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„Človek má pozdvihovať padlých 

a oslobodzovať uväznených. 

Nemá len čakať, nemá len pozorovať. 

Sám sa podieľať na spáse sveta.“ 

Martin Buber 

 

      

 Úroveň spoločnosti možno po stránke ekonomickej, kultúrnej a mravnej hodnotiť 

rôznym spôsobom. Nepochybne však jedným z vysoko validných kritérií je ako sa daná 

spoločenská forma stará o svojich starých a duševne chorých jedincov. Tí totiž 

reprezentujú takú skupinu obyvateľstva, ktorá bez pomoci druhých snáď môže určitý čas 

žalostne živoriť ale rozhodne nemôže dôstojne žiť. 

     Päťdesiat členná komunita zamestnancov v Domove sociálnych služieb pre dospelých 

Košúty sa zameriava na poskytovanie komplexných sociálnych služieb pre 

69  prijímateľov sociálnych služieb. Všetky činnosti sú zamerané na podporu a zlepšenie 

života jednotlivcov, rodín, ktorí pochádzajú z rôznych sociálnych prostredí. 

     Som presvedčená, že vydávanie miestneho časopisu prispeje ku kvalite našich 

poskytovaných služieb. Zvlášť chcem vyzdvihnúť a pogratulovať redakčnej rade z radov 

našich obyvateľov k tomu, že sa podujali k takej vážnej a prospešnej činnosti. Dúfam, že 

Váš elán vydrží dlhé roky. Prajem Vám veľa zaujímavých článkov a  rozhovorov. 

 

                               PhDr. Lívia Katona PhD. 

                                          riaditeľka 
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         Vizitkár 

  
 

O riaditeľke trochu inak... 

                                                                                                         

                                                                      

 

 

 Lívia Katona, rodená Katonová, sa narodila v roku 

1967 v Nitre, má jedného syna Richarda Baniča. 

Diplom v odbore pedagogika získala na Univerzite 

Konštantína Filozofa v Nitre. Postgraduál zo 

sociálnej práce získala na Trnavskej univerzite a 

doktorát z filozofie obhájila taktiež na Trnavskej 

univerzite, kde v rokoch 1999 až 2004 pôsobila ako 

odborný asistent. V roku 2009 prešla na Vysokú školu 

Danubius Sládkovičovo, ale pre zdravotné dôvody v 

spomínanom roku musela svoju pedagogickú prácu 

ukončiť. 

Od roku 2015 opäť pôsobí na spomínanej škole ako 

konzultant a oponent. 

Od roku 1998 pracuje ako riaditeľka Domova 

sociálnych služieb pre dospelých Košúty. 

Vydala nasledovné publikácie: 

A Csallóközi és Mátyusföldi zsidó iskolák 

története 1845–1945 v roku 2001, ktoré je  uchované 

aj v Izraeli v Haife. 

V roku 2007 vydala Príručku k Medzinárodnému 

workshopu terapeutických chránených dielní – Ako na to?. 

História židovských škôl na južnom Slovensku, 2017 – evidovaná v  United States 

Memorial Holocaust Museum vo Washingtone. 

Je aj spoluautorkou publikácie Spomienky na Diószeg, 2015. 

V roku 2018 vydala ďalšiu publikáciu pod názvom Sociálna práca a dobročinnosť 

v židovskej komunite. 

Okrem uvedených publikácií uverejňovala články v zborníkoch a odborných časopisoch, 

ako napríklad Rošchodeš, Maskil, Prohuman, Humanita, Carissimi, Sociální práce a 

politika... 
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3. Kde a ako ste zbierali materiály? 

 

Väčšinou materiály pochádzajú z regionálnych archívov, z knižnice v Budapešti, odbornej 

literatúry a osobných rozhovorov. Jedna časť knihy je venovaná výskumu, ktorý sa 

realizoval v roku 2000. Pri výbere objektov som sa zámerne orientovala na obyvateľov 

židovského Domova dôchodcov Ohel David v Bratislave, na členov Židovskej 

náboženskej obce v Bratislave a v Galante. Veľkú pomoc mi poskytli PhDr. Peter Salner 

a Judita Haasová.  
 

4. Čo bolo najzaujímavejším výsledkom počas výskumu? 

 

Každá jedna židovská komunita od svojho zriadenia, existencii neustále sa zaoberala 

rôznymi  sociálnymi otázkami ako napríklad chudoba, choroba, staroba, dobročinnosť ... 

a svoje aktívne pôsobenie nezredukovali ani počas 1. svetovej vojny, ani začiatkom druhej 

svetovej vojny. Najzaujímavejším výsledkom počas výskumu bolo pre mňa zistenie, že 

niektoré ŽNO počas hlbokého socializmu prežili a aktívne vyvíjali svoju činnosť aj v tejto 

oblasti. Pozoruhodné zistenie bolo, že svoje ciele ŽNO orientovala na socializáciu a 

resocializáciu svojich členov, ktorí zostali na okraji spoločnosti a príbuzní im neboli 

schopní poskytnúť nevyhnutné podmienky a prostriedky pre ich plnohodnotný život ako 

aj odstránenie sociálnych a najmä ekonomických dysfunkcií. 

 

5. Môžeme nájsť v knihe aj komárňanské inštitúcie? 

 

Komárno patrí medzi  málo miest, ktoré i v  súčasnosti aktívne vyvíjajú činnosť. Z 

pätnástich príkladov ktoré sú uvedené v knihe je aj Komárno, avšak z tohto regiónu sa 

zachovalo pomerne málo informácií. Orientovala som pozornosť hlavne na vymenovanie 

dobročinných spolkov, ktoré boli najfrekventovanejšie i v ostatných obciach, ktoré 

demonštrovali prínos židovskej komunity  sociálnej práci. 

 

6. Kde sa dá kúpiť Vaša kniha? 

 

Zatiaľ len na dvoch miestach Artforum Bratislava,  na Kozej ulici a na dobierku odo mňa 

katona.piatok@gmail.com. Predaj v ostatných kníhkupectvách ešte len teraz riešim, vidím 

to reálne od marca tohto roku. 

 

7. Aké plány máte ohľadne tejto témy v budúcnosti? 

Dávam tomu rok aby to bolo predajné v papierovej - knižnej forme a  koncom roka 

plánujem vydať v podobe e-book. Chcela by som túto tému prednášať ako doplnok 

k  dejinám  sociálnej práce na vysokej škole tu na Slovensku. Však musím sa priznať, že 

mojím snom je prednášať na Vysokej škole rabínskej, Fakulte sociálnej práce v Budapešti. 

mailto:katona.piatok@gmail.com
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Spoločenská rubrika 

 

Našimi jarnými narodeninovými oslávencami sú: 

 

 

 Marec: Csibová Valéria, Katonová Monika, Kekeláková Marta,  

                        Luptáčiková Emília 

 

           Apríl: Benovič Ján, Lipnický Jozef, Šeboková Terézia, Tallósi Michal,                       

                      Vargová Emília 

 

          Máj: Ješko Milan, Kaiserová Eva, Lanczová Oľga, Ravasz Ľudovít,                         

                   Takácsová Etela, Tánczosová Irena 

 

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia a šťastia!!! 

Oslavy jubilantov sa konajú vždy v posledný deň v mesiaci vo veľkej jedálni. V prípade, 

že tento deň pripadne na víkend, oslava sa zrealizuje v piatok pred daným víkendom. 

V našom domove sme privítali nových obyvateľov: 

Bohumil Klus 

Vitajte medzi nami!!! 
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Aktuality z nášho domova 

 

Plán našich aktivít na apríl 2019 

 

 

• Rímsko-katolícka svätá omša  (duchovná aktivita) 

Termín: bude upresnený po dohode s pánom farárom, spoločenská miestnosť 

 

• „Deň Zeme“- prednáška s premietaním filmu 

Termín: 4.4. 2019, spoločenská miestnosť 

 

• „Svetový deň zdravia“ - beseda o zdravej výžive a zdravých pokrmoch 

Termín: 11.4. 2019, spoločenská miestnosť 

 

• Veľkonočné trhy v DD v Dolných Salibách – aktívna účasť na akcii 

Termín: bude upresnený, DD Dolné Saliby 

 

• Veľká noc v našom domove 

Termín: 18.4. 2019, spoločenská miestnosť 

 

• Stavanie mája 

Termín: 29.4. 2019, dvor domova 

 

• Návšteva farmy Humanita v Kráľovej nad Váhom 

Termín: bude prispôsobený počasiu, farma Humanita, Kráľová nad Váhom 

 

• Oslava jubilantov spojená s vedomostným kvízom „Vševedko zariadenia“a 

diskotékou 

Termín: 30.4. 2019, jedáleň 

 

 

 

 

Zmena programu vyhradená!!! Výlety prispôsobujeme aktuálnemu počasiu a ďalším 

prípadným nepredvídateľným okolnostiam. Oznamy o podujatiach, záujmových krúžkoch 

a pod. nájdete aj na nástenke pri vrátnici a na dverách oboch jedální, detailné informácie 

o podujatiach Vám podajú inštruktori sociálnej rehabilitácie. 
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Aktuality z nášho domova 

 

Plán našich aktivít na máj 2019 

 

 

• Rímsko-katolícka svätá omša  (duchovná aktivita) 

Termín: bude upresnený po dohode s pánom farárom, spoločenská miestnosť 

 

• „Humorfest“ - festival humoru vo Veľkom Mederi – aktívna účasť  

Termín: bude upresnený, DSS, Veľký Meder 

 

• Návšteva Ranča na striebornom jazere 

Termín: 13.5. 2019, Ranč na striebornom jazere 

 

• „Športový deň v DSS Košúty“ 

Termín: 22.5. 2019, dvor nášho domova 

 

• „Súťaž vo varení guláša v DD a DSS Sereď“ - aktívna účasť klientov 

Termín: bude upresnený, DD a DSS Sereď 

 

• „Váľanie mája“ - posedenie s kultúrnym programom 

Termín: 30.5. 2019, dvor nášho domova 

 

• Oslava jubilantov spojená s vedomostným kvízom „Vševedko zariadenia“a 

diskotékou 

Termín: 31.5. 2019, jedáleň  

 

 

 

 

Zmena programu vyhradená!!! Výlety prispôsobujeme aktuálnemu počasiu a ďalším 

prípadným nepredvídateľným okolnostiam. Oznamy o podujatiach, záujmových krúžkoch 

a pod. nájdete aj na nástenke pri vrátnici a na dverách oboch jedální, detailné informácie 

o podujatiach Vám podajú inštruktori sociálnej rehabilitácie. 
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Aktuality z nášho domova 

 

Z našich pravidelných aktivít pre Vás vyberáme... 

 Biblioterapia sa v našom domove teší veľkej obľube zo strany klientov. Stretávame 

sa každý týždeň vždy v pondelok o 10.00 hodine v kancelárii vedúcej ISR a čítame z 

rôznych zaujímavých kníh, na ktorých sa vopred dohodneme. Obľube sa tešia rôzne 

historické a faktografické knihy, avšak prachom nezapadnú ani príbehy z každodenného 

života. Počas stretnutí si pochutnávame pri počúvaní na výbornom čajíku a nejakej 

drobnej maškrte. Po prečítaní diskutujeme a každý dostane príležitosť vyjadriť sa. Veríme, 

že aj naďalej sa bude biblioterapia tešiť hojnej účasti a samozrejme radi privítame medzi 

sebou aj ostatných!!! :)  

           Marta Koribská 
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Z pier našich prispievateľov 
 

Blogáreň Evičky Kaiserovej 

 

Deň Zeme.  

 

   Aj planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme už tradične oslavujeme 22. apríla. Tento 

sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej 

rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. 

  Nie, nie! Teraz nechcem písať o globálnom otepľovaní, o plastoch v moriach, o 

smogu vo veľkomestách a ani o tom, že  vinou človeka do roku 2020 vyhynú dve tretiny 

druhov zvierat na tejto zázračnej planéte. 

 S prichádzajúcou jarou si vždy vravím, keď sa  ráno zobudím a pri otvorenej 

vetračke počúvam cvrlikať vtáčiky vonku v parku, v našom areáli, že to ešte zatiaľ nie je 

s tou našou modrou matičkou také zlé. No žijeme v dobe, keď sa môže stať všeličo. Pred 

mnohými rokmi som videla dnes už kultový americký film  z roku 1968. Planéta opíc. 

Obsah je notorický známy. Traja astronauti sa preberú z hlbokej hibernácie, zistia, že ich 

kozmická loď je zničená. Neskoršie zistia, že pristáli na neznámej planéte, na ktorej žijú 

inteligentné opice. Jeden astronaut je zajatý  a uväznený v meste.  Zvyšok posádky a 

neskôr aj niekoľko opíc sa mu samozrejme snaží pomôcť z väzenia utiecť. Útek sa  

nakoniec podarí a všetci sú voľní, aby ale v samom závere všetci zistili strašnú vec, že sa 

vrátili na našu Zem. Spomínam si, že ma ten záver filmu  trošinka vystrašil. Tá vízia, že 

socha Slobody je zaborená po pása v piesku, ma vtedy riadne šokovala. Viem, že v duchu 

som si povedala, že chvalabohu, že to bol iba film...         

 Dopredu nevieme, čo nás čaká, aká je naša budúcnosť. A  aký bude tento svet? Čaká 

nás budúcnosť bez konfliktov, intolerancie, hladu a chorôb? Príde čas, kedy sa budeme na 

dnešné enviromentálne  problémy pozerať iba ako na smutnú kapitolu dejín? Alebo nás 

čaká blízky koniec? Ja však verím, že vo vesmíre predsa zostane jedna modrá planéta s 

vyspelou civilizáciou.    

                       Eva Kaiserová 
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            Z pier našich prispievateľov 

 

Strážnik 

Na začiatku tohto pohoria sa dopestováva kvalitné hrozno. Vedeli to nielen tí, čo na 

ňom pracovali, ale aj tí druhí, čo po troche, ale predsa – sa priživovali. A tak bolo treba sa 

brániť. Strážil sa nielen vinič v rozpuku, ale aj štepy. Na jednom vinohrade, kde bolo 

modré aj biele hrozno, sa dosádzalo modré. Dávalo sa naň pozor cez deň, ale aj v noci. 

Denný hájnik sa prezradil. Nad vinohradom bola veľká medza, kde si urobil svoje 

stanovisko. Povytŕhal burinu aj vysokú trávu, aby mal rozhľad. Lenže aj jeho bolo dosť 

vidieť. Ako povedal vedúci, čnel tam ako indián. Mne ostali nočné smeny. Keď už niekto 

mohol vedieť o tomto mieste a skúsiť to v noci. Na Slovensku sa asi kradlo všetko. Akoby 

nič nezostalo nepovšimnuté. Za dlhé roky sliedenia po zlodejoch som vedel svoje. Človek 

vyzerajúci ako vzorný občan si zľahka privyrábal na dobrom vínečku. A mohli to byť ozaj 

ľudia, o ktorých by ste to nikdy nepovedali. Či už to bola mánia, frajerina, alebo „vínny 

opar“, ľudí to opantalo. S dennou službou som sa vystriedal bez závad, nič sa nedialo. 

Stávali sa totiž problémy aj cez deň, ale noc bola dobrá zástierka, dalo sa na ňu spoľahnúť. 

Predošlé noci sa nič nedialo, ale to ma príliš neupokojovalo. Vedel som, že nočné duše sú 

schopné sa prejaviť hockedy, či už o polnoci, alebo nadránom. Pokým bolo svetlo, príliš 

som neobchádzal vinohrad. Zostával som na vysokej medzi maskovaný divými rastlinami. 

Ale pri jednej obchôdzke som stretol dvoch mladých s vlčiakom. Jeden z nich mi bol 

nejaký povedomý. Zdalo sa mi, že ho poznám z dediny, akoby z mokrej štvrte. Asi bol z 

partie, ktorá raz kradla hrozno a zavolal som vtedy na nich aj políciu.Nezastavili sa pri 

mne, išli ďalej. A tak prišla noc plná v svojom čare. Bolo ťažko pozorovať, ale aj byť 

spozorovaný. Kamarátka dňa na mňa privolala ľahkú tieseň, preto som sa vrúcne 

pomodlil. „Pane Ježišu, daj nech sa mi nič zlé nestane, prosím Ťa.“ Pri pozorovaní po 

jednotlivých riadkoch som musel zvyšovať pozornosť ako zraku, tak aj sluchu. 

Vypomáhal som si aj obyčajným denným ďalekohľadom, ktorý predsa len aj v noci niečo 

pomohol. Bolo zreteľnejšie vidieť na koniec riadka. Už pred polnocou som bol dosť 

unavený a o slovo sa čoraz viac hlásil môj nepriateľ spánok. Zaľahol som vo vinohrade a 

zaspal. Zrazu som cítil, ako po mne prešlo zviera, v polospánku som si myslel, že je to 

srna a oddychoval som ďalej. Potom ma prebudilo, ako ma niekto zaľahol. Ja som sa 

snažil si sadnúť, ale útočník ma zatlačil na pleciach k zemi. Vtedy som počul v 

myšlienkach hlas: „Ľahni si a spi.“ Ešte som v diaľke počul zavýjanie psa a potom nič. 

Zobudil som sa asi po dvoch hodinách. Vstal som a išiel kontrolovať vinohrad. Až po čase 

som si spomenul na to, čo sa stalo. Povedal som to ráno aj vedúcemu. Ale ten mi povedal, 

že sa mi to všetko len snívalo. Napriek tomu som bol v službe vystrašený. Na ďalší večer, 

keď bolo ešte vidno, za mnou prišiel  
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jeden z tých mladých. Nie ten chuligán, ale ten druhý. 

„Žiješ?“ - spýtal sa ma. 

„Žijem.“ - odpovedal som. Vtedy som zbadal, ako zmeravel. Bol na bicykli a s vlčiakom. 

Hneď sa otočil a išiel preč. Ako som nad tým rozmýšľal, ako ma tí dvaja prepadli a stratil 

som vedomie, snažili sa ma vzkriesiť a nedarilo sa im to. Zrejme im zavadzal pes a kopli 

do neho. To bolo asi to zavytie, ktoré som vtedy počul. Hlas - „Ľahni si a spi“ - bol hlas 

Pána Ježiša, ktorý ma vtedy ochránil. Veď som sa k nemu obracal s prosbou o pomoc, aby 

sa mi nič zlé nestalo.  

 

                  Bohuš Klus 
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Chlapček a prázdny kvetináč 
   

 

 Kedysi dávno žil raz jeden kráľ, ktorý bol veľmi múdry a spravodlivý, avšak bol 

veľmi smutný, nakoľko sa mu nenarodili deti. Dlho rozmýšľal, ako by mohol túto situáciu 

zmeniť.  

Raz dal vyhlásiť, že hľadá  najčestnejšie dieťa vo svojom kráľovstve. Svojim 

poddaným rozkázal rozdať kvetinové semená každému dieťaťu a vyhlásil, že kto z nich 

vypestuje najkrajšie kvety, stane sa jeho synom či dcérou.  

 Všetky deti sa svedomite starali o semienka, každé dieťa chcelo byť kráľovým 

dieťaťom. Aj malý Áron dostal semienka, ktoré pekne zasadil, poctivo polieval, a keď mu 

nevyklíčilo ani jedno semeno, tak ich presadil do inej zeminy, no zo semienok aj tak nič 

nevyklíčilo. 

 Nadišiel čas, keď deti mali ukázať svoje kvetinky. Kráľ chodil po svojom 

kráľovstve a pozeral, aké pekné kvety si vedeli vypestovať deti. Všetky kvety boli krásne, 

pestré, avšak kráľ naďalej zostal  smutný.  

 Zrazu si všimol plačúceho chlapčeka, ktorý v ruke držal prázdny črepník. Kráľ 

podišiel k nemu a opýtal sa ho,  prečo plače. Malý Áron mu ukázal na prázdny črepník a 

povedal, že napriek jeho snahe z tých semienok, čo dostal od neho, nevyklíčilo ani jedno.  

 Kráľ bol veľmi šťastný a pred všetkými vyhlásil, že zo semienok sa nedali 

vypestovať kvety,  nakoľko tieto už boli uvarené. Ostatné deti sa zahanbili, že takto chceli 

oklamať kráľa. 

 Takto našiel kráľ najčestnejšie dieťa vo svojom kráľovstve a Áron sa stal jeho 

synom. 

 

Z originálu spracovala: Mgr. Ingrid Zsabková 
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A kisfiú meg az üres virágcserép 

 

   

 Egyszer régen élt egy bölcs és igazságos király, akinek volt egy bánata, hogy nem 

születtek gyermekei. Sokat törte a fejét, hogyan segíthetne ezen a helyzeten, míg egyszer 

remek ötlete támadt.: 

Kiválasztom az ország legbecsületesebb gyermekét és örökbe fogadom. Nyomban 

megparancsolta a szolgáinak, hogy minden gyermeknek adjanak virágmagvakat, és 

kihirdetette: 

- Aki ezekből  a magvakból a legszebb virágokat neveli, azt fiammá vagy lányommá 

fogadom! 

A gyerekek buzgón nekiláttak az ültetésnek, öntözésnek, hiszen mindannyian 

szerettek volna a bölcs király fogadott gyermekeként élni. A kis Áron is szorgalmasan 

öntözte a magvakta, még át is átültette őket más földbe, de bizony így sem mutatkozott 

semmi eredmény, a magvak nem akartak kicsírázni.  

Hamarosan elérkezett a nap, amikor a királynak meg kellett tekintenie a virágokat. 

A sok gyermek az utcára tódult és kezükben szorongatták a szebbnél szebb virágokat. A 

király sorra elhaladt előttuk, de az arcán nem látszott öröm, mindaddig, míg meg nem 

pillantott egy pityergő kisfiút kezében üres cseréppel álldogállni az utca végén.  

- Hát te meg mit állsz itt ilyen búsan ezzel az üres virágcseréppel? – kérdezte tőle a 

király. 

A kis Áron elmesélte, hogyan öntözte, ültette át a magvakat, de azok akkor sem bújtak 

elő. 

A király ekkor így szólt: 

- Minden virágmag, amit a gyermekeknek kiosztottam, főtt mag volt. Egy sem csírázhatott 

ki közülük.  

 A gyermekek, akik a pompás virágokat szorongatták, igencsak elszégyellték 

magukat, hiszen valamennyien más magvakat ültettek el.  

  Így fogadta örökbe a király a kis Áront, az  ország egyetlen becsületes gyermekét. 

 

Feldolgozta: Mgr. Zsabková Ingrid 
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Z pier našich prispievateľov 

  

Veľkonočné desatoro, alebo, vedeli ste, že... 

 
 

1. Najvyššie veľkonočné čokoládové vajíčko bolo vyrobené v Taliansku v roku 2011. 

Meralo 10.39 metra a vážilo 7,2 ton!!! 

2. Umenie maľovania vajíčok sa nazýva „pysanka“ - tento názov vznikol na Ukrajine. 

3. Zvyk darovať vajíčka vznikol ešte predtým, než vznikla Veľká noc a v mnohých 

kultúrach je považovaný za symbol zrodenia 

4. V kostoloch existovala tradičná hra „Horúci zemiak“. Kňaz hodil uvarené vajíčko 

medzi členov chlapčenského zboru. Chlapci si ho potom hádzali medzi sebou až 

kým odbila dvanásta hodina. Ten, kto držal vajíčko v tomto momente, zvíťazil a 

mohol si ho nechať.  

5. V Amerike sa v priebehu Veľkej noci predá viac ako 700 miliónov kuriatok 

vyrobených z marshmallow (penová cukrovinka) Je to najpredávanejšia 

cukrovinka, ktorá nie je vyrobená z čokolády.  

6. V Amerike skonzumujú viac ako 16 miliónov cukrovinky – sladkých fazuliek. (jelly 

beans)  

7. 65 % ľudí začína jesť čokoládového zajačika od uší, 5% od nôh a 4% od chvosta. 

:) 

8. Len v Amerike sa každoročne vyrobí viac než 90 miliónov čokoládových zajačkov, 

91,4 miliardy vajíčok a 700 miliónov kuriatok. 

9. V Amerike sa v priebehu Veľkej noci predá veľkonočný tovar za 14.7 miliárd 

dolárov.   

10. Veľkonočné vajíčko predstavuje radosť a oslavu nového života. Tieto sviatky sú 

oslavou vzkriesenia Ježiša Krista – je to najstarší a najpodstatnejší kresťanský 

sviatok.    

 
         

         Zdroj: www.tojemasakr.cz 
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Z pier našich prispievateľov 

 

 Svätá Faustína hovorí o modlitbe: „Večer, keď som vošla do malej kaplnky, začula 

som v duši slová: „Dcéra moja, rozjímaj nad týmito slovami a keď si v úzkosti, ešte 

vrúcnejšie sa modli.“ Keď som začala hlbšie rozmýšľať, dostala som do duše veľa svetla. 

Poznala som, ako veľmi potrebujeme vytrvalosť v modlitbe. Od takej ťažkej modlitby 

neraz závisí naša spása. Ježiš mi dal poznať, aká milá je mu vynahrádzajúca modlitba. 

Povedal mi: „Modlitba pokornej a milujúcej duše zmierňuje hnev môjho Otca a priťahuje 

more požehnania.“ 

       Príspevok pripravila: p. Gabriela Mirczová 

 

Meg nem rendült bizalom Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban.  

         zsolt. 112,7 

 

 A bizonytalanság rettenetes dolog. Ha nem kapunk hírt hajlamosak vagyunk az 

aggódásra és nem fogadjuk el ha nincs hír az jó hír. Ennek a szomorú állapotnak 

a gyógyszere a hit. Az Úr szelleme által lelkünkben szent derűt ad, és eloszlatja a jelenre 

és a jövendőre vonatkozó minden félelmünket. Az Úrnak nem egyik vagy másik 

ígéretében kell bíznunk csupán, hamen Isten rendíthetetlen hűségében olyan bizalommal, 

amely meg van róla győződve, hogy Isten nem tesz velünk semmi rosszat, sem azt nem 

engedi, hogy bárki más ártson nekünk. Ez a szüntelen bizalom legyőzi az életünk ismert 

és ismeretlen nehézségeit. Hozzon a holnap bármit, Isten az Ura a holnapi napnak is.  

                                                        Kidolgozta: Szalai Ida 
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          Fotogaléria 

 

Mikuláš v DSS Košúty 

 

 S príchodom decembra narastalo očakávanie klientov DSS Košúty. Šiesty 

december sa blížil a s ním aj dlho očakávaný príchod Mikuláša, ktorý ako každý rok 

zavítal ku nám so svojim pomocníkom čertom.  Po prednese krátkej básničky, pesničky či 

riekanky Mikuláš odmenil obyvateľov balíčkom s dobrotami.  
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          Fotogaléria 
 

 

 Návšteva divadla Jána Palárika v Trnave 

 

 

 Je dobré začať nový rok niečím výnimočným, a v tomto duchu sme začali nový rok 

aj my. Dňa 10. januára 2019 naše zariadenie – DSS pre dospelých v Košútoch 

zorganizovalo pekný výlet do Trnavy, kde sme navštívili Divadlo Jána Palárika. Pozreli 

sme si veselú „rozprávkovú“ komédiu s názvom „Mlynárkin pytač“. Príbeh bol o mladej 

mlynárke, ktorá sa dostáva do pekla medzi čertov, kde sám Lucifer ju chce vydať za svojho 

syna. Ako v každej rozprávke, láska napokon zvíťazila. Komédia sa nám veľmi páčila, čo 

bolo počuť aj na intenzite nášho potlesku. Určite sa radi do divadla v Trnave vyberieme 

aj nabudúce.  
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           Fotogaléria 
 

 

Valentínska zábava 

 

 V mesiaci február sa už aj v našich končinách pomaly,  ale isto udomácnil 

a zľudovel sviatok Svätého Valentína, ktorý je patrónom zamilovaných. Pri príležitosti 

tohto sviatku sa dňa 14.2. 2019 v našom zariadení konala už tradičná Valentínska zábava. 

Už pred zábavou sa ale konali prípravy, ktoré spočívali v pečení koláča, ktorý sa na zábave 

podával, ako sladká maškrta ku káve a čaju.  

 Zišli sme sa v jedálni, kde za hudby z magnetofónu, ale aj spevu našich klientov, 

(lebo máme tu aj šikovných a talentovaných spevákov), sme sa zabávali a tancovali. 

Poniektorí si pospomínali aj na svoju mladosť, na svoje prvé lásky. Okrem zábavy sme si 

vysvetlili, prečo sa práve sv. Valentín stal patrónom sviatku zamilovaných.  

 Boli sme svedkami aj krásneho ľudského počinu, keď klient obdaroval klientku 

drobným darčekom, pričom týmto svojím konaním vyjadril svoj postoj k nej a vybral si 

pre to práve tento príznačný deň. Vytancovaní, pozitívne naladení sme mohli 

skonštatovať, že popoludnie sme strávili veľmi príjemne -  a preto, Valentín 2020, už sa 

na teba tešíme!! :)  
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Na voľný čas 
 

 

 

   

     

    

    

     

     

     

                                                                                 

  Rybka hovorí: “Ak ma ....... naspäť do vody, splním Ti tri želania.“ 

 

1. „Nie“ po anglicky 

2. Mužské meno (31.1.) 

3. Zábava 

4. Orgán zraku 

5. Stedoveké platidlo (zlatý …..) 

6. Trieska 

7. Nájdeme ju na ihličnatých stromoch (tiež je to vyprážané múčne jedlo s džemom)  

 

 

 

 

 

 

 

Vylúštenú krížovku a vyfarbený obrázok 

môžete odovzdať inštruktorom sociálnej 

rehabilitácie, čím sa zaradíte do losovania o 

sladké odmeny. :) Losovanie sa uskutoční v 

rámci oslavy májových jubilantov. Tak do 

súťaženia priatelia!!! :)  
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"Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nikam nevedie." 

          Maxim Gorkij 
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