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2 / 2014 
Božia škola 

Nedávajte miesto diablovi. Nijaké mrzké slovo nech vám nevychádza z úst, 

ale len dobré, aby budovalo, kde treba, a poslucháčom prinášalo požehnanie. 

Buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám 

v Kristovi. Ef 4, 27, 29, 32 

Pred pár dňami som si uvedomila, že sa Pán Ježiš Kristus stal mojím 

Spasiteľom pred pätnástimi rokmi. Je to už dosť dlhá doba, ale tým, že čas 

rýchlo beží, ani mi to tak nepríde. Dnes mi dal Pán Boh poznať aj inú vec. 

A to to, že On je ku mne VŽDY milostivý, láskavý a všetko znášajúci a i mňa 

stvoril na Jeho obraz. 

Tak prečo ako 15-ročná tým Jeho obrazom aj dnes nie som. Pán Boh si zo 

mňa nerobí srandu, že znova a znova robím to, čo odo mňa nechce. Ale mne 

príde také nelogické, že môj blížny, nedokáže niečo, čo by už dokázať mal. 

Ach, už je to tu zas. Hriech. Hriech, ktorý som pustila do svojho srdca 

a mysle.  

Božie Slovo nás napomína: ,,So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo 

z neho pramení ŽIVOT.“ Pr 23,3 

A keď zaspíme a myslíme si, akí sme už „úžasní“, prichádza žiadosť a ,,žiadosť 

potom, keď počala, porodí hriech a hriech splodí SMRŤ.“ Jk 1, 15 

Ako ľahko vieme o druhom vyniesť súd a pritom úplne ľahko prehliadneme, 

že sme opäť uviazli v osídlach toho zlého. 

Tak aj dnes sa moje srdce zarmútilo a musí opäť vyznať: ,,Biedny ja človek! 

Kto ma vytrhne z tohto tela smrti?“ Rim 7,24. Ešte že Pán Boh nemeria takou 

mierou, akou meriame my. 

Vďaka Ti Bože náš, že si na nás pamätal a Svojho Syna poslal nám, aby nás 

i dnes krvou svojou Svätou obmyl a aj dnešný náš hriech milostivo vybielil. 
                  Jana Pindrochová 



 
 

Kde bolo, tam bolo, za Vysokými Tatrami, kde sa piesok nelial 

ani voda nesypala a ani dukátov bárs nepribúdalo, hoveli si na farme 

SED Cifra, Rigo, Bobuľa, Guľa, Straka, Jahoda, Srnka – kravičky a ich 

teliatka Helena, Soňa, Anička, Mišo, Janka a Slávka. A tak ako aj po iné 

dni o pol siedmej prichádza do maštaľky tetuška a nadojí čerstvé 

mliečko a mladí junáci z Domu na polceste obriadia maštaľ, nakŕmia 

teliatka, ovečky, sliepky, morky i husi. 

O dve hodiny neskôr si už kravičky aj s pastierom vykračujú na 

pašu, kde si celý deň pochutnávajú na zelenej trávičke s obsahom 

vápnika, vlákniny a vitamínov A, D, E a preto majú potom mliečko 

sladučké a lahodné. Čerstvá tatranská voda je podávaná dva krát 

denne.  

Podvečerná hodinová cesta domov prispieva ku optimálnej 

kondícii nielen našich darkýň mlieka, ale aj pastieri a ich kondícia si 

prídu na svoje. Po večernej očiste sa kravičky pekne postavia do radu 

a s radosťou odovzdajú mlieko, na ktorom celý deň pracovali. 

V noci im robí spoločnosť vždy jeden šuhaj z Domu na polceste 

a zároveň drží stráž nad celým statkom a hlási zmeny, hlavne keď na 

svet nové stvorenia prichádzajú. 

           No a o tom, ako sa na farme ocitne pštros, niekedy nabudúce  

 

 

    
 

 

 

  



 

  

 

  Trochu štatistiky z farmy: 

                                                                      

                                                                            

 
 

Vďaka finančnej podpore Nadácie PONTIS sme zakúpili poľnohospodárske 

stroje: pluh - štvorák na orbu, prevracačka a zhrabovačka sena, rozmetadlo na 

umelé hnojivá, vyorávač zemiakov a lištovú kosu na kosenie trávy. V tomto 

období vykonávame údržbu strojov (maľba a príprava na sezónu). Prvý krát 

sme zasiali jačmeň, kŕmnu repu a sadili zemiaky. V lete si pripravíme seno na 

zimu. 

 

Počet kráv: 7 

Počet teliat: 6 

Počet oviec: 9 

Počet jahniat: 12 

Počet nosníc: 50 

Počet moriek: 15 

Počet husí: 4 

Ročná spotreba sena: 110 000 kg 

Ročná spotreba kukurice: 3 000 kg 

Ročná spotreba pšenice: 3 000 kg 

Ročná produkcia mlieka: 36 000 l 

 



 

 

  

      Motivačné tréningy: 

 

 Kde som a kde sa chcem dostať 

 Regionálny trh práce 

 Aktívna politika trhu práce 

Dňa 19.05.2015 sa naši klienti zúčastnili preberania osvedčení 

o absolvovaní vzdelávacej aktivity v rámci projektu „Komplexná sociálna 

inklúzia mladých dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti do 

spoločnosti“. Tréningy absolvovali v termíne 20.04. – 30.04.2015 v rozsahu 

64 hodín. Školenia nám zabezpečilo Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš 

v Poprade. 

Ďakujeme vždy usmiatej Danke za jej trpezlivé a láskavé vedenie našich 

klientov. 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mário Polyak, 21 rokov, vyrastal v detskom domove od prvého roku života. 

V septembri 2014 prišiel  do Domu na polceste vo Veľkom Slavkove.  

„Nemyslel som si, že bude pre mňa také ťažké sa tu adaptovať a zvykať si na 

nové pravidlá a mal som aj obavy. Ale ako som videl Gurkovcov, tak som sa cítil dobre. 

Tretí deň som bol na zbere zemiakov. Vládla tam veľmi dobrá nálada a mal som z nich 

veľmi dobrý pocit. Žiarila z nich taká pozitívna energia. Som šťastný, že ma zobrali ku 

sebe a som veľmi vďačný za všetko, čo robia. Ďakujem, že ma vedú Božou cestou. 

Chcem určite tiež pomáhať druhým chovancom detských domovov. 

Môj odkaz pre chovancov, deti z DeD. Ľudkovia vážte si to, čo máte, lebo keď 

sa dostanete z detského domova, musíte si sami pomôcť. Už sa nemôžete spoliehať len 

na druhých. Viem, že v detskom domove máte „full – servis“, ale v normálnom živote 

to tak nie je. Prídu i sklamania, ale musíte sa cez to preniesť. Niekedy sme hore, 

niekedy dole.  

Áno myslel som si, že som veľký frajer, že mi nikto nič nemôže. Život ale nie je 

o frajerine a o peniazoch.  Život je o niečom inom: o láske a o pochopení jeden 

druhého. Peniaze prídu a aj odídu. Až potom si uvedomíte, čo je pre vás dôležité 

(zdravie a žiť čestne a skromne). Poslúchajte vychovávateľky, chcú vám dobre a aby 

ste niečo dosiahli v živote. Majú už niečo prežité v živote. Tak sa nestavajte proti 

vychovávateľkám a zoberte si ich rady k srdiečku a rozmýšľajte sami nad sebou. To, čo 

máte v domčekoch alebo v satelitoch, to nebudete mať po celý život. To je len 

dočasné. Tak sa držte sa a dosiahnite niečo v živote. Dokončite školy, zíde sa vám to. 

Veľké VĎAKA týmto ľudkom v Dome na polceste,  mojej učiteľke a  mojim 

vychovávateľkám. Tu vidíme, že akú má Boh moc, že nás nenechá len tak, ale pomáha 

nám v každej chvíli len mi si to neuvedomujeme. Cesty Božie sú spravodlivé a Boh vie, 

čo je pre nás dobré. A ako sa my postavíme k tomu, to už je len na nás.“ 
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