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Úvodník           MD-1/2023 

Prichádza Nový rok 
 Vážení obyvatelia,  
 s odchádzajúcim starým rokom prichádza Nový rok 2023. 

 V tomto zmysle by sme si mali v tomto novom 
roku podať ruky medzi seniormi a zablahoželať 
všetko len to najlepšie, hlavne zdravie a udržiavať 
dobré vzťahy aj naďalej. 
 Život je ako otvorená kniha, v ktorej sa 

opisuje ako beží ten čas, ktorý ide dopredu a už sa nikdy 
nevráti späť, preto by sme si mali vážiť a chápať jeden 
druhého, potom náš život v starobe bude krajší. 
 K tomuto nám veľkou mierou je nápomoci aj naše 
vedenie Domova, zdravotní, sociálni a v neposlednom rade aj 
ostatní zamestnanci, dá sa povedať po všetkých stránkach. 
 Za to všetko im patrí od nás seniorov srdečná vďaka 
a vrúcne poďakovanie. 
 Začínajúci Nový rok nie je len uvedený v kalendári, ale 
pre nás znamená začiatok nových očakávaní. Aké sme si 
predsavzatia dali, aby sme v nich aj naďalej zotrvali a obstáli. 
 Ale život je aj o tom, že by sme mali všetko zvládať 
a prijať v našom dôchodkovom veku a v koronavírusovej 
situácii.  
 Preto by sme mali v tomto našom domováckom zariadení 
vážiť si jeden druhého, vychádzať si v ústrety, lebo len raz 
sme na tomto svete. 
 Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, v mene 
Redakčnej rady, vedenia Domova, ako aj Domového 
parlamentu a v mojom mene, vám želáme do ďalšieho života 
pevné zdravie, veľa optimizmu a Božieho požehnania 
a hlavne dobré spolunažívanie v našom zariadení. 
        
            
         Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domový parlament        MD-1/2023 

ROZLÚČKA S ROKOM 2022 
Pred koncom kalendárneho roka sme sa, členovia 

Domového parlamentu stretli, aby sme sa rozlúčili 
s odchádzajúcim rokom 2022. Zároveň sme zagratulovali 
nášmu členovi Štefanovi Beličkovi, ktorý oslávil v tomto 
mesiaci nielen meniny ale aj narodeniny. Nezabudol pripraviť 
pre nás malé občerstvenie. 

V pracovnej časti sa jednotliví členovia vyjadrovali 
k množstvu a kvalite spoločensko-kultúrnych aktivít, ktoré sa 
realizovali v mesiaci december. Vyzdvihli organizáciu 
Štedrého večera a množstvo darčekov v rámci 
projektu Krabičky plné lásky, v rámci ktorého sa nezabudlo 
ani na jedného obyvateľa tohto zariadenia, tak v Topoľčanoch 
ako aj Prašiciach. Od študentov Gymnázia Topoľčany bolo 
viac ako milé, že investovali svoj čas a každému obyvateľovi 
menovite poslali vianočný pozdrav. Ten klasický pozdrav, 
v podobe pohľadnice, nielen SMS alebo iný typ online správy.  

K bohatosti tohtoročných Vianoc prispeli určite aj darčeky 
z projektu Vianočný zázrak. Beáta Révayová si našla pod 
vianočným stromčekom gitaru, jej vytúžený darček. Vyjadrila 
vďačnosť, aj s ohľadom na fakt, že taký darček dostala po 
prvý krát. 

Čo k tomu dodať? Výsledky, nielen tie ekonomické ale aj 
ľudské, vyjadrené vzájomnými vzťahmi, sú vraj prejavom 
celoročných zásluh. Ak je to tak, bohatosť mesiaca december, 
Mikuláša aj Vianoc boli naozaj štedré, čo možno naznačuje, 
že sme naozaj poslúchali a že sme si koncoročnú bohatosť 
zaslúžili.  

Do nového roku si spoločne zaželajme ŠŤASTIE, 
ZDRAVIE, LÁSKU, BLAHO, DOBRÉ VZŤAHY A VEĽA 
DÔVODOV NA VESELÚ NÁLADU PO CELÝ ROK 2023! To 
všetkým prajeme zo srdca a úprimne! 

   Viera Bútorová, riaditeľka, za všetkých zamestnancov ZSS 
                          Jozef Lisý, predseda DP, za členov domového parlamentu 
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Domový parlament        MD-1/2023 

VITAJ NOVÝ ROK 2023  
Nový rok sme privítali hneď v prvý pracovný deň roku 2023 

tak ako sa patrí, novoročným prípitkom. Riaditeľka zariadenia 
Viera Bútorová sa prihovorila ku všetkým obyvateľom, ráno 
v Topoľčanoch vo veľkej jedálni a na obed v Prašiciach. 
Poďakovala za prežitý rok 2022 a všetkým popriala veľa 
šťastia a zdravia v novom roku 2023. Pripomenula, že to, ako 
sa nám darí, závisí od každého z nás, lebo to hlavné, čo tvorí 
toto zariadenie sme práve my, obyvatelia a zamestnanci.  

Doobedie, medzi novoročnými prípitkami, patrili stretnutiu 
riaditeľky zariadenia a členov domového parlamentu, aby 
obyvatelia mali možnosť individuálne diskutovať na akékoľvek 
témy, ktoré súvisia so životom v našom zariadení.  

Prišlo naozaj nečakané množstvo obyvateľov. Veľká jedáleň 
bola takmer plná. Niektorí mali na pani riaditeľku a na členov 
domového parlamentu aj pripravené otázky. Patrili k nim: 
Mária Krutá, Margita Hrebenárová, Zuzana Belkovičová, 
Anna Čuháková, Anna Kulichová, Zuzana Mizeráková, 
Štefan Hučko, Eva Macejková a Matilda Kunštárová. 

Otázky smerovali najviac na stravu, jej pozitíva aj negatíva, 
na služby v práčovni alebo vzájomné spolunažívanie. Na 
všetky podnety reagovali nielen riaditeľka zariadenia ale aj 
členovia Domového parlamentu, najintenzívnejšie jeho 
predseda Jozef Lisý, alebo členovia Magdaléna Drábiková 
a Miroslav Arpáš. 

Milí obyvatelia, SRDEČNE VÁS POZÝVAME na ďalšie 
takéto stretnutia. Uskutočnia sa v stredu 1. februára 2023, vo 
veľkej jedálni v Topoľčanoch a vo štvrtok 2. februára 2023 
v Prašiciach. Stretnutie sa bude konať vždy od 10.00 h do 
11.00 h. Podiskutovať môžeme skupinovo ale aj individuálne, 
tak s pani riaditeľkou ako aj s jednotlivými členmi Domového 
parlamentu.          Viera Bútorová, riaditeľka  

Jozef Lisý, predseda DP 
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Domový parlament        MD-1/2023 

NOVOROČNÉ ĎAKUJEME 

 Každý obyvateľ tohto zariadenia si 

uvedomuje akú náročnú a vysoko humánnu 

službu odvádzajú zamestnanci zariadenia 

našim obyvateľom.  

S príchodom nového roka sa chcem 

poďakovať, v mene všetkých obyvateľov, 

našim sestrám a opatrovateľkám, za ich 

starostlivosť. Zároveň chcem poukázať na 

rolu zdravotníkov. Sestry sa denne pri svojej 

práci stretávajú s nádejou a odvahou, zažívajú radosť a zúfalstvo, 

bolesť a utrpenie, život a smrť. Sestry a pôrodné asistentky počujú 

prvý plač novorodencov a sú aj svedkami posledných výdychov 

zomierajúcich.  

 Všetkým prajem svätý pokoj a myslím to úplne vážne. 

Univerzálne: pokoj sebe samým v rámci rodiny, vašich priateľov, 

v práci, samozrejme vzťahov, pokoj zbraniam. Pokoj je to, čo celý 

tento svet momentálne potrebuje najviac. 

 Hovorí sa, že „nádej zomiera posledná“. Aj preto verím a 

dúfam, že negatíva, ktorými sme obklopení sa zmenia na dobro 

a chuť pomáhať, aby ľudia odložili mobily, žili s blízkymi, hovorili 

so živými ľuďmi, užívali si ich prítomnosť, kým sú tu s nami.  

 Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom, ktorí sa o nás 

starajú – kuchárom, kuchárkam, sociálnym pracovníkom, 

fyzioterapeutom, údržbárom, vrátnikom, upratovačkám aj ženám 

v práčovni, ale aj administratíve a vedeniu celého zariadenia. 

Uvedomujeme si starostlivosť aj lekárov, ktorí pravidelne 

navštevujú obyvateľov, často krát priamo na lôžku ale aj služby 

duchovných, ktorí sú podporou pre mnohých obyvateľov. 

Všetkým, ktorý sa o nás počas celého roku 2022 starali 

ĎAKUJEME a želáme vám v mene celého domového parlamentu, 

zdravie, veľa síl a Božie požehnanie. 
                                    Jozef Lisý, predseda DP, za obyvateľov zariadenia 
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Domáci spravodaj         MD-1/2023 

MIKULÁŠSKE POSEDENIE 
Svätý Mikuláš bol biskupom v gréckom meste Myra. Patril 

k svätým, ktorí požívajú úctu po celom svete. Na jeho počesť 
boli postavené mnohé kostoly a oltáre, iba v Anglicku bolo na 
jeho počesť postavených a zasvätených takmer 400 kostolov. 
Bol známy vďaka svojej mimoriadnej zbožnosti, nadšeniu 
a hlavne pomoci biednym a chudobným. Zomrel 6. decembra. 
Tento deň bol vyhlásený za sviatok. Mikuláš sa považuje za 

patróna detí. Šiesty december je deň výnimočný hlavne pre 
ne, tešia sa na sladkosti a dobroty, ktoré im prinesie do 
čižmičky. My sme sa stretli na posedení s Mikulášom, anjelom 
a čertom, ktorí nám rozsvietili pekne vyzdobený stromček. 
 Darčekom pre nás bol hudobný program, ktorý si pre nás 
pripravili študenti Súkromného konzervatória Dezidera 
Kardoša v Topoľčanoch.  

Piesne sa nám veľmi páčili, ale snáď najviac za srdce 
každého chytila pieseň „Tichá noc“, ktorú sme si spoločne 
zaspievali. Želám vám, aby sme spoločne naplnili posolstvo 
Vianoc, rozdávajme a prijímajme lásku!        (M. Gašparíková) 
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Domáci spravodaj         MD-1/2023 

KOLEDOVANIE DOMOVNÍČKA 
Od poschodia na poschodie koledy sa niesli, 

Kto len mohol, ten sa pridal hlasom k našej piesni, 
utrel slzu, podal ruku, 

doprial srdcu hojnú sprchu pohnutia a lásky... 
...a pookriali vrásky. 

 

Aj Vám šťastie, pokoj svätý, pevné zdravie prajeme, 
veríme že sa tu s Vami opäť o rok stretneme! 

 

S láskou Váš   D O M O V N Í Č E K 

    
  
  
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                (A. Angelovičová) 
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Domáci spravodaj         MD-1/2023 

ZDOBENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA 
Nadišiel vianočný čas a každoročnou tradíciou v našom 

zariadení je zdobenie vianočného stromčeka, ktorý nám 
pripravili a pestrofarebné svetlá rozvešali šikovní zamestnanci 
z údržby. Obyvatelia Mária Cvopová, Ján Móri, Daniela 
Veľká, Simona Bizoňová, Peter Macko a Milan Hanzlovič 
povešali vianočné gule, anjelikov a ručne vyrobené ozdoby. 
Za tichých tónov vianočných kolied nám práca šla od ruky. 
Veríme, že tohtoročné Vianoce boli pre všetkých požehnané, 
radostné, plné spoločných stretnutí a nezabudnuteľných chvíľ 
v kruhu tých, ktorých máme radi.       (M. Gašparíková)  

KOLEDOVANIE DETÍ 
 Koledovanie a odovzdanie ručne vyrobeného vianočného 
priania navodilo pravú predvianočnú atmosféru. Vzájomne 
sme si popriali ŠŤASTLIVÉ A POŽEHNANÉ VIANOČNÉ 
SVIATKY. Ďakujeme pani riaditeľke, pani učiteľkám a deťom 
z MŠ Gagarinova, ktoré na nás nezabúdajú.     (M. Šmotláková) 
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Domáci spravodaj         MD-1/2023 

VIANOČNÁ VÝZDOBA  
 Odpočítanie do Vianoc sa každým decembrom začína 
a jedným z neklamných znakov blížiacich sa sviatkov je 
vianočná výzdoba a najmä vianočný stromček, ktorý prešiel 
dlhou cestou, počas ktorej sa zapísal do ľudských sŕdc ako 

neodmysliteľná súčasť Vianoc.  
 Je jedinečným symbolom spätým so sviatkami lásky 
a pokoja. Aj naši obyvatelia z IT5 Michal Janík, Jozef 
Serfőző, Jarmila Huslicová, Michal Levický a Stanislav 
Černý si postavili, vyzdobili vianočný stromček a príjemne 
skrášlili oddelenie vianočnou výzdobou. Atmosféra pri 
zdobení bola priateľská a bolo vidieť, že obyvatelia sa na 
príchod Vianoc tešia. Pripravení a s radosťou sme tak mohli 
čakať príchod najkrajších sviatkov roka.    (Z. Kováčiková) 
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Domáci spravodaj         MD-1/2023 

PEČENIE VIANOČNÝCH MEDOVNÍKOV 
Zvončeky, hviezdičky, stromčeky, srdiečka, anjeli a iné 

tvary z medového cesta sú symboly Vianoc, ktoré sa nielen 
konzumovali, ale naši predkovia si nimi zdobili svoje skromné 
príbytky. Aj preto sme sa rozhodli, že aj my si napečieme 
tento voňavý zázrak.  

Zručné kuchárky, naše obyvateľky, za pomoci chránenej 
dielne „Uvar si sám“, nám napiekli chutné medovníky, ktoré 
sme si pripravili na ďalšiu predvianočnú aktivitu „Tvorivé 
dielne“.  

Pri výrobe chutných medovníkov, ako tradičného 
vianočného pečiva, pomáhali  Marta Čuháková, Daniela 
Veľká, Simona Bizoňová a Katarína Kánová. Veľmi pekne 
vám ďakujeme!            (M. Gašparíková)  
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Domáci spravodaj         MD-1/2023 

FOLKLÓRNY SÚBOR ELEFANT 

Adventné obdobie nám spríjemnilo vystúpenie folklórneho 
súboru ELEFANT z Dolných Lefantoviec pod vedením 

umeleckého vedúceho p. 
Miloslava Krajčíka. Spoločne sme 
si zaspievali známe i menej známe 
ľudové pesničky, ktoré nám vyčarili 
úsmev na tvári a vniesli radosť do 
srdiečka. Nechýbalo malé 
pohostenie a tiež vianočný punč, 
ktorý rozvoniaval po celom 
zariadení. Všetkým zúčastneným 
obyvateľom sa vystúpenie veľmi 
páčilo.  

Ďakujeme za vytvorenie 
príjemnej atmosféry v predvianočnom čase a všetci ste snáď 
prežili radostné a požehnané Vianoce!              (M. Gašparíková) 
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Domáci spravodaj         MD-1/2023 

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE  
 Aj tento rok sme čas adventu využili na stretnutie s 
blízkymi. Spoločne s obyvateľmi Zariadenia pre seniorov 
Komfort Topoľčany a študentmi Gymnázia Topoľčany sme 
sa naladili nielen melódiami na vianočnú atmosféru. Pozvanie 
prijali aj naši priatelia pani Rumišková so synom. 

 Vôňa ihličia, oblátok, punču a medu sa niesla počas 
celého dopoludnia. Spoločne sme tvorili vianočné ikebany, 
pozdravy, zdobili medovníky, piekli oblátky. Práca nám išla od 
ruky, spojili sme naše sily. Vďaka snahe a odhodlaniu vznikli 
krásne diela, ktoré budú zdobiť náš interiér. Hudba znela 
nielen z reproduktora, ale krásne tóny na husliach vylúdila aj 
talentovaná študentka Gymnázia. Za jedným stolom sa stretli 
3 generácie, ktoré sa vzájomne spoznávali, spolupracovali a 
odovzdávali si skúsenosti. Radosť sme znásobili aj tým, že sa 
na akcii stretli známe kamarátky z minulosti.    (S. Červená) 
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Domáci spravodaj         MD-1/2023 

BLIŽŠIE K SRDCU 

 30.11.2022 nás UKF v Nitre pozvala, aby sme spolu 
s ostatnými ZSS ukázali, čo v nás je a akí sme šikovní. 

Priviezli sme so sebou 
výrobky, ktoré sme sami 
vyrobili v dielničke 
PINOKIO 
a DomAteliéR. 
 V úlohe predajcov 
sa osvedčili obyvatelia 
Štefan Plevko 
a Katarína Kánová. 
Teší nás, že výrobky, 
ktoré sme vyrábali 
s láskou, budú zdobiť 
nejeden príbytok.  
 Ľudia si nekupovali 
iba vec, kupovali si 
kúsok srdca, kúsok 

duše a kúsok nášho života.              (J. Gogolová)  
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Domáci spravodaj         MD-1/2023 

OSLÁVENCI 
 December je charakteristický vianočnou atmosférou. 
V rámci nej naši decembroví narodeninoví a meninoví 
oslávenci oddelenia IT1 pohostili svojich blahoželajúcich 
hostí. A to spolu so svojimi príbuznými. 
 Hneď v prvý decembrový deň oslávil 82. narodeniny 

Anton Jančovič a Anička Šaturová 89. narodeniny. Na 
oblátku boli oslávenci obdarovaní blahoželaniami plnými 
milých a hrejivých slov. Spoločenskú miestnosť rozžiaril 
vianočný stromček a koledy, ktoré si spoločne prítomní 
obyvatelia spolu s personálom zaspievali. 

Na oslave sme sa stretli za predvianočným stolom aj my 
z oddelenia ITB. Prišli obyvatelia: Štefan Belička, Jozef 
Skladaný, František Skublý, Milan Hanzlovič, Milan 
Klačanský, Milan Blaži, Vojtech Klačanský, Mária Chromá, 
Zuzana Belkovičová a Božena Stančeková. 
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Domáci spravodaj         MD-1/2023 

 Po úvodnom blahoželaní a prianí si len toho najlepšieho 
na ceste životom sme počúvali veselé pesničky, a ako už 
býva na oslavách zvykom, k známym ľudovým piesňam sme 
sa bez zaváhania pridali. Pochutili sme si na slaných 
i sladkých dobrotách, ku ktorým sme si dopriali chutnú 
kávičku. 

 Zaspomínali sme si na mladé časy a rozpovedali čriepky 
svojich životných príbehov. Navzájom sme sa rozveselili 
rozpovedanými vtipnými príhodami zo života a strávili 
spoločnú hodinku v dobrej nálade. Aj pri tejto príležitosti sme 
sa presvedčili, že pekná chvíľa a spoločne strávený čas je to 
najcennejšie, čím sa môžeme navzájom obdarovať. 
 Všetkým oslávencom prajeme veľa zdravíčka a Božieho 
požehnania!            (S. Šimková, P. Jamrichová) 
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Domáci spravodaj         MD-1/2023 

MODLENIE RUŽENCA 
 V decembri sme pri každom pondelkovom modlení 
Ruženca zapálili postupne všetky štyri sviečky na adventnom 
venci. Veď čas Vianoc sa nezadržateľne blížil.  
 Advent sú tradície vymedzené štyrmi nedeľami pred 
sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej 
prípravy na Vianoce.  
 Súčasťou je adventný veniec ozdobený štyrmi sviecami, 

ktoré zodpovedajú počtu adventných nedieľ. A ako adventný 
veniec vznikol? Existuje jeden príbeh. Nemeckého učiteľa sa 
deti v škole každý deň pýtali, kedy už budú Vianoce a on im to 
chcel priblížiť jednoduchou detskou formou.  
 Zobral koleso od voza, na ktoré dal toľko sviečok, koľko 
dní bolo do Vianoc a nedele označil hrubšími sviecami. Každé 
ráno, keď prišli deti do školy, si spolu zapálili jednu sviečku. 
 Tento nápad sa veľmi rýchlo ujal a rozšíril, ale koleso od 
voza bolo nepraktické, tak vznikol menší veniec a iba 4 
sviečky, ktoré predstavujú nedele.  
 Napokon sa veniec začal používať v chrámoch a potom aj 
v domácnostiach.        (D. Kapráliková) 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BEi%C5%A1_Kristus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vianoce
https://sk.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%BD_veniec
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Domáci spravodaj         MD-1/2023 

ZIMU UŽ U NÁS PREŽIJÚ 
 Vlastnoručná výroba kŕmidiel pre vtáky je dôkazom, že 
nezabúdame na ich užitočnú prácu v našich záhradách. 
Aktuálne je pre ne náročné samostatne si vyhľadať potravu, 
keďže hmyz a ďalší škodcovia skryto prezimujú. 
 Bez pravidelnej potravy vtákom ubúdajú obranné 

a termoregulačné mechanizmy. Mnohé však dokážu získať 
energiu zo semienok a inej, správne namiešanej potravy. 
 Určite im pomôžeme, keď zhotovíme funkčné, bezpečné 
a pre ne ľahko dostupné kŕmidlo.  
 Šikmá strecha zase ochráni jedlo aj vtáky pred dažďom 
a snehom. Preto sa obyvateľ Janko Novotný rozhodol pre 
zhotovenie klasického dreveného kŕmidla so strieškou a 
zábezpekou, aby potrava zostala suchá.      (D. Kapráliková) 
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JESENNO-MIKULÁŠSKY PROGRAM 
 Začiatkom 
decembra 
sme mali 
v Prašiciach 
vystúpenie 
škôlkarov, 
ktorého sa 
zúčastnila aj 
naša pani 
riaditeľka 
Vierka 
Bútorová, 
spolu 
s vedúcimi 
Simonkou 
Červenou 
a Natálkou 
Bujnovou. 
Deti si pod 

vedením pani zástupkyne a učiteliek pripravili pre našich 
obyvateľov milý jesenno-mikulášky 
program. 
 I keď chrípka skolila viaceré 
detičky, s ktorými pani učiteľky 
nacvičovali program s piesňami, 
básničkami a tancom, zvyšné deti 
vložili do vystúpenia celé svoje srdce, 
ktoré symbolicky na záver rozdávali aj 
našim obyvateľom.  Odmenou im bol 
náš potlesk a tiež malá 
„predmikulášska“ sladkosť. 

Celkom  na  záver nás navštívila aj  



 
19 

Zo života zariadenia v Prašiciach     MD-1/2023 

novozvolená pani starostka Prašíc p. Karin Šimková, ktorá 
sa prihovorila obyvateľom a ocenila vzájomnú spoluprácu. 
 K vianočným  prípravám, okrem tradície pečenia oblátok, 
neodmysliteľne patrí aj pečenie a zdobenie medovníkov. 
 S asistenciou nášho kolegu, p. Ľubomíra Šenkárika, 
nám išlo pečenie od ruky.  

 Vyzdobené medovníčky skrášlili štedrovečerné stoly 
obyvateľov a chuť bola neopísateľná – vianočná. 
 Za celý kolektív prašických obyvateľov a zamestnancov 
prajeme celému zariadeniu v novom roku najmä veľa zdravia, 
ale aj šťastia, pokoja, dobrých medziľudských vzťahov 
a hodne Božieho požehnania.    (J. Urbánková, Z. Richter)  
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Kaplnka           MD-1/2023

ZAČIATOK NOVÉHO ROKU S MÁRIOU 
 Keď začíname nový rok, sme plní očakávania, čo bude 
pre nás znamenať. Vieme však, že keď svoju nádej vložíme 
do rúk Božích, Božieho Syna, že na príhovor jeho matky 
nebudeme sklamaní.  
 Nebolo ešte počuť, kto sa pod jej ochranu utiekal, ju o 
pomoc a útechu prosil a žiadal, že by ho nevyslyšala. Mária je 
predsa aj našou Matkou. Je správne začať nový rok svojím 
skutočným „áno“ Bohu skrze Máriu. Mária zohrala v Božom 
pláne svoju úlohu. Aj s nami má Boh svoj plán. Našou 
povinnosťou je tento plán uskutočniť. Vedieť prijať Boha vo 
svojom živote, v každej situácii. Čo nás počas nového roku 
očakáva? Čo budeme musieť riešiť? Bude zaiste pre nás 
výhodné, keď budeme mať orodovníka u Boha, človeka 
Máriu, Matku Božiu i našu. Cirkev nám na prvý deň 
občianskeho roka pripomína dôležitý článok viery, že Matka 
Pána Ježiša je Bohorodička.  Čo to pre nás znamená? 
Veríme, že od prvej chvíle počatia ľudská prirodzenosť Ježiša 
Krista bola zjednotená s večnou osobou Božieho Syna, a 
preto Mária je Matkou Božou. Veríme, že prívlastok 
Bohorodička hovorí o pravde našej viery. Ježiš Kristus, jedna 
z troch božských osôb, prijal k božskej prirodzenosti – ktorú 
má od večnosti – ešte prirodzenosť ľudskú skrze svoju matku, 
Pannu Máriu. Stal sa nám podobný skrze svoju matku v čase 
svojho počatia v jej lone.  
 Cirkev si od začiatku preto ctí Máriu, matku Ježiša Krista 
ako Matku Božiu. Prvé dni v novom roku nás vedú k Márii, 
Matke Božej, aby sme ju hneď na začiatku nového 
občianskeho roka prosili o príhovor u jej Syna. Na začiatku 
nového roka vyprosujme si na príhovor Bohorodičky Panny 
Márie potrebné požehnanie, milosti, zdravie. 
 Mária, Matka nových nádejí, ticha a pokory nech Vaše 
srdce Láske otvorí.          (R. Wagner) 



 
21 

Z pera našich obyvateľov       MD-1/2023

Šťastný Nový rok 

V tejto koronavírusovej situácii 
si spomíname na chvíle čarovné, 

ktoré sme v roku predchádzajúcom 
prežívali v láske, šťastí a pohode. 

Prichádzajúcim Novým rokom 
v našom Domove je vždy 

život ľahký, keď máme 
zo strany vedenia veľa 

úprimnej a nezištnej lásky. 

Keď sme duchom obohatení 
všetko je tak krásne zas, 

v  srdciach ľudí nastal čas, 
kým bude láska trvať 

aj naďalej v každom z nás. 

V Novom roku šťastia veľa, 
nech si každý z nás niečo pekné želá, 

aké sme si predsavzatia dali, 
aby sme v nich Božou pomocou aj naďalej vytrvali, obstáli. 

                             Anna Szabová, obyvateľka 

Nájdené životné šťastie 
Šťastie sa prebúdza vtedy, keď nás opúšťa smútok 

a zase sa vraciame a tešíme sa 
z každej chvíle života a veľakrát i z maličkostí. 

Čas plynie rýchlo a ovplyvňuje naše rozhodnutia 
a hlavne vtedy, keď sme si už vybrali správnu cestu,  

ktorou chceme putovať celým svojím životom 
a veríme, že je to správne. 

Smútok už nie si mi vlastný, iba chvíľku si bol pri mne 
a teraz som spoznala, po čom som v živote najviac túžila. 

To šťastie, ktoré žijeme spoločne, 
tú lásku, ktorú už nik mi nevezme. 

            Beáta Révayová, obyvateľka 
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Porekadlá 
Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji. * Aký január, 

taký jún. Január studený, marec teplý. * Keď je v januári 

pekne, je pekné leto. * Január dobrý je, keď chotár biely je. * 
Na Nový rok blato, na Veľkú noc sneh. * Ak je v januári trávy 

dosť, nebude jej v máji. * Zelený január, biely marec. * Čo 

január zazelená, to máj spáli. * Jestli vlci a líšky v januári vyjú, 

to znamená tuhú zimu. 

Aforizmy 
Je potrebné neprestať milovať ani potom, čo sme milovali. * 

Láska nekladie otázky, láska dáva odpovede. * Nič človeka 

nenapadne samo od seba, i hlúposť sa musí vymyslieť. * 
Láska je umenie života, ktorému sa možno ľahko naučiť, no 
len ťažko porozumieť. * Stôl je najistejším barometrom 

bohatstva v parížskych rodinách. * Zamilovaní sú vždy 

rýchlejší ako hodiny. * Kto pracuje pre peniaze, ubíja svoju 

dušu. * Ľudia hovoria o práve, ale majú na mysli bohatstvo. 
             Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Výroky slávnych 
Sokrates: Ozajstná múdrosť je v poznaní vlastnej 
nevedomosti. L. N. Tolstoj:  Svetlo zostáva svetlom aj vtedy, 
keď ho slepí nevidí. F. Bacon: Len ten, kto ťa porazil, ťa 
pozná najlepšie. P. Picasso: Keby bola iba jedna pravda, 
nebolo by možné namaľovať sto plátien na tú istú tému. 
Cicero: Šťastný život si staviame na duševnom pokoji. A. 
Schopenhauer: Osud mieša karty, my hráme. Kórejské 
príslovie: Smoliar si rozbije nos, aj keď spadne na chrbát. M. 
de Cervantes: Je lepšie byť chválený za málo múdrosti, ako 
za veľa hlúposti. Bengálske príslovie: Ženina moc tkvie v jej 
slzách. L. D. Mardrusa: Veľkosť lásky sa meria tým, ako dlho 
je kladený odpor.     Magda Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 
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Zasmejme sa 

Príde chlapec domov a podáva otcovi vysvedčenie. Otec 
zreve – No tak toto by teda chcelo poriadny výprask! Chlapec 
ho utešuje – Len pokoj, viem, kde učiteľka býva. 

Na atletickom štadióne hovorí guliar trénerovi – Dnes sa 
musím snažiť, na tribúne bude sedieť moja svokra. Len sa 
nenamáhaj, tak ďaleko aj tak nedohodíš... 

Ako to robíš, že tvoj muž večer nikam nechodí? Ľahko, vždy 
som sa ho pri návrate opýtala – To si ty Mišo? A to stačilo?! 
Jasné, veď on je Peter!      Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Lekár – Športujete? Pacient – Môžem počítať medzi šport aj 
sex? Lekár – Áno. Pacient – Tak potom nešportujem. 

Keď sa môj ocko pustí do roboty, tak všetci na neho zízajú 
s otvorenými ústami. Nevrav. A čo je kúzelník? Nie. Zubár. 

Mamička hovorí synovi – Janko, požičaj aj Aničke sánky! 
Janko odpovedá – Jasné, mami, my sa striedame. Anička 
chodí hore a ja dolu.      Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

Miláčik, čo by si chcel na narodeniny? Ja ti vôbec neviem. Ale 
niečo sa ti páčiť musí... No hej, susedka z prízemia. 

Koľkí tu pracujete na stavbe? S majstrom piati. Teda bez 
majstra štyria... Vlastne bez majstra nikto. 

Chlapec hovorí dievčaťu – O desiatej som u teba, keď 
zatrúbim, zíď dolu. A na akom aute prídeš? Nemám auto, 
mám trúbku.           Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

Viete, kedy kura pípne poslednýkrát? V obchode pri pokladni. 

Prežil som Vianoce v bielom. Bol si na horách? Nie, v sadre. 

Farár sa rozčuľuje – Kostol prázdny, nikde nikoho, ani 
organista neprišiel. Kto dnes bude hrať? Kostolník odpovedá 
– Slovensko s Kanadou.    Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
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Tajnička 
 6. januára je sviatok Troch kráľov Gašpara, Melichara 
a Baltazára, mudrcov od východu, ktorým sa dal Kristus 
poznať ako Boží syn. Tento sviatok má aj názov...   

Hádanka č. 1: Čo je  “JEPTIŠKA“? 
a.) Farárka b.) Mníška c.) Sestra 

Eva Kohútová, obyvateľka 

Hádanka č. 2: Čo je “TANGO“? 
a.) Hudba b.) Šport 

 

c.) Tanec 

Magda Drábiková, obyvateľka 

Hádanka č. 3: V akom mesiaci oslavujeme „Sviatok práce“? 
a.) Máj b.) Apríl c.) Jún 

Beáta Révayová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 20.1.2023                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  
Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 12/2022  

sú: Helena Kajnárová a Pavol Nagy 

Srdečne gratulujeme! 

           Vedieť 
           Strýko 
           Nie staro 
           Kvetina 
           Hora 
           Minulý rok 
           Patriaca Alene 
           Majúca farbu tela 
            
           Rozleptával 
           Počítaj 
           Iným smerom 
           Kyprili pluhom 
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Spoločenská rubrika        MD-1/2023 

JANUÁROVÍ oslávenci 

01.01. Viliam Poliak 
02.01. Hedviga Adamkovičová 

03.01. Albín Bajzík 
06.01. Daniela Veľká 
07.01. Terézia Pargáčová 
12.01. Eva Macejková 
14.01. Róbert Pudiš 
19.01. Milan Blaži 

20.01. Pavol Dvořák 
21.01. Štefan Hučko 
22.01. Mária Krutá 
24.01. Marta Košťálová 
27.01. Terézia Slimáková 
28.01. Lýdia Kožuchová 
30.01. Mária Godálová 
31.01. František Bošanský

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti 

VÍTAME NOVÝCH ČLENOV KOLEKTÍVU 

Peter KOTEŠOVSKÝ – obyvateľ IT1 

VViilliiaamm  KKÚÚCCHHAA  ––  oobbyyvvaatteeľľ  IITT11  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

  

  

        MMáárriiaa  SSCCHHLLEENNCCOOVVÁÁ                                  MMiirriiaamm  MMIICCHHAALLIIDDEESSOOVVÁÁ 

                    oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITT11                                    ppoommooccnnáá  kkuucchháárrkkaa  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

Prajeme si spoločne, aby sme sa tu vzájomne cítili dobre! 

Fotografie sú vyhotovené v zmysle výnimky z nosenia rúšok Vyhlášky MZ SR pre 

fotografované osoby a zároveň je pri fotografovaní dodržiavaný sociálny odstup 2 metre.  
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TOPOĽČIANSKE VIANOCE 
 Štvrtý a posledný adventný víkend v Topoľčanoch bol 

plný milých prekvapení. Vianočný kamión zaplnil 
Topoľčianske námestie, primátorka mesta spolu s 
viceprimátorom podávali charitatívnu kapustnicu s 
výťažkom pre Nadáciu mesta Topoľčany. Štvrtú 
adventnú sviecu prišiel rozsvietiť bývalý učiteľ a 

autor knihy o topoľčianskom futbale Gejza Sitkey. 
 Ľadová plocha sa zaplnila deťmi, ktoré sa prišli 
korčuľovať s maskotmi.  
 Obyvatelia mesta prijali pozvanie na primátorský punč, 
chlieb s masťou a cibuľou a spoločné zdobenie medovníčkov. 
Vyhodnotený bol najkrajší stromček, ktorý bol  pripravený v 
spolupráci s mládežníckym parlamentom. Do rytmu zahrala 
kapela Martin a Valach. 
 2. sviatok vianočný na námestí prebehol pri sviatočnom 
stretnutí v rytme hudby.          (Zdroj: https://www.topolcany.sk) 
 

♥♥♥♥♥♥  

♥♥♥♥♥♥ 
♥♥♥♥♥♥ 
 

VÝŤAŽOK 

Z PLESU 

MESTA 

TOPOĽČANY 

V PROSPECH 

CHARITY 

 
♥♥♥♥♥♥ 
♥♥♥♥♥♥ 
♥♥♥♥♥♥ 

https://www.topolcany.sk/
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VIANOCE OD NÁS PRE VÁS 
 Obdobie vianočných sviatkov sa už tradične spája so 
zvyklosťami. Sociálni pracovníci sa aj tento rok pod vedením 
muzikoterapeutky Betky Angelovičovej a vedúcej úseku 
Simony Červenej predstavili v úlohe divadelníkov a vystúpili 
s vianočným pásmom plným zvykov a obyčajov. Preniesli sme 
sa do obdobia dlhých zimných večerov, Mikuláša, okúsili sme 

sviatok sv. Lucie, či vianočné trhy, Štedrý večer. Na chvíľu 
sme zastavili a ocitli sa v minulosti, kedy Vianoce boli 
duchovné a magické. Svoje čaro mala akcia aj vďaka 
prítomnosti rodinných príslušníkov, ktorí s nadšením prijali 
naše pozvanie.   
 Blízkosť, príbuznosť, súdržnosť, to sú tri slová vystihujúce 
túto chvíľu. Spoločne sme si posedeli a vychutnali vianočnú 
atmosféru v kruhu rodiny. Nechýbal voňavý punč, oblátky, 
koláčiky. Dýchala na nás pohoda, radosť a spokojnosť. Aj 
o takýchto skutkoch je ľudská láska.     (S. Červená) 
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ĎAKUJEME VÁM ZA 

VÝZDOBU STROMČEKA   

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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