korvín sa stal kráľom Uhorska

Výročia a udalosti 27. januára 2012    
v Bratislave sa uskutočnilo nepolitické 
protestné zhromaždenie Protest Gorila

Výročia a udalosti
28. januára 1945    
sovietska armáda oslobodila Poprad

Výročia a udalosti
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Drahí priaznivci rómskej misie, v 
roku 2022 Vás pozdravujem prvý-
krát. Dovoľte mi zaželať Vám veľa 
požehnania do nového roka.

Tak ako Vy, aj my v rómskej misii, 
sme premýšľali, čo sa nám v roku 2021 
podarilo a čo nás v roku 2022 čaká. Po-
pri mnohých iných úspešných aktivi-
tách sme zriadili Montessori učebňu. V 
spolupráci s Fórom života sa podarilo v 
centre Savore SIGORD zriadiť aj Montes-
sori učebňu pre rómske (ale i nerómske) 
deti. Pravidelne tam prebiehajú vzdelá-
vacie stretnutia najmä s predškolákmi 
a prváčikmi. Tieto deti to majú v škole 
obzvlášť ťažké. Keďže doma komuni-
kujú najmä v rómskom jazyku, v škole 
učiteľkám veľmi nerozumejú. Okrem 
toho však v domácnostiach majú málo 
podnetov na rozvinutie zmyslov. Drevo 
síce narúbať vedia, ale držať správne 
ceruzku nie. Mnoho z nich ani nevie, 
ako sa maľuje omaľovánka či prechá-
dza jednoduché bludisko. Nikto im to 
nikdy neukázal.

Zároveň z týchto detí o to viac kri-
čí nevyslovená túžba: „Pomôž mi, aby 
som to dokázal sám.“ A to je aj heslom 
Montessori pedagogiky.

Treba zdôrazniť, že na princípoch 
Montessori pedagogiky funguje aj ná-
boženská výchova formou Katechéz 
Dobrého Pastiera, ktorá pomáha deťom 

vstúpiť do modlitby a vytvoriť si lás-
kyplný vzťah s Bohom. Aj tú plánujeme 
postupne aplikovať.

Pýtate sa, prečo GRM podporuje aj 
takúto činnosť, ktorá by sa hodila skôr 
do odvetvia sociálnej práce? Zo skúse-
nosti vieme, že aj Božia milosť sa musí 
na niečo „nalepiť“. Ak sa dieťa nenaučí 
správne čítať, aj keď sa ako dospelé ob-
ráti, bude mať problém s čítaním Božie-
ho slova. Alebo, slovami sv. Konštantí-
na v Proglase:

„tak ani duša, žiadna duša bez písmen
vedomia nemá o tom Božom zákone,

zákone knižnom, o zákone duchovnom,
zákone, cezeň Boží raj sa zjavuje...
A ešte väčšmi od človeka z kameňa 

je mŕtva duša, každá duša bez písmen.“

Gréckokatolícka rómska misia 
pozdravuje aj v roku 2022

» Zdroj: Gréckokatolícka rómska misia
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� Antigénne testy - ceny od 1,60 € / ks
� Testy na protilátky cena od 2,50 € / ks     
� SOS produkty ktoré vám môžu zachrániť život
� FFP2 respirátory - ceny od 0,10 € / ks            
� Online video kurz sebaobrany pre začiatočníkov
� Živé kurzy sebaobrany pre žiakov a pedagógov počas vyučovania
� Pamätné bankovky venované obetiam koronavírusu
� Kobutan - najúčinnejšia sebaobranná pomôcka 

Kobukrav vám daruje e-knihu o sebaobrane „Bráňte sa“.
Bezplatne si môžete stiahnuť v 12 jazykových verziách

z našej webstránky: www.kobukrav.sk
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Bližšie informácie - objednávky: www.kobukrav.sk 

Kúpou našich produktov podporíte náš boj proti detskej šikane. Ďakujeme.
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 DOPRAVA ZADARMO

VŠETKO SKLADOM

UŽ OD319 €
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PNEUMATIKY
          CEZ

UMATIKY
ZZ

+ TERMÍN DO SERVISU

          ONLINE!  

2x DENNE
BRATISLAVA - TRNAVA - Nitra -

Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota - 
Rožňava - Košice - Michalovce - Humenné 

bus.daka.sk

ODCHODY Z TRNAVY
DO BRATISLAVY:

13:40, 21:40

??
?

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 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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