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Marec mesiac knihy Skutkami milosrdenstva
„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť
a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“
J.A. Komenský

Tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď sme mali menej možností vzdelávania a získavania informácií ako dnes. Napriek tomu má literatúra zaiste v bežnom i študentskom živote svoje
stále miesto. Zdrojom stretnutí s
knihami sú kníhkupectvá, domáce knižnice, internet a nezastupiteľné miesto majú aj verejné knižnice. Kniha je najväčší
priateľ človeka od vynálezu
kníhtlače a patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.
Tento mesiac si v spojení s
knihou pripomíname od roku
1955, kedy bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený
marec za mesiac knihy na počesť Mateja Hrebendu (10. 3.

1796 - 16. 3. 1880) a ako snaha
o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy. Dnes už
úlohu Mateja Hrebendu - šírenie
kníh a knižnej kultúry a podporu
vzdelávania - plnia knižnice.
Hoci sprístupňujú svoje knižné
fondy čitateľom po celý rok, v
marci zvlášť aktivizujú svoju činnosť.
Pre čitateľov a návštevníkov
Mestskej knižnice v Gelnici sú
počas mesiaca marec pripravené zaujímavé akcie. V čase jarných prázdnin od 3.3.-7.3.2008
bude prebiehať ,,Týždeň otvorených dverí v knižnici pre
deti a mládež“ počas týchto
dní platí pre deti a mládež oslobodenie od platenia pokút za
oneskorené vrátenie kníh.
Počas Týždňa slovenských
knižníc od 10.3.- 14.3.2008 sa
budú konať besedy na rôzne
témy z literárnej oblasti pre žiakov základnej školy a gymnázia,
pre deti materských škôl sú pripravené rozprávkové dopoludnia.
Nebude chýbať ani výpredaj
vyradenej literatúry za symbolické ceny od 25.3.-4.4.
2008.
Brány pre všetkých milovníkov
kníh sú otvorené!

naplniť pôst

V pôstnom období si zvyčajne
dávame rôzne predsavzatia.
Prestanem piť kávu, odopriem
si sladkosti, nebudem sledovať televíziu, v piatok sa budem postiť, čiže budeme sa v
niečom obmedzovať. Skúsme
si však niečo pridať, napríklad
viac sa zaujímať o potreby druhých, tých najbližších i vzdialených. Podľa kresťanskej tradície medzi všetkými skutkami
úcty a lásky k človeku vynikajú
skutky telesného a duchovného milosrdenstva ako dávať
jesť hladným, piť smädným,
prichýliť pocestných, odievať
nahých, navštevovať chorých,
pomáhať väzňom, pochovávať
mŕtvych, napomínať hriešnikov, poúčať nevedomých, poradiť pochybujúcim, tešiť zarmútených, trpezlivo znášať
krivdu, odpúšťať ubližujúcim a
modliť sa za živých i mŕtvych.
V záplave ponúk dnešného života strácame zmysel pre druhého. Napríklad bežných ľudí
so svojimi trápeniami, stratami, starších vo svojej osamelosti, chorých so skrytým utrpením a deti ponecháme samých na seba. Mnohé psychické poruchy by vôbec ne-

museli vzniknúť, keby ľudí prežívajúcich nejaký zármutok,
bolesť, strach a bezradnosť
mal kto vypočuť. Koľko zranení
z detského veku si niektorí nesú celý život. Ak si denne vyhradíme čas, ktorý bude patriť
len dieťaťu, ak nasýtime jeho
túžbu byť vypočuté môže to
nahradiť našu neprítomnosť
cez pracovný deň.
Delením sa bolesť zmenšuje a
radosť násobí. Treba mať bdelé srdce na prijatie blížneho,
niekedy stačí úsmev a milé
slovo, pozdrav, list, telefonát,
rozhovor a dobrá rada. ten kto
pomáha a utešuje, ten sa aj
sám cíti obohatený.
Nezabúdajme na slová záujmu, povzbudenia a nádeje ako
napr. verím, že sa tvoja situácia zlepší, viem, že to dokážeš
ako ti môžem pomôcť a pod.
Pre kresťanov nevyčerpateľným zdrojom útechy a nádeje
sú slová Svätého písma
,,Buďte milosrdní ako je milosrdný váš Otec" (Lukáš, hlava 6, verš 36).
Podľa Katolíckych novín,
skrátené
Ing. Sabol

Deň krivých zrkadiel 2008

Nadácia pre deti Slovenska z
grantového programu Hodina
deťom v roku 2007 finančne
podporila projekt Združenia na
pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Gelnici na zviditeľnenie práce svojich členov a
prispela sumou 49 500 Sk na
činnosť našich detí. Projekt pod
názvom Deň krivých zrkadiel je

zameraný na pohybovú terapiu
hendikepovaných detí a mladých ľudí. Má slúžiť na podporu sebarealizácie v integrovanej komunite zdravých a mentálne, telesne a zmyslovo postihnutých jedincov vo voľnočasových aktivitách. Cieľom projektu je rozvíjať hrubú a jemnú
motoriku, koordináciu pohybov, priestorové cítenie, hudobno pohybové zručnosti, tanečnosť, kreativitu a fantáziu.
Má pomôcť deťom prostredníctvom samostatného tanečného prejavu vyjadrovať svoje
nálady, prežívať pocit šťastia a
uspokojenia.
Vyvrcholením projektu bude
verejná prezentácia našich detí
12. júna 2008 pri príležitosti
celoslovenskej akcie Dňa krivých zrkadiel, ako dňa men-

tálne postihnutých ľudí, na jeho
zviditeľnenie na regionálnej úrovni. Má za cieľ búrať bariéry
zaužívaného názoru, že ich život je menej hodnotný a neperspektívny. Chce poslúžiť na
potieranie prejavov diskriminácie, na výchovu verejnosti k tolerancii a k integrácii občanov s
mentálnym postihnutím do
spoločnosti. Ambíciou tohto
významného dňa je pomôcť širokému okoliu prekonať predsudky voči ľuďom s mentálnym
postihnutím, prameniace z nedostatku informácií a absencie
osobnej skúsenosti. A oni nám
už mnohokrát dokázali a dokazujú, že vedia žiť plnohodnotne, chcú pracovať, tvoriť a
prinášať radosť. Buďme im teda
oporou na ceste k samostatnosti!

Pod vedením Mgr. Rapčanovej a Mgr. Pojdákovej predviedli členovia nášho združenia
v rámci projektu časť svojej práce verejným vystúpením na
vianočnej besiedke v Centre
voľného času v Gelnici a Odbornom učilišti internátnom v
Prakovciach a na výročnej
členskej schôdzi ZPMP.
Mgr. M. Pojdáková,
koordinátorka projektu

