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Milí naši čitatelia. 

     Opäť sú tu Vianoce, čas radosti, veselosti, lásky a štedrosti. Prinášame vám množstvo 

krásnych príspevkov na spríjemnenie týchto vzácnych chvíľ. Pri niektorých sa dočítate a možno 

aj naučíte niečo nové, pri iných zaspomínate na 

niečo už dávno známe, ďalšie vás prenesú aspoň 

v mysli na zasnežené kopce a iné vás prinútia trochu 

sa zamyslieť nad pravou hodnotou, či posolstvom 

Vianoc. 

     Tešíme sa z neustáleho pribúdania prispievateľov 

Našich Novín a chceme pozvať i ostatných 

obyvateľov nášho zariadenia, aby sa aj oni s nami 

podelili o svoje spomienky a zážitky. 

     Dovoľte nám aj touto cestou zaželať vám 

príjemné a požehnané prežitie vianočných sviatkov 

v kruhu vašich blízkych. Aby ste pocítili radosť, 

šťastie a lásku a nech je pre vás novina z Betlehema 

posolstvom nebeského pokoja. 

Redakčná rada  

 

December 

 Prešlo leto, prišla jeseň, ochladilo sa, začala padať hmla, nastal 

taký pochmúrny čas, kedy sa človek zamyslí a spomína čo bolo 

dobré, čo sme mohli urobiť lepšie, ale čas nezastavíš. Prichádza 

mesiac v ktorom skoro každý dúfa, že bude lepší, veselší a možno 

i štedrejší ako po iné roky, sviatky vianočné. Začína to veľkým 

upratovaním, behaním po obchodoch (zháňaním darčekov), 

zadeľovaním úloh celej rodiny a pod. A počas sviatkov sa 

kurírujeme a stoneme ako sme sa narobili a nabehali.  

 Ale nie o tom chcem písať.  December začína Mikulášom, aj ja 

s manželkou sme deťom pripravili darčeky (sladkosti-ovocie) 

a dali sme im podmienku, že čižmičky musia byť čisté a dať ich do 

okna a že ak boli dobré, nájdu v nich odmenu. Ale aké prekvapenie 



2 
 

bolo ráno, keď neboli v okne darčeky a ani topánky. Všetko bolo fuč. Niekto si ich prisvojil 

a manželka utekala rýchlo kúpiť k Baťovi náhradné. Veľmi nám to zatočilo s rodinným účtom. 

 Prichádzajú Vianoce, niekto sa teší  a niekto s nostalgiou spomína, hlavne na tých, s ktorými 

bolo veľmi dobre, príjemne, ale už nie sú medzi nami, nuž ale taký je život. 

 Teraz už trochu veselšie. Keď ešte existoval „Tuzex“, podarilo sa mi tam kúpiť malého 

pekného psíka na batérie s dlhým ovládaním. Bol to Japonec = „Made in Japan“. Behal, štekal 

a keď boli s ním deti vonku na prechádzke, skutoční psi pozerali na to malé čudo veľmi 

vyjavené a báli sa ho, čo sa deťom veľmi páčilo. Dali mu meno „Pu-fi-n-o“ a keď som sa ich 

pýtal, prečo také meno, tak mi povedali: „Oci, však on je Japonec, nevieš?“ 

 Mali ho dlho. Raz v lete obe prišli domov s veľkým plačom, lebo že sa im ich Pufino utopil. 

Keď som sa ich spýtal ako sa to stalo, jedna na druhú sa vyhovárali, že ho v potoku učili plávať 

a on to nevedel a oprava už nebola možná, lebo bol na batérie. Nuž aj takto končia Vianoce, ale 

v zdraví sme všetci prežili v tú dobu. 

Prajem všetkým obyvateľom DSS i vedeniu, sestričkám, kuchárom i upratovačkám šťastné, 

veselé a príjemné prežitie Vianoc a do Nového roka 2015 hodne zdravia. Váš  
Henrich Holba  

Advent - Adventné obdobie                                                                          
 Začiatky adventu siahajú do 4. storočia, kedy sa oslavovalo 2-6 

adventných nedieľ, ktoré mali charakter pôstno-kajúcny. Pápež 

Gregor Veľký (590-604) skrátil adventné obdobie na 4 týždne. Svoju 

definitívnu formu však nadobudlo v 8.-9.storočí. V roku 1362 Urban 

V. po zvolení za pápeža  zaviedol pre advent pôstne pravidlá. Advent 

sa začína 1. adventnou nedeľou, končí sa po západe slnka na Štedrý 

večer. 
 Samotné slovíčko „advent“ je lat. pôvodu a v preklade znamená 

príchod. Vyznačuje sa dvojakým očakávaním. Prvá časť adventu dáva 

dôraz na očakávanie druhého príchodu Krista a ďalšia časť je príprava 

na stretnutie s Kristom pri jasliach.      

 Symbolom adventného obdobia je adventný veniec. Ozdobený je štyrmi sviecami, ktoré 

zodpovedajú počtu adventných nedieľ. Prvú zo sviečok treba zapáliť na prvú adventnú nedeľu. 

Postupne do Vianoc zapaľujeme vždy o sviečku viac a poslednú nedeľu pred Vianocami nám 

už horia všetky štyri. Veniec je odjakživa symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. 

Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý 

prichádza ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. 

Rozliehajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje 

prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu 

a strach, pretože On je „Svetlo sveta“.    

 Adventný čas sa začína prvou adventnou 

nedeľou a je zároveň začiatkom cirkevného roka. 

Nie je iba spomienkou na historické udalosti. Je 

však oveľa potrebnejšie, aby sme si uvedomili, že 

celý náš život musí byť bdelým očakávaním 

nového, konečného príchodu Krista. 

 Najdôležitejšie je nezabúdať, že advent nemá mať charakter nákupnej horúčky, ale 

predovšetkým má svoj duchovný obsah. Prajeme vám, príjemné adventné chvíle očakávania 

narodenia nášho Spasiteľa a nech je celý náš život adventným očakávaním druhého príchodu 

Krista, nášho Vykupiteľa. 
Eva Kovačovská 
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Vianočná pastorála 
Bola jasná noc, pastieri pri ovciach snili, 

keď zrazu ich vzbudil anjelský hlas milý: 

„Vstávajte pastieri, hlásam vám takúto zvesť, 

ktorá bude odteraz celému svetu znieť. 

Narodil sa vám Spasiteľ priam v túto hodinu, 

tešte sa všetci, pre šťastnú, radostnú novinu! 

 

Na slame v Betleme v chudobnej maštali 

leží tam dieťa, ktoré Ježiškom nazvali. 

Je to váš Spasiteľ, sveta Vykupiteľ. 

Choďte pokloniť sa jemu, bábätku milému.“ 

 

Bača, z nich najstarší, takto mu odvetil: 

„Už dlhé roky pasiem denne v našej doline 

a ešte sme my nepočuli o tejto novine, 

že Ježiško sa narodil v Betleme na slame, 

by spasil nás a vyslobodil to  ľudské plemä. 

 

 

Nuž poďme klaňať sa Ježišku malému: 

Ty, Ondrej, ber hračku a podáš ju jemu,  

ja darujem kožuštek, poteší sa snáď, 

lebo pod ním bude on veľmi dobre spať, 

valach Ján hrudu syra v tom nočnom čase, 

Baltazár žinčicu jeho matke zase...“ 

 

V tej noci jasnej anjeli spievali Glória, 

tešili sa všetci tomu a s nimi i ja. 

Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa, 

z ruže kvietok skvitol nám, radujme sa... 
Teodor Žatko 

Štedrosť – najhlbšia podstata Vianoc                     
 V skutočnom živote sa nikdy nedozvieme, ako naše  zdanlivo aj 

bezvýznamné láskavé činy ovplyvnili životy druhých ľudí. V spoločnosti, 

kde je všetko na predaj a kde sa za všetko platí  málokedy nájdeme čistú 

nezištnosť. Dokonca aj vo vzťahoch k našim najbližším, nevieme nezištne 

dávať, ale hľadáme len sami seba. Slúžime v nádeji, že sa nám to ráz vráti.  

 Byť štedrý ale znamená dávať viac, než je naša povinnosť. Za štedrého 

považujeme človeka, ktorý dáva viac ako sa od neho očakáva, ktorý prekvapuje a udivuje 

svojou dobrotou. Sú ľudia, ktorí štedrosť nevedia ani pochopiť.  

 Štedrosť je, ak konáme skutky služby iným ľuďom,  ktoré nie sme povinní  konať. Odkiaľ  

tá štedrosť pochádza? Nepochybne z lásky. Lásky, ktorá vidí v každom človeku osobu hodnú 

lásky. Štedrosť odvracia náš zrak od nás samých a obracia ho smerom k druhým. Môže mať 

formu veľkého daru, ale nájdeme ju aj v drobných maličkostiach. Poslúžiť, usmiať sa, dať 

priestor aj iným, ochotne niekoho vypočuť, uvoľniť miesto, zdržať sa ironickej poznámky, 

radšej ostať ticho ako niekoho zraniť, neskákať do reči,... to všetko sú drobné skutky štedrosti. 

Aj najmenšie dielo lásky, čo ako je nenápadné, je často cennejšie ako veľké činy. Nepočíta sa 

hodnota, ale iba láska s ktorou sme konali.   

 Sú pred nami Vianoce a práve toto je ich najhlbšou podstatou. Vianoce sú sviatkami 

dokonalej, nekonečnej, bezpodmienečnej Božej štedrosti a lásky k nám ľuďom.  
                                                                                                                           Váš Valentík 

Vinšujem vám v tieto sviatky ponajprv šťastie, zdravie, 
k tomu božské požehnanie; v komore hojnosť, v pitvore svornosť, 

v dome lásku, úprimnosť, na dietkach radosť, 
aby ste vždy boli takí veselí, ako v nebi anjeli. 

                Eva Bednárová 
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Vianoce so starými rodičmi 
 

Vianoce sme trávili väčšinou u starých 

rodičov. Babička vždy piekla tradičné 

bratislavské makové a orechové záviny, ja 

som vykrajovala kolieska z lineckého cesta. 

Na Štedrý deň poobede sme so starým 

otcom ozdobovali stromček. Starý otec mal 

už vypitých pár pohárikov vína a mal 

povznesenú náladu. Potom som pomáhala 

babičke pripraviť večeru. 

 Po večeri sa vždy  niekto vytratil otvoriť 

okno a zapáliť sviečky na stromčeku. Všetci 

sme sa vybrali do obývačky, kde nás pod 

stromčekom čakali darčeky. Starý otec 

dostal každý rok košeľu a viazanku, alebo 

pyžamo, ale vždy zahral veľmi 

prekvapeného a najviac sa tešil. Náš dedko 

mal komediálny talent, v mladosti hrával 

v ochotníckom divadle a niekedy to hral aj  

na nás. Potom sme dlho sedeli pri stole, jedli 

ovocie, zákusky a pili punč. Starý otec nám 

rozprával príbehy z jeho mladosti a príbehy 

ako Pán Ježíš a svätý Peter putovali po 

svete. Raz to bolo tak, že išli z jednej dediny 

do druhej a na ceste ležal groš. Svätý Peter 

si pomyslel „no čo je to len groš“ a išiel 

ďalej. Pán Ježíš groš zdvihol a kúpil zaň 

vrecko čerešní. Išli ďalej, slnko začalo 

pripekať a oni boli smädní. Pán Ježíš vybral 

vrecko s čerešňami a začal jesť. Svätý Peter 

sa za ním vliekol unavený a smädný a Pán 

Ježíš občas upustil čerešňu, ktorú svätý 

Peter vďačne zdvihol. Keď bol lenivý 

zohnúť sa pre groš, musel sa teraz svätý 

Peter zohnúť aj desať krát pre čerešňu... 

 Podobné príbehy nám deduško 

rozprával každé Vianoce. Niektorí príbuzní 

už driemali, ale ja som vždy vydržala 

počúvať až do konca, lebo deduško vedel 

pútavo rozprávať. Vďaka starým rodičom 

som mala vždy krásne a veselé Vianoce. 

Doteraz na nich s vďakou a láskou 

spomínam, a nielen na Vianoce. 

                                                                                      
Ingerborg  Gerzovskovitsová 

 
A ja vam vinčujem na totu svatu viľiju 

hojnejšie, pokojnejše  a ľepše ročki dožic jak šme prežili.  
Pri ščescu a zdraviu Bošskim požehnaňu a po šmerci 

slavu večnu i  korunu anďelsku. 
Pohvaľeny Ježis Kristus. 

             Východňarsky vinš 

 
 
Veselá príhoda z Vianoc 
 Dňa 26. decembra sme boli pozvaní na vianočné sviatky 

k švagrinej do Svitu v blízkosti Popradu, kde sme bývali. Bol s nami 

náš syn. Švagriná mala tiež o 2 roky staršieho syna.  

 Po obede sa naši muži vybrali s deťmi na prechádzku. Manžel 

zobral so sebou 2 banány ak by si deti chceli niečo zajesť. V blízkosti 

bol lesík a zašli tam, aby sa deti vyšantili. Po určitom čase manžela 

napadlo zavesiť tie banány na konárik stromčeka a zavolať k nim deti. 

„Pozrite, kde narástli banány“, ukazoval chlapcom. Tí mali z toho objavu veľkú radosť a doma 

nám hneď zvestovali, čo našli. Často spomíname na to, ako sa chceli vrátiť aj s nami do lesíka 

a zbierať ďalšie banány. 
Anna Lörincová 
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Vianočné posolstvo 
 Čo pre nás znamená slovo Vianoce? Pre mnohých len akýsi zhon, veľké nákupy, darčeky 

pod stromčekom - alebo azda niečo viac? Skutočnosť Vianoc pre každého človeka znamená 

najmä to, čo on sám vážne chce. Rozumný človek predsa nepochybuje, že pred dvetisíc rokmi 

sa v Betleheme narodil malý chlapec - Ježiš, ktorý je vtelený Boh. Vianočné sviatky pokladáme 

za najkrajšie v roku. Ich súčasťou je aj najmenší štát sveta Vatikán, ktorý každoročne priťahuje 

záujem všetkých kresťanov. Hlavnou 

vianočnou scénou sa stáva Námestie 

svätého Petra, ktoré sa rovnako ako 

celý Rím prezlieka do vianočného 

šatu. Uprostred námestia, priamo pod 

vysokým egyptským obeliskom, stojí 

krásny betlehem. Hneď vedľa 

Ježiškových jasličiek žiari vyzdobený 

dvadsaťpäťmetrový tradičný vianočný 

smrek, ktorý napr. vlani Vatikánu 

darovalo bavorské mestečko Wald-

műnchen (pred niekoľkými rokmi tam 

stál krásny smrek, vyrastený na 

Slovensku).  

 Vlaňajší rok bol pre Cirkev 

výnimočný, a to nielen nečakaným odstúpením pápeža Benedikta XVI. a následným zvolením 

pápeža Františka, ale aj ďalšou dôležitou udalosťou. Presne mesiac pred Vianocami, 24. 

novembra, boli po prvý raz v histórii verejne vystavené relikvie svätého Petra. 

 Svätý Otec František vlani absolvoval počas sviatkov svoju vianočnú premiéru v roli hlavy 

cirkvi. V priebehu Štedrého večera mieria do Baziliky svätého Petra tisíce návštevníkov, aby si 

vychutnali neopakovateľnú atmosféru vianočnej svätej omše, a bude tomu tak aj v tomto roku. 

Na konci najkrajšej omše prichádza vzácny a dojemný okamih, keď Svätý Otec prináša v náručí 

sochu malého Ježiška a ukladá ho do jasličiek chrámového betlehemu. 

 Na druhý deň na pravé poludnie sviatku Narodenia Pána sa oči tisícok veriacich upriamujú 

na ústrednú lodžiu Baziliky svätého Petra, odkiaľ pápež František udelí slávnostné požehnanie 

„mestu a svetu“ - Urbi et Orbi. Pri tomto akte si vždy spomeniem na pápeža Jána Pavla II. (v 

tomto roku 27. apríla vyhlásený za svätého), tešiaceho sa veľkej úcte aj u slovenských veriacich. 

Toto slávnostné požehnanie obohatil tým, že ho tlmočil mnohým národom v ich rodnej reči. 

K tomuto vianočnému požehnaniu mám zvláštny, osobný vzťah, ktorý bude u mňa pretrvávať 

až do mojej smrti. V roku 2008 na Božie narodenie moja mama s rodinou sedela v obývačke 

a sledovala televízny prenos z Vatikánu - udeľovanie požehnania Urbi et Orbi pápežom 

Benediktom XVII. Pred záverom tohto aktu vnučka Janka pozrela na starú mamu 

a konštatovala, že stará mama zaspala s úsmevom na tvári. Naveky. Mala vtedy 97 rokov , 4 

mesiace a 8 dní. Pán Boh vypočul jej modlitby, v ktorých ho často prosila „aby som nebola 

v starobe nikomu na obtiaž, na ťarchu“. Moja mama mala až do konca svojho života vynikajúcu 

pamäť, a aj fyzicky bola, úmerne jej veku, v primeranom zdravotnom stave (neležala). Vďaka 

Bohu! 
Teodor Žatko 

Tréning pamäti 
 Vo vianočnom čísle sme si pre vás pripravili, v rámci už pravidelnej rubriky - Tréning 

pamäti, nasledujúce úlohy. Ich správne riešenia nájdete v nasledujúcom vydaní Našich Novín. 
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1. Doplňte chýbajúce písmená, aby ste dostali mená prezidentov: 

 _D_ARD              B_N_Š 

 G_ST_V               HUS_K 

 KL_M_NT           G_TTW_LD 

 R_D_LF               SCH_ST_R 

 AL_X_ND_R       D_BČ_K 

 T_M_Š       G.       M_S_R_K 

 _NT_N_N            N_V_TN_ 

 L_DV_K               SV_B_DA 

 V_CL_V               H_V_L 

 M_CH_L               K_V_Č 

 ANT_N_N            Z_P_T_CK_ 

 IV_N                     G_ŠP_R_V_Č 

 

2.  úlohu si dnes pre vás pripravil náš klient Henrich Holba. Výsledok tajničky doplní pekné 

vianočné prianie: 

Prichádza čas, keď zlí si odpúšťajú a _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ _   _ _ _ _, (výsledok 

tajničky) keď  dobrí srdcia otvárajú a skromní aj posledné z lásky dajú. Nádherné Vianoce 

a šťastný Nový rok všetkým praje DSS a ZpS Rača! 

 

Použité výrazy: akcia, artéria, balzam, baret, blato, bomba, brána, brhlík, brloh, čiara, 

dielo, dopis, dozor, dvere, etapa, iskra, kalória, kôpor, koral, lepenka, Marek, maslo, 

mláďa, motor, nárok, nositeľ, odhad, odkaz, odliv, omámenosť, osika, oslovenie, 

 A P A T E  P U R I S  

R B S P I L A R A I Č T 

Z O M Á M E N O S Ť Y V Z E O O 

R O Z O D R E P E A Ú U O B D T 

B S T A Ž I V O T R Z N E L K A 

R O P Ô K E O O L A E D I O A L 

R O T O K I L O N E M V A R Z B 

 R L N S S A T Y I T D I  

A Á V Š A A O O N L E D O S R Č 

N K I M I M I O K I U L I C A P 

Á O S C R A S A P L E P E N K A 

R R K A É I L A O CH O R A Í M Z 

B A R E T Ó A E N D B A L Z Á M 

J L A E R P A N N A H H O L R B 

 

 

Ľ I A A E I N E R A I Ž  

A Ď Á L M  B C V D Ú 
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panna, Pavol, perie, pieta, Praha, priadza, rádio, sirup, smalt, spona, steblo, šialenec, 

tlupa, ulica, územie, vrana, záliv, znelka, Zuzana, žiarenie, život. 

 

Súčasne vám prinášame vypracovanie úloh z jesenného čísla Našich Novín, aby ste si mali 

s čím porovnať vaše výsledky: 

Zakrúžkuj všetky čísla v rade: 

 8 B j p 3 8 U k p p p 7 T 5 j 6 7 i z E 4 A 4 C 0 

 A 4 j r v T m L o p 6 G 3 B e d r o 1 9 6 9 O m 

 m n m o 7 T z q y s 6 G o P L 2 A 4 3 6 B n 9 i 

 K o 7 p L e 1 2 T r e 3 h e 5 Z y x 6 3 f d B 2 Z 

 A u t O 6 k j 9 9 L w e R 4 m 2 t 6 J 9 i 4 e 7 W 

Preškrtnite slovo, ktoré nepatrí do skupiny v riadku: 

napr.: mačka – pes – holub – kniha – slon 

 baran – sliepka – koza – krava – ovca     (nemá 4 nohy) 

 jahoda – čučoriedka – černica – mrkva - brusnica (nie je ovocie) 

 mlieko – voda – chlieb – malinovka – čaj    (nie je tekutina) 

 pošta - učiteľ – murár – cukrárka – spisovateľ   (nie je povolanie) 

 mrkva – zemiak – jablko – brokolica – karfiol   (nie je zelenina) 

 Volga – Dunaj – Rýn – Balaton – Vltava     (nie je rieka) 

 Krakov – Rím – Praha – Košice – Oslo     (nie je hl. mesto) 

 žehlička – práčka – televízor – chladnička – nôž     (nie je elektrospotrebič) 

 autobus – vlak – korčule – električka – lietadlo  (nie sú dopravný prostriedok) 

 cukrík – čokoláda – šunka – keks – žuvačka   (nie je cukrovinka) 

 

 Klienti raz dostali na tréningu pamäti za „domácu úlohu“ napísať krátky príbeh s Vianočnou 

tematikou s použitím vopred nadiktovaných 10 slov: 

stromček, ulica, tvár, pečivo, lopta, kostol, vreckovka, telefón, papier, víno 

Prinášame Vám jednu z viacerých vydarených prác našich klientov: 

 Blížia sa Vianoce. Sú to sviatky zimné, radostné, plné očakávania 
a prekvapenia. Keď sa začnú ulice belieť snehom, je čas pripraviť darčeky 
a stromček. Cestou za nákupom chlad a mráz farbia tvár do ružova a donútia 
vytiahnuť vreckovku. V obchode vyberám vnukovi loptu a vnučke bábiku. Ďalej 
pečivo, víno, papier na pečenie a ostatné potreby. Doma ma vyruší telefón. 
Spokojná idem do kostola poďakovať za zdravie a pomoc. 
  Lenka Káčerová 

  

Vinšujem Vám vinšujem, na to Bože Narodzene, 
hojnejší, pokojnejší a radostnejší ročky dočekac, 

ne taky smutný ale veselý, žeby sce 
še tak mali, jak jasný mesáčok medzi hvizdočkami. 

                                                                              Ivan 
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Betlehem na Slovensku 
    Prvé Betlehemy na Slovensku boli vyrobené v 13. storočí, tradície ich výroby boli rozšírené 

Františkánmi. Slovenský Betlehem je vyrobený podľa udalostí zapísaných evanjelistom sv. 

Lukášom. Jasle a osoby sú oživované počas Štedrého večera. Niektorí obyvatelia dedín alebo 

miest hrali  role v ako v skutočnom Betleheme. Tento živý Betlehem sa stále koná v kostoloch 

a v dedinách, je to niečo ako folkové divadlo. Roly v betlehemskom divadle sú však typické 

pre Slovensko, sú tam postavy ako pastieri 

„Fedor „ a Stacho“ a smiešny „Kubo“ 

v kožušinovom kabáte oblečenom naopak.  

    Dej hry prebieha nasledovne: anjel drží 

Betlehem vo svojich rukách, ostatné osoby 

majú palice a bijú o podlahu, čím udržujú 

rytmus hry a piesni. Prvý vstúpi do domu 

anjel, pozdraví rodinu a položí Betlehem na 

stôl. Potom začína hráč. Spievajú sa pritom 

vianočné piesne. Je veľa vianočných piesni 

a kolied, ktoré boli pred mnohými rokmi 

vymyslené slovenskými ľuďmi. Najviac 

dojemné sú tie, ktoré vyjadrujú vďakyvzdanie a obetovanie darčekov od pastierov malému 

Ježiškovi v jasličkách. Pastieri majú oblečené folkové kostýmy a čo sa týka darčekov, tak tie 

sú veľmi špeciálne ako napr.: píšťalky, syr, krpce, kožuštek, fujara. Sú typické len pre región, 

kde je Betlehem hraný. 
                                   podľa www. European/Slovakia/betleh-s.htm  

spracovala Eva Bednárová 

 
 

  Vinšujeme Vám títo slavné svátky, 
  Krista Pána narodzení, 
  aby Vám dav Pámbo zdraví, sčascí, 
  hojné Boské požehnání 
  a po smrci, královstvo nebeské obsáhnutý 
  a šecko co si od Pána Boha žádáte.  
           záhorácky vinš 

 

 
Laudate Dominum (Chváľte Pána) 

 

Z ľadu ľahostajných ľudských sŕdc, 

za tmavej, bez lásky noci, 

zrodil sa čarovný kvietok 

na hrobe prosieb tisícročí. 

 

Luna mu dala zlaté vlásky, 

hviezdičky v oči mäkký svit, 

kvety mu núkali svoje hlávky 

by si z nich spravil vonný byt. 

 

Zlietli sa anjeli z nebies výše, 

palác mu chceli postaviť, 

stromy mu núkali rosu z lístkov, 

by mohol hriechy sveta zmyť. 

 

A on si vybral ľudské srdce 

a detí dušu nevinnú, 

večná nech znie mu chvála za to, 

vďaka mu, laudate Dominum. 
Eva Kazimírová 
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Zimné radosti a niekedy i bolesti 
 Nuž ale začnem pekne od začiatku. Ako mladý šarvanec som čakal netrpezlivo, kedy už 

napadne sneh. Ale predstavte si, Martin prišiel presne na čas (nie ako teraz, že štrajkuje) a veru 

doniesol snehu až priveľa. Ráno keď nás mama (bolo nás 5 detí) zobudila do školy, musela 

vysadiť oknom najstaršieho, aby od dverí odhrnul závej snehu. 

V škole mal s nami pán učiteľ veľa práce aby nás udržal 

v laviciach, lebo v myšlienkach sme už boli na kopci a sánkovali 

sme sa. Ja som mal sánky pre troch, ale zmestili sme sa aj piati. 

V Juri sa počas voľna sánkovali celé rodiny i náš pán dekan, ale 

ten mal železné sánky. Drevené by ho totiž neudržali, lebo bol 

viac ako štíhly (vážil necelých 150 kíl) a keď sa rútil dolu 

kopcom, bol ako tank, ale aspoň bola sranda! Vždy nám hovoril, 

že keď sa on s nami sánkuje, nič sa nám nemôže stať, lebo že nás 

chránia všetci svätí. Raz ale anjeli asi mali voľno, lebo pán dekan 

narazil do stromu pri chodníku a zlomil si pravú ruku. Teda páni, 

vtedy pán dekan tak šomral, že ani náš sused kočiš Raingráber nie 

je taký ufrflaný.  

 Samozrejme ani mne sa havárie nevyhýbali a mama mi 

s remeňom pekne vyprášila nohavice, lebo za jednu zimu mňa i bratov (aj oni boli šibali) 

niekoľko krát viezla k pánu doktorovi na ošetrenie a on nás už z diaľky srdečne vítal a hneď 

chystal sadru na zafixovanie končatiny. Hrče na mojej hlave si už ani nevšímal a vraj sa modlí, 

aby som tie sánky dolámal, že už nemá pre mňa gyps. 

 Najväčšiu radosť som mal, keď som mal ruku alebo nohu v gypse, tak som nechodil do 

školy. A keď sa ma p. učiteľ pýtal prečo, tak som mu ťažko vysvetlil, že nemôžem rozmýšľať 

so sadrou na ruke a on bol rád, že sa zbavil jedného šintra. 

 Nuž takto som prežíval žiacke zimné časy , bolo veselo a niekedy i veľmi smutno. Napr. 

keď sa mi podarilo sánky dolámať, nevydržali... Ale ja som vydržal a svedkom sú tieto moje 

riadky. 

 Prajem všetkým obyvateľom, aby si cez zimu, keď bude šmykľavo, dávali pozor. Aby sa 

nedolámali a nemuseli mať ruky alebo nohy v gypse (v Egypte, ako sme to ako deti volali  ). 
Henrich Holba 

 
Vinšujem Vám títo ščaslivé  svátky, Krista Pána narodzení, 

co si od neho žádáte, zdraví, sčascí, svaté božské požehnáni 
a po smrci královstvo nebeské. Pochválen Pán Ježiš Kristus. 

Toto je račanský vinš, ktorý ma naučili moji rodičia, 

keď som bola malá a chodili sme ho vinšovať 

po našej rodine a susedoch. 
Eva Farská 

 

Vianočné zvyky 
     Všetky kraje na Slovensku majú svoje vianočné zvyky. Často sa tieto zvyky zhodujú ale ja 

rôznia. Iné sú napríklad na Východnom Slovensku, iné na Záhorí. Aké teda sú?  

     Pred Vianocami na Záhorí piekli oblátky učitelia, ktorí boli zároveň aj organistami. Bola to 

ich nepísaná povinnosť. Žiakov poverili roznášaním oblátok po domácnostiach, gazdinky im 

späť poslali vajíčka, slaninku, mäso alebo peniaze. Nebola to odmena za oblátky, ale súčasť 

platu za hranie v kostole na organe. 
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      Na Východnom Slovensku si dievčatá veštili ženícha tak, že po štedrovečernej hostine pred 

domom vyčkávali, odkiaľ im pes „vybreše“ ženícha. Ak počuli zakrákať vranu, nevesta mala 

dostať hašterivú svokru. Ak sa ozval kuvik, znamenalo to zlú správu. 

      K štedrovečerným zvykom patrila aj otiepka slamy pod stolom. Keď gazda rozhádzal 

orechy do štyroch kútov izby, deti museli zaliezť pod stôl na slamu a hlasno kotkodákať a to 

preto, aby sliepky dobre znášali a aby pre 

dobytok bolo dosť podstielok. Ešte aj preto, aby 

bolo dosť veselosti do nasledujúcich Vianoc. 

Priečne rezanie jabĺčka patrilo tiež medzi 

štedrovečerné zvyky. Keď sa z jadierok vytvoril 

znak kríža verili, že niekto z nich zomrie, keď 

hviezda, bude v rodine šťastie.  

      Keď gazdiná zapálila sviečku sadla si 

k stolu a už nesmela vstať. Museli ju 

obsluhovať. Ak by vraj vstala, niekto z rodiny by mohol navždy odísť a ani kvočka by 

nevydržala dostatočne dlho sedieť na vajíčkach. Smer plameňa sviečky podľa povery 

naznačoval, kto počas roka ochorie. 

       Na štedrovečernom stole nesmel chýbať med, cesnak a oblátky. Oblátky predstavovali 

nekvasený chlieb a jedli sa s cesnakom a medom. Cesnak mal chrániť pred zlými silami a med 

dodať dobrotu. 
                                                                                                                                        Eva Kovačovská 

Zasmejme sa 
Pani učiteľka sa pýta Evičky  

aké majú domáce zvieratka. 

- Psíka, mačičku a mrazené kurčatá. 

 

- Jožko, pozri sa na toho chalana, 

  aké má krivé nohy! 

- To je môj syn. 

- Áno, Jožko? Ale ako mu tie nohy pristanú! 

 

Policajt zastaví auto a hovorí  

vodičovi, ktorý je opitý: 

- Budete fúkať. 

Vodič naňho súcitne pozrie: 

- A kde vás to bolí? 

 

- Pane, videli ste tú značku 

  o obmedzenej rýchlosti? 

- A čo ste pipi? V takej  

  rýchlosti ako som išiel? 
Henrich Holba 

 

 

 

Hovorí vedúci 

čašníkovi: 

Človeče, 

uvedomte si, že tu 

nemôžete vyhadzovať opitých hostí 

na ulicu. Veď už mesiac pracujete 

v reštauračnom vozni!!“ 

 

Keď šéf povie, že sme všetci na jednej lodi 

znamená to, že on bude kapitán a  

my máme veslovať. 

 

Čo sa zmenilo po novembri 1989?  

Namiesto „česť práci“  

sa hovorí „máš prácu?“ 

                                                                                            
Ingeborg  Gerzovskovitsová 

 
Tento rok si náš spevácky súbor Radovanka pripomenul okrúhle, 5. výročie svojho fun-

govania, spríjemňovania rôznych podujatí a reprezentovania nášho zariadenia. Spomí-

nali sme, že zo začiatku boli len 5 speváci a vedúca Timea Buociková. Odvtedy sme sa 

rozrástli o nových členov a tešíme sa na ďalšie roky plné spevu, lebo aj hudba lieči.  
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Vedeli ste, že... 
 ...včely a domáce muchy mávajú krídlami až 

     200 krát za sekundu? 

 ...najaktívnejšie svaly máme v oku?  

 ...delfíny pod vodou počujú do vzdialenosti 

     24 kilometrov? 

 ...čivava je najmenší pes na svete? 

 ...pop-korn (pukance) boli vynájdené   

 indiánmi? 

 ...keď nie sú záplavy, Amazonka má šírku 

               koryta 11 kilometrov? 

 ...netradičné preteky „v hode vidlami“ sa na Slovensku organizujú od roku 2006? 
Henrich Holba 

Čo sme zažili: 
 17.10.2014 prišli prejaviť svoju úctu k starším, v rámci mesiaca október, so svojím veselým 

hudobno-tanečným programom deti z materskej školy. 

 Dňa 21.10.2014 sme vďaka 

našim dobrovoľníkom z nadácie 

Pontis a Hewlett Packard boli na 

výlete v historickom centre 

Bratislavy a navštívili sme aj 

Katedrálu sv. Martina. O nej sme 

sa z odborného výkladu diakona - 

študenta teológie dozvedeli, že 

bola korunovačným a veľmi 

významným chrámom  Rakúsko-

Uhorska. Veľmi sa nám páčili 

najmä vitrážové okná kostola. 

Krásne popoludnie sme zavŕšili 

na kávičke pri rozhovoroch 

s našimi dobrovoľníkmi. 

 

 

  

 

 V rámci mesiaca úcty 

k starším nás navštívili aj 

priatelia z Klubu dôchodcov 

z Rače. Najprv mali pre nás 

pripravený krásny koncert, pri 

ktorom nejednému z klientov 

vyhŕkla slza dojatia a spo-

mienok. Potom si speváci 

sadli medzi nás a spoločne sa 

spievalo, tancovalo a zabá-

valo až do večera. Tešíme sa 

na ďalší rok, kedy si, dúfame 

túto príjemnú akciu znova 

zopakujeme. 
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Redakcia si vyhradzuje právo upraviť príspevky podľa potreby tak, 

aby sa nezmenil ich význam. 

 V stredu 22.10.2014. priniesli do nášho zariadenia 

dobrú náladu, radosť a veselosť deti zo ZŠ Tbiliská. 

Zatancovali, zaspievali a pre každého klienta priniesli 

malé prekvapenie, ktoré vlastnoručne so svojimi  

p. učiteľkami pre nás vyrobili.  

 Už tradične sa v našom zariadení konala obľúbená 

Katarínska zábava. Do tanca nám hrala živá hudba 

i náš zbor Radovanka. V hojnom zastúpení boli klienti 

z penziónu, Strelkovej i Podbrezovskej a zábave 

neodolali ani zamestnanci. Sme vďační, že sa s nami 

prišli potešiť i pomôcť naši dobrovoľníci z nadácie 

Pontis a z Hewlett Packard.  

 Sv. Mikuláš nezabudol ani na naše 

zariadenie. Prišiel aj s deťmi zo Spo-

jenej školy De La Sall, ktoré sa nám 

postarali o pekný program. Potom 

klientom rozdal sladké balíčky (vraj 

ani do jedného nemusel dať cibuľu či 

uhlie!  ) a kým chodil rozdávať 

balíčky po izbách tak nám spríjem-

ňoval čas spievaním kolied náš zbor 

Radovanka.  

 Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli 

k spomenutým podujatiam, zo srdca 

    ĎAKUJEME! 

 

 
 

Vinšujeme, vinšujeme na to Božie narodenie, 
aby ste mohli hojnejšie a pokojnejšie rôčky dočkať: 

z lesa žirnosť, z poľa hojnosť 
od Boha lásku, od susedy prajnosť. 

             Lucia Trebulová - Kysucké vinšovanie 

 
 
Čo nás čaká a neminie: 

 V pondelok 15.12. sa uskutoční v našej spoločenskej sále koncert Cimbalovej ľudovej hudby. 

Všetci ste srdečne pozvaní! 

 Naši dobrovoľníci z nadácie Pontis a z firmy Hewlett Packard prídu k nám vo štvrtok 18.12. 

a budeme mať vianočné pečenie. Tešíme sa na spoločne strávený čas ale aj na upečené koláčiky, 

na ktorých si všetci pochutnáme. 

 

  


