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Účastníčky púte do Svätej zeme, spolu s dekanom Petrom Brenkusom, pred Bazilikou Svätého hrobu. Reportáž z tejto
ďalekej cesty nájdete na stranách 12 -15.

Vo februári prebehli v základnej škole a materskej škole
zápisy pre školský rok 2015 - 2016.
Strana 7 - 8

• Komisie obecného zastupiteľstva
a pracovné obvody poslancov
• 26. zbor Sv. Cyrila a Metoda oslávi
25. výročie svojho vzniku
• V rubrike Naše talenty predstavíme
devätnásťročného Pavla Bereca, ktorý
sa venuje motocrossu
Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy...
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Zo zasadnutí zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce
V zmysle schváleného plánu zasadnutí
obecného zastupiteľstva sa v pondelok 26.
januára v zasadacej miestnosti obecného
úradu uskutočnilo 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Tohto sa zúčastnili všetci
zvolení poslanci.
Ďalšie, v poradí 3. zasadnutie obecného
zastupiteľstva, sa uskutočnilo dňa 23. februára. Tohto sa zúčastnili poslanci Jaroslav
Čulák, PaedDr. Martin Čulák, Slavomír
Fiksel, Ing. Pavol Kollár, Ing. Tomáš Kucka,
Ing. Marián Piterka a Erika Šebová. Svoju
neúčasť z dôvodu PN ospravedlnili poslanci Stanislav Balko a Zdenka Miškolciová.
Obecné zastupiteľstvo
A/ prerokovalo a schválilo:
• doplnenie členov komisií obecného zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce z
radov poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce
• Štatút Obce Výčapy – Opatovce
• Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce
• Rokovací poriadok komisií obecného
zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce
• Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu
obce, predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva, členov redakčnej
rady obecných noví „Život obce“ a kronikára Obce Výčapy – Opatovce
• členov Rady školy pri Základnej škole
Výčapy-Opatovce a členov Rady Materskej školy Výčapy – Opatovce pre volebné obdobie 2014 – 2018
• opakované uzavretie Zmluvy o nájme
bytu medzi Obcou Výčapy – Opatovce
ako prenajímateľom na strane jednej a
Ing. Petrom Machom, bytom Výčapy –
Opatovce 447 ako nájomcom na strane
druhej na dobu určitú, končiacu dňom
31. január 2018
• zámer pripravovaného prevodu – od-

kúpenie parcely registra CKN parc.č.
1073/5 o výmere 1194 m² a parcely registra CKN parc.č.1073/6 o výmere 742
m², nachádzajúcich sa v k.ú. Výčapy –
Opatovce, zapísaných na LV č. 418
• Rozpočet Základnej školy Výčapy –
Opatovce na rok 2015
• Rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole Výčapy – Opatovce na rok
2015
• Rozpočet Materskej školy Výčapy –
Opatovce na rok 2015
• Rozpočet Obce Výčapy – Opatovce na
rok 2015
• Dodatok č.4 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Obce Výčapy – Opatovce
č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení na území
Obce Výčapy – Opatovce
• spôsob nadobudnutia spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti ½ z nehnuteľného majetku do vlastníctva Obce Výčapy
– Opatovce v kat. území Výčapy – Opatovce a to:
záhrady, nachádzajúce sa na parc. č. 211/1
o výmere 667 m², parcela registra „E“,
vedená na LV č.2509 z vlastníctva: Ing.
Nadežda Bailleul rod. Semanová, bytom
Bojnice, Komenského 9, za kúpnu cenu
4.850,- EUR, stanovenú Znaleckým posudkom číslo 186/2014.
• spôsob
nadobudnutia
vlastníctva
nehnuteľného majetku do vlastníctva
Obce Výčapy-Opatovce v kat. území
Výčapy – Opatovce a to:
orná pôda, nachádzajúca sa na parc. č.
1073/5 o výmere 1194 m² a parc. č. 1073/6
o výmere 742 m², parcely registra „C“, vedené na LV č.418 z vlastníctva Vladimíra
Molnárová rod. Chomátová, bytom Praha,
Tyršova 66 a Tibor Molnár, bytom Zariadenie sociálnych služieb Kovarce, za kúpnu
cenu 16.200,-EUR, stanovenú Znaleckým

posudkom číslo 14/2015.
• predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie Územný plán Obce Výčapy-Opatovce – zmeny a doplnky č.2
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR
• bezodplatný prenájom priestorov kultúrneho domu pre Spolok vinohradníkov, ZO Výčapy – Opatovce v dňoch 21.
a 28.3.2015 pre účely usporiadania odbornej a verejnej degustácie vín
• bezodplatný prenájom priestorov kultúrneho domu a futbalového ihriska
v prenájme FC Výčapy – Opatovce a
KMŠN Výčapy-Opatovce pre Slovenský skauting, 26.zbor sv. Cyrila a Metoda Výčapy – Opatovce v dňoch 18. až
22.júna pre účely usporiadania podujatí
konaných pri príležitosti založenia zboru.
B/ vzalo na vedomie
• prezentáciu návrhu Zmien a doplnkov
2/2014 Územného plánu Obce Výčapy
– Opatovce
• stanovisko Komisie finančnej a správy
obecného majetku a stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce
na roky 2015 – 2017
C/ určilo
• pracovné obvody poslancov obecného
zastupiteľstva
• poslanca obecného zastupiteľstva a zástupcu starostu Ing. Mariána Piterku za
druhého sobášiaceho
Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva môžete nájsť na webovej stránke
obce www.vycapy-opatovce.sk ako i sú k
nahliadnutiu na obecnom úrade.

Komisie obecného zastupiteľstva
Obce Výčapy-Opatovce a pracovné obvody poslancov
Komisia finančná a správy obecného
majetku
predseda – Zdenka Miškolciová, poslanec
OZ
členovia z radov poslancov OZ – Ing. Marián Piterka, Ing. Pavol Kollár
člen z radov obyvateľov obce – Mgr. Jana
Fazekašová

Komisia ochrany verejného poriadku,
výstavby, územného plánovania a životného prostredia
predseda – Ing. Pavol Kollár, poslanec OZ
členovia z radov poslancov OZ – Ing. Tomáš Kucka, Ing. Marián Piterka, Slavomír
Fiksel
člen za radov obyvateľov obce – Ing. Marek

Muzika
Komisia sociálna, zdravotná a bytová
predseda – Erika Šebová, poslanec OZ
členovia z radov poslancov OZ – Jaroslav
Čulák, PaedDr. Martin Čulák
Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry,
mládeže a športu
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predseda – PaedDr. Martin Čulák, poslanec OZ
členovia z radov poslancov OZ – Ing. Tomáš Kucka, Stanislav Balko, Jaroslav Čulák
členovia z radov obyvateľov obce – JUDr.
Jana Tóthová, Katarína Kunová, Lenka Dávidová
Komisia pre kontrolu majetkového
priznania
predseda – Ing. Pavol Kollár, poslanec OZ
členovia z radov poslancov OZ – Zdenka
Miškolciová, Erika Šebová

Povodňová komisia
predseda – Ing. Jozef Holúbek, starosta
obce
členovia komisie – Ing. Marián Piterka,
Stanislav Balko, Slavomír Fiksel, Ján Kollárik, Dušan Šandor, Miroslav Macho
Pracovné obvody poslancov OZ
Stanislav Balko – od s.č. 575 – 666, vrátane
s.č. 833,837
Jaroslav Čulák – od s.č. 294 – 392
PaedDr. Martin Čulák – od s.č. 667 – 764
Slavomír Fiksel – od s.č. 1 – 108, vrátane
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s.č. 841
Ing. Pavol Kollár – od s.č. 393 – 488
Ing. Tomáš Kucka – od s.č. 489 – 574, vrátane 884
Zdenka Miškolciová – od s.č. 765 – 831
Ing. Marián Piterka – od s.č. 204 – 293, vrátane s.č. 839, 850 – 882
Erika Šebová – od s.č. 109 – 203, vrátane
s.č. 838, 885
Jozef Holúbek,
starosta obce

Referendum aj u nás neplatné!
Ôsme všeľudové hlasovanie na Slovensku
odštartovalo 7. februára o siedmej hodine
ráno. Ľudia sa pomaly trúsili a nám členom
komisie sa chvíľami zdalo, že účasť bude vysoká a referendum bude platné. No čím viac

sa blížila dvadsiata druhá hodina, mohli sme
v komisii iba skonštatovať, že prognózy sa
naplnili a ďalšie slovenské referendum bude
neplatné. Po spočítaní hlasov sme spísali zápisnicu s nasledovnými výsledkami:

Z počtu oprávnených voličov 1 695 sa hlasovania zúčastnilo 575 oprávnených voličov,
čo predstavuje 33,92% účasť. Voliči odovzdali 570 platných hlasov. Odpovede na otázky
boli nasledovné:

Otázka

ÁNO

NIE

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom
a jednou ženou?

551

18

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich
následná výchova?

531

28

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak
ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

531

32

Text: Jana Kunová

Pes je jediné stvorenie na svete, ktoré Vás miluje viac než seba
(Josh Billings)
Evidenciu psov držaných v danom roku
na území obce vedie obecný úrad. Eviduje
280 prihlásených psov, ktorým boli vydané
evidenčné známky. Od roku 2013 sa daň
za psa vyrubuje spolu s ostatnými daňami.
Výška dane za psa je v našej obci 5 €.
Každý majiteľ psa je povinný podať daňové priznanie za psa, ktorého pes dosiahol
vek 6 mesiacov. Je potrebné ho podať do
30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti na
obecnom úrade. Daň za psa sa podáva kedykoľvek v priebehu zdaňovacieho obdobia. Ak občanovi daňová povinnosť za psa
zanikne, občan je povinný oznámiť túto
skutočnosť obci do 30 dní.
Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch –
Opatovciach prijalo Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Výčapy – Opatovce č.
2/2010 o niektorých podmienkach držania psov. Toto VZN upravuje niektoré
podmienky držania, evidencie a vodenia

psov, ako aj niektoré podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev za účelom
vytvárania ochrany životného prostredia a
zdravého spôsobu života obyvateľov. Všeobecne záväzné nariadenie je zverejnené
na internetovej stránke obce.
V poslednej dobe sa v našej obci stáva samozrejmosťou, že sa po uliciach pohybujú
psy svojvoľne, bez dozoru. Dokonca po-

niektoré z nich sú už natoľko inteligentné,
že cez vozovku prechádzajú po priechode
pre chodcov. Majitelia psov, boli viackrát
prostredníctvom obecného rozhlasu vyzývaní k tomu, aby zamedzili voľnému pohybu psov, no zdá sa, že túto výzvu mnohí
naši spoluobčania ignorujú. Preto aj prostredníctvom obecných novín ich chceme
vyzvať, aby rešpektovali nariadenie obce
a zabránili voľnému pohybu psov, ktoré
okrem iného znečisťujú verejné priestranstvo, ohrozujú bezpečnosť spoluobčanov,
ale i bezpečnosť cestnej premávky. Ak v
tejto veci nenastane zmena obec bude nútená uložiť majiteľom psov pokutu, až do
výšky 165 €.
Veríme že majitelia psov vykonajú v tejto
veci nápravu a zabezpečia si svojich štvornohých miláčikov tak, aby sa svojvoľne nepohybovali po uliciach našej obce.
Text: Barbora Arpášová
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Kysucký prameň začal
koncertný rok u nás
Kysucký prameň z Oščadnice spríjemnil jedno januárové nedeľné popoludnie
našim občanom, širokej verejnosti a fanúšikom tohto ľudového žánru. Preplnená sála kultúrneho domu a veľký potlesk dávali spätnú väzbu účinkujúcim,
ktorí svojou hrou na heligónku zaujali
všetkých divákov. Počas vystúpenia z radov obecenstva bez akýchkoľvek emócií
a smelo vystúpila na pódium fanúšička
tohto žánru z Černíka a zaspievala spoločne s účinkujúcimi z Kysuckého prameňa. Za toto vystúpenie zožala veľký
aplauz od publika ako aj od samotných
účinkujúcich. Po ukončení vystúpenia
manažér súboru poďakoval všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k zdarnému priebehu tejto akcie a
bol nesmierne nadšený veľkou účasťou,
ako i samotnou aktivitou divákov. Poďakovanie patrilo starostovi obce, zamestnancom obce, ktorí toto podujatie propagovali na stránke obce, v miestnom
rozhlase, ako i samotným predajom
vstupeniek. Podotkol, že takéto podujatie môžeme organizovať každý rok. Keďže sa akcia konala na začiatku januára,
tak sme si spoločne všetci zaspievali na
koniec Tichú noc.
Text: Jarmila Bernátová

Prvé stretnutie seniorov v tomto roku
Základom aktivity našich seniorov je byť
užitočným aj v jeseni nášho života.
Dňa 10. februára sa členovia ZO JDS zišli
v KD na výročnej členskej schôdzi , na ktorej sa hodnotila celoročná práca našej organizácie. Po trojročnom období prebehli aj
voľby do výboru ZO JDS v obci. Dôveru dostal staronový výbor pod dlhoročným vedením Mgr. Emílie Čerešňovej. Po diskusii a
chutnom občerstvení sme prešli na veselú
fašiangovú nôtu. Fašiangy, Turice, fašangové časy... Sálou zazneli piesne našich „fašangošov“ a ich tradičný palicový tanec, ktorý
je typický pre našu obec. Od gazdiniek boli
odmenení vajíčkami, klobáskou, slaninkou
a samozrejme veľkým potleskom.
Ženy zo speváckeho súboru „Nádej“ zaspievali príjemne znejúce piesne. Prekvapením programu boli seniori, ktorí svojim
mohutným hlasom zaspievali tradičné pies-

ne za doprovodu heligonkárov pod vedením J. Rapana. Na záver programu hostia z
Bádic pochovali basu a môžeme sa pripraviť
na pôstny čas.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám organizačne pomohli, vďaka za čas a ochotu, ktorú
nám venovali. Taktiež aj sponzorom, ktorí
nás podporili a prispeli do bohatej tomboly.
Zaželajme si veľa pekných zaujímavých
akcií, srdečných stretnutí a príjemných spomienok.
Text: Mária Machová,
Foto: Jozef Holúbek

Jubilejná 30. záhradkárska zábava v znamení Valentína
Plesovú sezónu vo Výčapoch – Opatovciach ukončil Záhradkársky ples, ktorý ZO SZZ usporiadala
už po 30-ty krát. Tento rok pripadol dátum na sv. Valentína, na 14. február.
Červeno-biela výzdoba sály s množstvom srdiečok sa niesla v romantickom
Valentínskom duchu, dokonca záhradkári
prekvapili dámy sladkým darčekom v tvare srdiečka.
Uvítacím príhovorom vystúpila MUDr.
Ingrid Jurkin a spolu s predsedom ZO SZZ
Františkom Tóthom otvorili ples slávnostným prípitkom. Prítomných 120 ľudí potešili deti zo skupiny Again svojim hravým
vystúpením a potom už rolu tvorby nálady
prevzala hudobná skupina Žochári.
Občerstvenie zaistila overená reštaurácia Amigo, víno z výčapských vinohradov
poskytli naši vinohradníci. Mladí študenti
Hotelovej akadémie v Nitre sa postarali o
pohotovú a príjemnú obsluhu.
Okolo polnoci sa žrebovala tombola, vďaka mnohým sponzorom skutočne bohatá,

prvou cenou bola motorová kosačka. Poďakovanie za vydarenú akciu patrí všetkým

organizátorom, partnerom a sponzorom.
Text: Viera Kunová, Foto: ZO SZZ
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Ako sme fašiangovali
Prvú februárovú sobotu sme sa stretli v
kultúrnom dome na karnevale. Hostiteľkou bola Šípková Ruženka, dvorné dámy z
kráľovstva a jej kamaráti z materskej školy.
Zábava sa začala slávnostnou fanfárou a uvítacou básňou detí spojenou s hrkálkovým
smiechom „maláčok“. Priatelia princeznej
nám predviedli rôzne tanečné štýly. Chlapci
si pripravili fašiangový palicový tanec. Deti z
druhej triedy nás učili veselý tanec šaša Jaša
a dievčatá sa nám ukázali ako jemné baletky

tancujúce s kvetinovo-stužkovým kruhom.
Všetky masky sa predstavili v promenáde
cez dvornú bránu z ruží, pri ktorej si princezné, víly, čarodejnice zatancovali všetkým
známy tanec od Spievanky. Na karnevale
sa dali získať lampióny, balóny a sladkosti.
Ako? Jednoducho! Stačilo sa zapojiť do súťaží, ktoré si pripravili dvorné dámy. Buď
sme nosili princezné (aj princov) na rukách,
alebo ako rytieri na koňoch cválali ku kráľovskej veži, alebo sa snažili dvojice udržať

vo vzduchu balón počas pesničky, alebo v
srdiečkovom tanci sa ani nepohnúť, keď
nehrala hudba. Ozaj hudba! Šípková Ruženka si zavolala dobrého dídžeja. Na jeho
pesničky tancovali maličkí, väčší, ešte väčší
aj dospelí. Kuchárky z kráľovstva napiekli
fánky a čašníčky v bielych čapiciach ich rozdali všetkým karnevalovým hosťom. Koho
trápil smäd, dostal džús. Karneval sa skončil
príchodom vláčika, ktorý príjemne unavené
masky zaviedol domov.
Text: Mária Beňová,
Foto: Jozef Holúbek

13. školský ples
Každý rok sa v januári nenápadne, ale s
veľkou noblesou rozvíri v našich dedinách a
mestách plesová sezóna. Aj v obci Výčapy –

Nergešovej, ktoré dokázali zorganizovať pre
dobrú vec i dobrú zábavu tím šikovných rodičov, ale aj našich bývalých a súčasných žiakov,

Opatovce sa rodičia žiakov základnej školy,
učitelia a priatelia školy nechali ňou uniesť do
sveta plesových rób, slávnostnej atmosféry,
hudobných rytmov a tanečných figúr. Stalo sa
tak v sobotu 24. januára 2015, kedy sa konal
v Kultúrnom dome vo Výčapoch – Opatovciach v poradí už 13. školský ples základnej
školy. Tradične ho organizovali Rodičovská a
Školská rada pri Základnej škole vo Výčapoch
– Opatovciach, za čo im patrí veľká vďaka. Je
potrebné poďakovať najmä ich predsedníčkam Mgr. Monike Budayovej a Mgr. Martine

ktorí prišli ochotne pomôcť. Všetci spoločnými silami zabezpečili zdarný priebeh tohto
spoločenského podujatia, na ktorom nechýbala bohatá tombola, dobrá hudba, chutná
večera aj so zákuskom, kvalitné občerstvenie,
elegantná výzdoba sály, milé kultúrne vystúpenie našich žiačok, originálne tance, zdatní
tanečníci a naozaj výborná zábava všetkých
hostí. Školské plesy sú pre našu základnú
školu veľmi prospešné. Z finančných prostriedkov 12. školského plesu, ktorý sa konal
presne pred rokom, bol zakúpený do základ-

nej školy školský nábytok do dvoch tried 1.
stupňa, vyučovacie pomôcky na vyučovanie
anglického jazyka a matematiky, ale aj dresy
pre našich nádejných športovcov. Sme veľmi
radi, že o toto podujatie je stále veľký záujem
a že vzájomná spolupráca medzi školou, rodičmi našich žiakov a obcou sa môže rozvíjať
aj prostredníctvom takýchto kultúrno-spoločenských podujatí. V mene našich žiakov
a učiteľov ďakujem ešte raz aj touto formou
všetkým organizátorom 13. školského plesu,
celému personálu, našim vzácnym sponzorom, ale aj všetkým tým, ktorí svojou účasťou
na plese podporili základnú školu. Už teraz sa
tešíme nielen na nové lavice a nové vyučovacie pomôcky, ale aj na 14. školský ples.
Text: Mária Civáňová
Foto: základná škola
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Karneval v škole
Stáva sa už nepísanou tradíciou, že fašiangy a veselá zábava sa každoročne vystupňuje počas karnevalu, na ktorý sa žiaci veľmi precízne a zodpovedne pripravujú .Veď
to nie je len tak , obliecť si hocijakú masku!
Treba poriadne porozmýšľať, čím by maska
zaujala, vynikala, prípadne vystihla tajné
detské túžby prevtelením sa za obľúbeného
rozprávkového hrdinu.
Dňa 12.februára si žiaci prvého stupňa
a žiaci špeciálnej triedy „A“ svoje sny o
krásnych princeznách, rytieroch, pirátoch,
anjeloch, vílach a ďalších hrdinoch z ríše
fantázie zrealizovali na tohtoročnom školskom karnevale. Krásne masky sa snažili
zaujať nielen farebnosťou, ale aj originálnosťou.
Po úvodnom predstavení masiek, nasledovali veselé hry, ktoré striedali tanečné
kolá. Masky tancovali a bavili sa vo „vláčiku“, vo dvojiciach „balónovým“ tancom,
ale tiež v rozmanitých choreografiách a
tanečných figúrach. A tak sa stalo, že obľúbené piesne strhli deti do veselého spevu, šantenia a tlieskania. Kráľ a kráľovná

karnevalu, prípadne NAJ maska by sa teda
vyberala veľmi ťažko. Odmenou pre všetky
deti bola nielen dobrá nálada, ale i sladkosti
a drobné vecné ceny, ktoré si „vysúťažili“ v
hrách a odmenou pre nás, pedagógov, /mimochodom tiež odetých do karnevalových
masiek/ bol ich úsmev na tvári a spokojnosť.

Naše poďakovanie patrí všetkým rodičom za zhotovenie, prípadne zakúpenie
masiek svojim deťom, ktorými im splnili ich detské túžby, môcť sa stať aspoň na
chvíľu vysnívanou maskou. Tešíme sa, aké
nápady na netradičné masky uvidíme o
rok!
Text: Eva Veseličová
Foto: základná škola

Moderné formy vzdelávania s využitím TABLETOV
Práca s tabletom a využitím výukových
aplikácii pri diagnóze žiakov s postihnutím
nie je vždy jednoduchá a jej prínos a pokrok
u deti je možné vyhodnotiť až s odstupom
dlhšieho obdobia, pričom výsledky sú pri
každom dieťati vzhľadom k diagnóze veľmi
individuálne. Používanie tabletu je však pre
deti veľmi atraktívne, radi s ním pracujú a
dosahujú tak rýchlejšie úspechy v mnohých
oblastiach: v komunikácii a rozširovaní slovnej zásoby, trénovaní pozornosti a pamäťových funkcií, v matematických predstavách
a iných edukačných oblastiach.
Vďaka sponzorskej podpore sme zakúpili

v mesiaci január dva tablety na zatraktívnenie a zmodernizovanie výchovno- vzdelávacieho procesu žiakov s mentálnym postihnutím. Okamžite sa dostavil nečakaný
záujem pracovať s výučbovými aplikáciami,
ktoré žiaci vnímajú skôr ako hru, než učenie. Žiaci majú väčší záujem o precvičovanie
a utvrdzovanie učiva, ľahšie sa udrží ich kolísavá pozornosť pri činnosti, farebné aplikácie sú pre nich väčším motivačným prvkom.
Vyberáme aplikácie, ktoré umožňujú veľkú
mieru interaktivity na všetkých vyučovacích
predmetoch a v pravom slova zmysle napĺňať podstatu filozofie školy hrou.
Poďakovanie
V mene žiakov špeciálnej triedy A sa
chceme poďakovať ORGANIX s r. o. zo
sídlom v Lužiankach za sponzorský dar vo
výške 100 eur, ktorým podporila edukačnú
činnosť žiakov s mentálnym postihnutím
ZŠ Výčapy – Opatovce. Finančný príspevok
bude použitý na zakúpenie netradičných
materiálov na rozvoj jemnej motoriky a
manuálnych zručností počas hodín pracovného vyučovania a krúžkovej činnosti.
SRDEČNÁ VĎAKA!
Text a foto: Eva Veseličová
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Od rozprávky k múdrosti
Len si to predstavte! Rozprávky neexistujú len na stránkach kníh a na filmových plátnach. Pár kulís,
zaručujúcich zážitky ako vystrihnuté z príbehu o medovníkovom domčeku, sme našli aj v reálnom čase.
A dokonca aj v reálnom priestore.
Pýtate sa kde? Predsa na pôde základnej školy, kam sme začiatkom februára do
rozprávky pozvali všetkých smelých predškolákov. Hneď v úvode ich privítal Janko
s Marienkou a vstupom do čarovného lesa
sa začal odvíjať rozprávkový zápis detí do
1. ročníka. Tridsiatka malých uchádzačov
hravou formou absolvovala rôzne aktivity
a veľkým oduševnením pomáhala Jankovi a Marienke v ich úlohách. Zápis ukázal
komunikatívnosť, manuálnu zručnosť, grafomotorické schopnosti a všeobecné poznanie dieťaťa, znalosť základných farieb,
výtvarný prejav, základné matematické
schopnosti, rečové danosti a schopnosti reagovať na zadanú úlohu.
Spomienkovými darčekmi sme zatvorili

dvere rozprávkového popoludnia v nádeji,
že ich spoločne určite ešte otvoríme. Najkrajším zadosťučinením pre nás bol úsmev
detí, smelosť, odvaha a najmä prirodzená
detská zvedavosť, čo je základom ďalšej
úspešnej práce.
A nakoniec, ako to už v škole býva zvykom, pre tých, ktorých vek odhadujeme
podľa štrbavého úsmevu, domáca úloha do
septembra:
Desatoro budúceho prváka:
- samostatnosť v obliekaní, rátajú sa aj
gombíky a šnúrky na topánkach,
- znalosť hygienických návykov a ich
uplatňovanie v praxi,
- poznanie svojho mena, priezviska a adresy bydliska,
- plynulá a pokiaľ možno čistá výslovnosť
a schopnosť tvoriť vety (prípadné chyby vo
výslovnosti riešiť návštevou logopéda),
- schopnosť prerozprávať krátky príbeh,
poznať spamäti ľubovoľnú báseň, pieseň,
- vedomosť správneho úchopu ceruzky a
používanie nožníc na strihanie podľa predkreslenej línie,
- znalosť napočítať do 5 a poznanie základných geometrických tvarov,

Zoznam jubilantov
od 01. januára 2015 do 31. marca 2015

60 rokov
Milan Chromý, Oskár Belo, Štefan Magáth

70 rokov
Justína Žigová, Šarlota Magáthová, Veronika Jurčová
Ján Rapan, Jozef Šafárik, Júlia Račeková

75 rokov
Rudolf Macho, Rozália Tóthová, Helena Sekerová, Lýdia Budayová
Veronika Ďurčová, Valéria Halajová, Jozef Kuna, Eleonóra Fábryová

80 rokov
Etela Billiková, Verona Machová, Alexander Babarcsík, Júlia Budayová

85 rokov
Eduard Vizi

60. výročie svadby
František a Valentína Mihalíkovci

- poznanie základných odtieňov farebného spektra,
- kresba postavy so základnými znakmi
(hlava, krk, trup, ruky, nohy),
- orientácia v priestore a v čase.
Vážení rodičia,
tešte sa z nastávajúceho obdobia, nakoľko je najdôležitejším medzníkom, kedy u
dieťaťa vybudovať vzťah k vzdelaniu a lásku
k poznaniu. Ďakujeme za vašu dôveru a tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu.
Ďakujeme i materskej škole za veľmi
dobrú kooperáciu pri vzdelávaní malých
predškolákov.
Text: Patrícia Halászová
Foto: základná škola

Spoločenská
rubrika
od 1. decembra 2014 do 10. marca 2015

Vitajte na svete...
Niko Hulala, Michal Lénart
Adam Kucka, Jakub Repa

Veľa lásky a porozumenia
Gustavo Henrique Müller de Morais a
PaedDr. Marianna Hupková, PhD.

Zostanete
v našich spomienkach
Severín Kuna, 79 r.
Veronika Knézlová, 72 r.
Ladislav Dávid, 72 r.
Apolónia Budayová, 84 r.
Karin Častová, 17-mesačná
Šimon Kuna, 88 r.
Eva Tóthová, 63 r.
Cecília Tóthová, 58 r.
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PRIPRAVTE SVOJE DIEŤA NA ŠKÔLKU
Hovoríme si, pripraviť sa na poradu, testy z autoškoly, športové súťaže ale pripraviť sa na škôlku?
Nebojte sa, nemusíte kupovať a čítať drahé knihy ani navštevovať špeciálne kurzy. Je to oveľa
jednoduchšie. Keď si prečítate nasledujúce riadky, väčšina z vás si povie: „Ale to predsa robím!“
Vstup do materskej školy je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť môže
priniesť problémy pre dieťa, tak ako i pre
rodičov. Sú deti, ktoré si v novom prostredí
zvykajú ľahšie, iné sa tešia tiež, ale po prvých skúsenostiach odmietajú vstup do kolektívu, potrebujú na adaptáciu viac času.
Pobyt dieťaťa v materskej škole prináša
množstvo zmien: iný režim dňa, prítomnosť veľa a ďalších detí, akceptovanie cudzej osoby (pani učiteľky) ako osoby kľúčovej, v triede má každý nárok na všetko
rovnakou mierou - i na pozornosť učiteľky,
niektoré ich priania nie sú hneď a rýchlo
splnené alebo nie sú splnené vôbec.
Ako môžu pomôcť rodičia doma?
Trénovať odlúčenie – už pred vstupom
do materskej školy by sa malo vedieť dieťa
zaobísť krátku dobu bez matky. Odlúčenie
však môže byť náročné aj pre samotných
rodičov, zvyčajne je to ťažšie pre mamičku,
ktorá bola s dieťaťom doma na materskej
dovolenke. Príležitostné odlúčenie umožní

dieťaťu získať istotu, že sa mamička a otecko vráti. Tieto prvé skúsenosti sa pozitívne
prejavia len vtedy, keď sa rodičia vrátia v
dohodnutú dobu.
Stretávanie s inými deťmi – už pred
vstupom do materskej školy je potrebné
sprostredkovať dieťaťu kontakt s inými deťmi, aby sa naučilo s nimi vychádzať, podeliť
sa o hračku, prípadne spoločne sa hrať.
Zoznámenie s materskou školou – rozprávajte dieťaťu o škôlke, že sú tam tety
učiteľky, chodia s deťmi na prechádzky, deti
sa hrajú, kreslia, učia sa nové veci. Vyberte
sa s dieťaťom na vychádzku k areálu škôlky,
rozprávajte sa s ním o tom, čo môže byť vo
vnútri, pozrite si školský dvor, hojdačky,
preliezačky a pod.
Zamerať sa na rozvoj sebaobslužných
návykov – nechajte dieťa samostatne sa
najesť, samostatne sa obliecť, samostatne si
upratať hračky. Vytvorte si príjemné rituály – snažte sa, aby dieťa chodilo večer včas
spať, pripravte mu hromadu oblečenia už

večer, ráno si vytvorte určitú časovú rezervu pre neočakávané situácie. Najskôr bude
potrebovať vašu pomoc s obliekaním (to
znamená, že ho komplet oblečiete), alebo
si skúste zasúťažiť, kto z vás bude oblečený skôr... nechajte dieťa vykonávať sebaobslužné činnosti samo, počítajte s tým, že
danú činnosť bude vykonávať dlhšie. Preto
je dôležité, začať tieto veci robiť skôr, aby
ste sa vyhli časovej tiesni a nátlaku na dieťa.
Aj tu platí pravidlo, že s úsmevom ide
všetko lepšie.
Vo februári sa konal zápis detí do tunajšej materskej školy pre školský rok 2015 –
2016. V termíne zápisu bolo podaných 26
žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie. Deti budú prijaté na základe
zverejnených kritérií pre prijímanie detí
do MŠ. Všetkým, ktorí v septembri povedú
svoje dieťa po prvý raz do škôlky prajem
veľa zdaru pri príprave na túto významnú
udalosť!
Text: Helena Kováčová, riaditeľka MŠ

Vlastnoručne vyrobené masky tancovali v školskej jedálni
Deti z materskej školy si celý
týždeň vyrábali škrabošky a
iné doplnky z papiera, aby sa
mohli 12. februára predviesť v
školskej jedálni na škôlkarskom
karnevale.
Zábava sa začala palicovým tancom. Potom nasledovala promenáda vlastnoručne
vyrobených masiek. Deti z prvej triedy sa
premenili na rôzne zvieratká, deti z druhej
triedy boli zvieratká z rozprávky Rukavička,
deti z tretej triedy sa zamaskovali na princezné a pirátov. Tancovali a hostili sme sa
až do obeda. Príjemne unavení a s plnými
bruškami sme si išli oddýchnuť do postieľok.
Text: Mária Beňová
Foto: materská škola
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Deň sesterstva
Každoročne skauti a skautky na celom svete oslavujú 22. február ako Deň sesterstva alebo po
novom už aj ako Deň zamyslenia.
Deň sesterstva je
predovšetkým sviatkom všetkých sestier,
dievčat.
22. február bol vybraný, pretože je aj
spoločným dňom narodenia Bí-Pího, zakladateľa skautingu, a jeho manželky Olave.
Hlavným zámerom vytvorenia tohto dňa
bola myšlieka, aby skautky mali deň, kedy
budú myslieť jedna na druhú. Ďalšími cieľmi

tohto dňa sú pripomenúť si priateľstvá v celom svete a tiež snaha o zlepšenie závažných
celosvetových problémov. Medzinárodná
dievčenská skautská organizácia WAGGGS
každoročne vyberá tému, na ktorú sa môžu
skauti a skautky zamerať. Tohtoročná tematika je venovaná vzájomnej spolupráci,
snažiť sa vytvárať globálne partnerstvá pre
rozvoj.
Deň sesterstva sa zvykne oslavovať v
najbližšiu sobotu k 22. februáru. Náš zbor
tento rok oslavoval o
týždeň v predstihu, v
nedeľu 15. februára. V
skautskej klubovni sa
uskutočnil karneval,
ktorý pre nás všetkých
pripravila
družina
Pánd. O 15 hodine
našu klubovňu zaplnili masky od výmyslu
sveta a tak sa mohol
začať program. Začali
sme slávnostným nástupom, skautskom
hymnou a príhovorom vodkyne Moniky.
Potom
nasledovala
prehliadka
masiek,
kde sa každý predstavil. Ďalej na nás čakali
scénky a hry, ktoré si

mali za úlohu pripraviť jednotlivé družiny.
No najočakávanejšou časťou celého popoludnia bola súťaž masiek s vyhlásením víťaza. Tohtoročnou víťazkou sa stala Dorotka z
družiny Lienok, ktorá sa predstavila s maskou Pipi dlhá pančucha. Po týchto všetkých
aktivitách na nás čakala diskotéka, kde sme
si spoločne zatancovali, zabavili rôznymi
tanečnými hrami a z času na čas občerstvili koláčikmi a inými dobrotami, ktoré pre
všetkých pripravili naše skautky. Každý z
nás odchádzal domov z klubovne s úsmevom na tvári a so spokojnosťou z vydareného večera. 
Text: Natália Kunová
Foto: Lucia Tóthová
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Na motorke jazdí od štyroch rokov a vo vitríne
má vyše sto trofejí

Pavol Berec dostal svoju prvú motorku na narodeniny a jeho prvé jazdecké „kroky“ robil aj na
veľkej parkovacej ploche na Chrenovej v Nitre, kde dnes stojí obchodné centrum. Obité lakte a
kolená nahradili modriny od lietajúcich kameňov, ale od motocrossu ho neodradili.
Začiatky na minibike
Motocross je pre devätnásťročného Pavla Bereca celoživotným koníčkom, keďže
s motorkou prežil pätnásť rokov. K tejto
záľube ho priviedol otec, keď mu na štvrté
narodeniny kúpil malú motorku s benzínovým motorom. Bola to minibike – najmenšia cestná motorka, aká je u nás dostupná. „Bicyklovať som sa už vedel, takže
nebol problém vyskúšať jazdu na motorke
a išlo to,“ spomína na svoje začiatky Pavol.
„Otec mal v ruke diaľkové ovládanie a keď
som sa veľmi rozbehol, tak sa motor vypol. Jazdil som hlavne v areáli našej firmy,
potom na Chrenovej, kde dnes stojí obchodný dom Centro Nitra a v Koniarovciach pri železničnej stanici, tam bola taká
väčšia asfaltová plocha. Od piatich rokov
som už mal motocrossovú motorku a začal som jazdiť za dedinou v časti, kde sú
zberné suroviny a tato ma začal brávať na
rôzne tréningy, kde chodil aj on, lebo aj on
stále jazdí na motorke. Čoskoro som išiel
aj na svoje prvé preteky. Už ani neviem,
kde presne boli. V tom veku nás štartovalo
približne dvadsať a postupne som sa zlepšoval, až som väčšinou skončil do piateho
až desiateho miesta.“ Čo si však pamätá
z prvých jazdeckých „krokov“, sú zodraté lakte. Dnes má k dispozícii síce oveľa
lepší ochranný odev, ale modriny z odskakujúcich kameňov a tvrdých hrúd má
na ramenách takmer po každom preteku.
Súťaží absolvuje ročne niekoľko a väčšinou sú v Nitrianskom regióne v Hlohovci,
Kostoľanoch pod Tríbečom, Ješkovej Vsi,
v Skýcove a na Západnom Slovensku. S
viacerými motocrossovými jazdcami trénuje na dráhe, ktorú si postavili nad dedinou pri vinohradoch. Chodia tam jazdiť
jeho rovesníci ale aj o dosť rokov starší
zanietenci pre tento šport. „Sme vyše desaťčlenná partia motorkárov, okrem mňa a
môjho otca je tam napríklad Peťo Magáth,
Paťo Kuna, Paľo Bede, Igor Tóth alebo Ľuboš Golský z Ľudovítovej. Máme dodávky
a do jednej sa zmestia aj tri motorky, takže
sa stretávame aj na pretekoch,“ vysvetľuje
Pavol, ktorý si ale nevybral dráhu automechanika, ale nastúpil na Strednú elektrotechnickú školu v Nitre. Teraz je štvrták,
pripravuje sa na maturity a plánuje ísť na

vysokú školu. Chcel by pokračovať v otcovej firme na výrobu a úpravu náhradných
plechových dielov do automobilov. Ale
stále sa rád „vŕta“ v motorkách. Vie si tú
svoju opraviť aj upraviť podľa potreby. Doteraz ich mal celkovo osem a aktuálne mu
v garáži tróni bieločervená Honda 450.
„Mám ju od jesene minulého roka a je to
vyššia kubatúra ako doteraz, tak uvidím,
ako sa mi bude dariť,“ hovorí skromne.
Pritom vo vitríne má už viac ako stodvadsať pohárov a víťazných trofejí. Na otázku,
ktoré si najviac cení, iba pokrčí plecami:
„Všetky sú pre mňa vzácne, teším sa z každého vydareného a úspešného preteku.“
Medzi jeho najvýraznejšie úspechy patrí
druhé, štvrté a ôsme miesto na Majstrovstvách Slovenska, druhé miesto v profi
triede v Motoshop Žubor Cupe alebo víťazstvo v Malokarpatskom pohári a v MX
Market Cupe.

Zlomeniny a modriny s úsmevom
Plochá dráha alebo cestné motocykle ho
nikdy nelákali. „Najviac sa mi páčia skoky,
keď letím niekoľko metrov vo vzduchu,“
nadchýňa sa inak veľmi pokojne pôsobiaci
Pavol. Počas svojej kariéry zažil dva vážne
pády, na ktoré si však nespomína, pretože
ho v bezvedomí odviezli do nemocnice.
Zlomenú mal stehennú a kľúčnu kosť. Má
na sebe pri jazde síce špeciálnu ochranu
hrude, krku a kolien, používa vysoké a
pevné čižmy, ale chrániče rúk nemá rád a
tak ich nepoužíva. Okrem otca ho v jeho
hobby podporuje aj mama, ktorá to potvrdila. „Myslím, že takáto záľuba je lepšia,
ako iba sedieť pred počítačom. Keď sa má
niečo stať, tak sa to aj tak stane hoci rovno
pred domom. No a našťastie nejazdí veľmi
riskantne, takže som nikdy nemala strach
o neho alebo o manžela. Okrem toho ho
to učí zodpovednosti a pracovitosti, že

Motorky - Stredoeurópsky pohár v motocrosse mládeže - Šenkvice 2005

NAŠE TALENTY A ŠPORT
keď chce niečo dosiahnuť, musí pre to veľa
urobiť a zabojovať,“ hovorí s úsmevom.
Pavol na otázku, či mu neprekáža množstvo blata pri jazdení, iba ukáže na prilbu
a špeciálne okuliare. Na ne si pred jazdou
nalepí niekoľko vrstiev fólie a potom ich
postupne strháva dolu. Motorku po jazde
vždy vyumýva vysokotlakovým čističom
a „naplakuje“, čiže nastrieka špeciálnym
voskom. A ako vie počas pretekov v tej
rýchlosti a v blate sledovať svojich súperov alebo počet odjazdených kôl? „Preteky
majú väčšinou 20 minút a je jedno, koľko
kôl sa odjazdí. Potom nasledujú dve kolá
a tie nám signalizujú na trati organizátori.
Vtedy viem, že mám poslednú možnosť
poriadne zabrať a niekoho ešte predbeh-

núť, ale väčšinou som totálne vyčerpaný,“
hovorí Pavol. Aj preto je súčasťou motocrossového jazdenia kondičný tréning,
posilňovanie a predovšetkým beh. Na
motorke Pavol doteraz trénoval aj trikrát
do týždňa, minulý rok to však bolo menej, keďže mu berie čas škola. A v zime
sa nejazdí vôbec. Medzi jeho vzory patria americkí jazdci ako Ricky Carmichael
alebo James Stuart, ktorý ešte stále jazdí,
z európskych jazdcov zas Stefan Everts a
Antonio Cairoli. No a Pavol sa už teší na
teplejšie dni, kedy bude môcť vybehnúť
hoci len hore nad dedinu a na svojej Honde si poriadne „zalietať“.
Zhovárala sa: Jolana Čuláková
Foto: archív rodiny Berecovej
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Ako najmladší člen víťazného tímu v Ješkovej
Vsi v súťaži družstiev mal iba päť rokov

Vianočný turnaj v stolnom tenise
Športový klub stolného tenisu Výčapy
– Opatovce, v spolupráci s obecným úradom, zorganizoval v závere roka 2014 tradičný „Vianočný turnaj v stolnom tenise“
pre neregistrovaných hráčov.
Viac ako štyridsať prihlásených súťažiacich bolo rozdelených do piatich vekových
kategórií, v ktorých sa bojovalo o prestížne umiestenie a odmeny v podobe diplo-

mu a medaily pre prvých troch súťažiach
v každej kategórii. Radosť z hry a veľmi
pekné súboje v každej vekovej kategórii
sa niesli celým vydareným popoludním až
do neskorých večerných hodín.
Poďakovanie patrí všetkým členom stolnotenisového klubu, ktorí zabezpečovali
celý priebeh tejto opäť skvelej akcie a na
všetkých súťažiach sa tešia znovu pri ďalšom takomto podujatí.
Výsledky Vianočného turnaja v stolnom tenise 2014:
Kategória 5 – 12 rokov:
1.
T. Čulák
2.
O. Čulák
3.
M. Čulák
Kategória 12 – 16 rokov:
1.
J. Molnár

2.
3.

J. Čulák
R. Čulák

Kategória 16 – 40 rokov:
1.
Z. Kijacová
2.
J. Jaroš
3.
M. Jančovič
Kategória 40 +:
1.
L. Žigo
2.
J. Holúbek
3.
V. Čulák
Kategória ženy:
1.
M. Sudorová
2.
Z. Tóthová
3.
V. Chobotová
Text a foto: Ladislav Hupka
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Ako sme putovali po Svätej zemi

Panoráma Jeruzalema
V piatok večer po svätej omši a slávnostnom požehnaní nastúpilo 71 pútnikov z našej farnosti na čele s dekanom Brenkusom
na ďalekú cestu. Počas nočného letu z Viedne sme za 3.10 h prekonali vzdialenosť 2365
km. V sobotu 28. februára sme pristáli v Tel
Avive-Jaffa na letisku Ben Gurion. Čakal
nás sprievodca, gréckokatolícky kňaz, otec
Milan. V skorých ranných hodinách začalo
naše putovanie po Svätej zemi, po krajine,
ktorá sa spomína v Biblii.
Izrael je štát na Blízkom východe, s celkovou rozlohou 27 817 km². Žije tu 8 146 300
obyvateľov, z toho je 75,4 % Židov, 20,6 %
Arabov a 4 % menšín. Moderný štát Izrael
vznikol v roku 1948, je to parlamentná demokratická republika. Je kolískou troch náboženstiev, ktoré vyznávajú vieru v jedného
Boha, judaizmu, islamu a kresťanstva. Izraelská krajina bola Hospodinom prisľúbená
Abrahámovi a darovaná jeho potomkom
ako zasľúbená Zem. Nuž keď sa naješ a nasýtiš, poďakuješ sa Pánovi za krásnu zem,
ktorú Ti dal.
Prvý deň. Diaľnicou č. 2 na pobreží
Stredozemného mora sme pricestovali do
Cézarey Prímorskej. Palestínsky prístav bol
vystavaný Herodesom Veľkým. Akvadukt
v dĺžke 20 km dopravoval vodu z pohoria

Karmel. Sídlo rímskeho prefekta, Pontského
Piláta bolo miestom činnosti apoštolov sv.
Pavla a Petra, ktorý tu pokrstil stotníka Kornélia. Kornélius, tvoja modlitba je vyslyšaná a Boh si spomenul na tvoje almužny.
Asi 100 km severne od Tel Avivu sa nachádza tretie najväčšie mesto Hajfa, centrum
priemyslu a prístav. Videli sme svätyňu s terasovými záhradami štvrtého monoteistického náboženstva Bahai. Na úpätí svahu sa
nachádza kláštor a kostol karmelitánov, Stella maris. Na vyhliadke sme si pozreli prístav
a more. Severnejšie sa nachádza malý prístav Akko s bohatou históriou. Pricestovali
sme do Galiley, najsevernejšieho regiónu,
plného života, zelene, pestovania rôznych
plodín. V obchodíku mestečka Kána /Dedina nevesty/ sme nakúpili suveníry a svadobné víno. Kána je miestom prvého Kristovho
zázraku. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste
starejšiemu!“ A oni zaniesli. V Kostole Zázraku premenenia vína bola o 10 h sv. omša
s obradom obnovenia manželských sľubov.
Dokladom je certifikát potvrdený miestnym
farárom. Popoludní sme sa vybrali na horu
Tábor. S výškou 588 m nad morom a 400 m
nad krajinou úrodnej Jezraelskej nížiny bola

strategicky významným miestom. Tí zdatnejší 6 km stúpanie zvládli peši, veď nám
prialo aj slnečné počasie, ostatní sa odviezli
taxíkom. Bazilike Premenia Pána dominuje
zlatá mozaika. A z oblaku zaznel hlas: „Toto
je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ Prešli
sme okolo arabskej dedinky Naim. Vošli
sme do starej, arabskej časti mesta Nazaret /
Nasret – Kvet/. Po ubytovaní v hoteli Galilee
sme sa vybrali do mesta. Za hlaholu zvonov
sme vstúpili do Baziliky Zvestovania Pána,
najväčšej vo Svätej zemi. Je tu aj slovenská
mozaika Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Spodný kostol uchováva
jaskyňu, byt Panny Márie. Tu Anjel prišiel k
nej a povedal: „Zdravas, milosti plná, Pán
s tebou.“ ... „Počneš a porodíš syna a dáš
mu meno Ježiš.“ Horná Bazilika, má 40 m
vysokú kopulu, je zasvätená Panne Márii,
Matke Cirkvi. Pár metrov vyššie sa nachádza
Kostol Sv. Jozefa. Pod ním je krypta zasvätená Svätej rodine. Ide o jaskyňu – dom alebo
tesársku dielňu sv. Jozefa a rodiny, kde Ježiš
prežil svoj skrytý život. Po troch dňoch ho
našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho
počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Malá skupina 11 pútnikov sme
sa vybrali na večerný sviečkový sprievod.
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Popri speve a modlitbách desiatkov ruženca
znejúcich v rôznych jazykoch. Jeden desiatok sme sa modlili my po slovensky a veru
bolo nás počuť. Po obradoch v bazilike sme
mali možnosť zostúpiť a uctiť si jaskyňu, byt
Panny Márie. Bol to hlboký duševný zážitok,
keď plameňom sviečok konkurovalo len trblietanie hviezd.
Druhý deň. Odišli sme z Nazaretu, tak
ako Ježiš, keď išiel kázať do Galiley. Hovoril
aramejsky, nie hebrejsky. Dnes sú úradnými
jazykmi hebrejčina a arabčina. Používa sa aj
angličtina a ruština. Vystúpili sme na Horu
Blahoslavenstiev, kde sa nachádza moderný oktagonálny kostol. Je zasvätený reči na
hore. Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili
k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil
ich: Blahoslavení...Tu na hore, v lone prírody, sme o 9 h slávili nedeľnú sv. omšu za
veriacich. Cestou v lokalite Dolná Tabgha
sme videli Kostol rozmnoženia chlebov a
rýb. Neďaleko sa nachádza Kostol Primátu
sv. Petra, kde bol Peter ustanovený za hlavu
Cirkvi. Je tu zachovalých päť kamenných
schodov. Kostol stojí na mieste, kde sa Ježiš tretíkrát zjavil apoštolom po zmŕtvychvstaní a jedol s nimi rybu. Skala vo vnútri
kostola má názov Mensa Christi – Kristov
stôl. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo
ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich
stopäťdesiattri. Vstúpili sme do mesta Kafarnaum /Mesto potešenia/. Ježiš tu pôsobil
dvadsať mesiacov, vykonal tu veľa zázrakov.
Býval v dome apoštola Petra, ktorý sa sem
priženil. Nad základmi domu je postavený
kruhovitý, sklený Chrám sv. Petra z roku
1990. Sú tu vykopávky mesta, socha sv. Petra, zvyšky synagógy, kde Ježiš kázal. Kto je
moje telo a pije moju krv, má večný život
a ja ho vzkriesim v posledný deň. Popoludní sme nastúpili na loď King David, kde nás
privítali so slovenskou vlajkou a hymnou.
Od úrodného kibucu Ginosar sme vyplávali
na Genezaretské jazero /Galilejské alebo Tiberiatske more/. Leží 212 m pod hladinou
Stredozemného mora. Má 170 km². Zo severu doň vteká rieka Jordán. Má čistú pitnú
vodu a oplýva množstvom rýb. Na brehoch
vykonal Ježiš veľa zázrakov. Na lodi sme
spievali a tancovali, na záver zaznela izraelská hymna a dostali sme certifikát o plavbe.
On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky,
vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Z nás však
po vode nikto nechcel chodiť. V reštaurácii
nás čakal obed, ryba sv. Petra. Východnou
trasou, cestou č. 90 sme išli cez Jordánske
údolie na juh, prešli sme okolo Magdaly, cez
Tiberias, centrum života Židov, minuli sme

Beit She´an. Po ľavej strane sme videli Jordánske kráľovstvo. Vošli sme do Jericha, ktoré sa považuje za najstaršie mesto na svete,
osídlené 8000 rokov pred Kristom. Vo výške
384 m nad riekou Jordán sme videli Horu
pokušenia s gréckym kláštorom, kde Ježiša
po 40 dňoch pôstu pokúšal diabol. Vtedy
Ježiš povedal: „Odíď satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať
a jedine jemu budeš slúžiť.“ V obchodíku
sme si nakúpili ďatle, oriešky, chalvu. Večer
sme z Jeruzalema cez check point /kontrolné
stanovište pri betónovom múre/ vstúpili na
Palestínske územie do Betlehema. Ubytovali
sme sa v hoteli Star. Po večeri sa tí odvážnejší
vybrali na nočnú prechádzku po kľukatých
arabských uličkách.
Tretí deň. Betlehem /Dom chleba/ je
miestom narodenia Ježiša Krista. A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si
najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude
spravovať môj ľud, Izrael. Pripomenuli sme
si Vianoce, tak sme si v partnerskom obchode nakúpili suveníry a darčeky pre blízkych.
V Kostole sv. Kataríny vedľa baziliky sme o
10 h slávili vianočnú omšu, zaspievali Tichú
noc a uctili si Jezuliatko. Z tohto kostola sa
vysiela aj polnočná omša na Vianoce. Navštívili sme Jaskyňu mlieka, vykopanú do
bieleho tufu. Tu žila sv. rodina, pri kojení
od kvapky mlieka jaskyňa zbelela. Päťloďová Bazilika Narodenia Pána je postavená
na mieste prírodných jaskýň za mestom. V
malej Jaskyni Narodenia Pána pod oltárom
je štrnásťcípa strieborná hviezda s latinským
nadpisom: Tu sa z Márie Panny, narodil Ježiš
Kristus. Je tu Jaskyňa mágov a miesto jasličiek. I porodila svojho prvorodeného syna,
zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ,
lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
Beit Sahur – Pole pastierov je predmestie
Betlehema, kde začína Júdska púšť. V skalnatom, vysušenom prostredí museli pastieri
hľadať pastvu pre stádo. V tom istom kraji
boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili
svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel
a ožiarila ich Pánova sláva. Kostolík Gloria in exelsis má formu beduínskeho stanu.
Biblický človek je požehnaný dvomi vecami,
zemou a potomstvom.
Štvrtý deň. Ráno sme vošli do Jeruzalema /Mesta pokoja/. Hlavné mesto má
900 000 obyvateľov. Je rozdelené na židovskú, moslimskú, kresťanskú a arménsku
štvrť. Budovy sú obložené bielym kameňom,
ktorý sa na slnku leskne, akoby bol Jeruzalem zo zlata. Z troch strán ho obklopujú
údolia Gehena a Cedron. Vystúpili sme na
Olivovej hore. Židia veria, že pri vzkriesení
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vstanú medzi prvými tí, čo tu budú pochovaní, preto sú tu cintoríny. Ježiš prechádzal
na osliatku z Betfagé cez Olivovú horu Zlatou bránou do Jeruzalema. V Kostole Dominus Flevit v tvare slzy bola o 9 h sv. omša.
Miesto oltárneho obrazu je okno s najkrajším pohľadom na mesto. Pán predpovedal
skazu Jeruzalema a pritom zaplakal. Keď sa
priblížil a zazrel mesto, plakal nad ním a
hovoril: „...a nenechajú v tebe kameň na
kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia.“ V Getsemanskej záhrade sa nachádza osem starých, ale zdravých olív. Tu sa
Ježiš modlil, tu ho zradil Judáš. Je tu Bazilika
Agónie – Chrámu národov. Pred oltárom je
skala /Skala agónie/, na ktorej sa Ježiš potil krvou. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte
vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal
na zem ako kvapky krvi. Kostol Hrobu
Panny Márie má tvar krypty, do ktorej vedie
54 schodov. V strede je prázdny hrob. Panna
Mária bola aj s telom vzatá do neba – Nanebovzatá. Prišli sme k starým hradbám mesta, okolo archeologického parku Ofel. Cez
Hnojnú bránu /v staroveku cez ňu vyvážali
smeti/, po bezpečnostnej prehliadke, sme
sa dostali k Múru nárekov. Západný múr je
zvyšok hradieb, má dĺžku 60 m, je najsvätejším miestom Židov, ktorí pri ňom vykonávajú pobožnosti. Videli sme aj ortodoxných
Židov v typickom oblečení a účese. Aj my
sme sa išli pomodliť a vložiť lístok s prosbami. Muži s čiapočkou „kippou“ vľavo, ženy
zahalené šatkou vpravo. Prešli sme cez starú
arabskú štvrť plnú bazárov. Išli sme na horu
Sion popri soche Dávida. Vstúpili sme do
gotického Večeradla /Horná sieň/, ktoré je
jedným z najdôležitejších miest pre kresťanov. V ňom Ježiš ustanovil Eucharistiu, sviatosť kňazstva a zmierenia. Tu sa im zjavoval
po svojom zmŕtvychvstaní, zoslal Ducha
Svätého, apoštoli si vyvolili Mateja namiesto
Judáša. A znova im povedal: „Pokoj vám!
Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“
Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril
im: „Prijmite Ducha Svätého.“ Pri Dávidovej hrobke je modlitebňa Židov. Kostol
Usnutia Panny Márie /Svätého Sionu/ stojí
na mieste, kde Panna Mária usnula. Je v susedstve Večeradla a tvorí časť benediktínskeho opátstva Dormition. V kruhovej krypte
baziliky je katafalk zobrazujúci Pannu Máriu v polohe zosnulých. Je tu zobrazených
šesť podôb Márie: Eva, Miriam, Jahel, Judita,
Rút, Ester. Zaspievali sme Celá krásna si Mária... Prešli sme okolo Kostola Svätý Peter za
spevu kohúta /in Galikantu/ a odcestovali.
Piaty deň. Herodesovou bránou sme
vstúpili do starej časti Jeruzalema. V tento
deň sme nastúpili na krížovú cestu. Túto
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smutnú udalosť umocnilo aj chladné, sychravé, daždivé počasie. Via Dolorosa /Cesta
utrpenia/ alebo Via Crucis /Krížová cesta/
symbolizuje poslednú cestu Ježiša od miesta
obžaloby a odsúdenia až po miesto ukrižovania, čiže z pevnosti Antónia na Golgotu.
Má 14 staníc. V pevnosti Antónia, ktorú dal
postaviť Herodes Veľký, je I. a II. zastavenie.
Zdržiaval sa tu Pontský Pilát. Bola tu tzv.
súdna stolica – praetorium. Kaplnka odsúdenia /I./ je v moslimskej škole. V Kaplnke
bičovania /II./ sme o 8.15 h mali sv. omšu.
Pilát im povedal: „Hľa, človek!“ Len čo ho
zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali:
„Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal:
„Vezmite si ho a ukrižujte. Ja na ňom nenachádzam vinu.“ Ježiš vzal na svoje ramená priečne rameno kríža /patibulum/.
Zvislé rameno bolo pevne zasadené do skaly
na Kalvárii. Na nádvorí sme sa pomodlili
pobožnosť krížovej cesty. A potom sme už
prechádzali úzkou uličkou, v dĺžke asi 1,5
km, plnou obchodov a orientálneho ruchu
bazárov. Jednotlivé zastavenia sú označené
kaplnkami /III. až VII./ alebo nápismi na
múroch /VIII., IX./. Päť zastavení je v Bazilike Svätého hrobu. Od VIII. zastavenia
boli za hradbami mesta, kde bol kameňolom a verejné popravisko. Pre tvar lebky
ho nazývali Golgota /lat. Kalvária/. Vstúpili sme do Baziliky Svätého hrobu, ktorá je
najsvätejším miestom kresťanov. Je postavená nad miestom popravy a hrobu Ježiša.
Nepribližuj sa sem! Zobuj si z nôh obuv,
lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá! Strmým schodiskom sme vyšli na vrchol
Golgoty. Je tu kaplnka, X. a XI. zastavenie.
Druhá kaplnka, XII. a XIII. zastavenie je
na vrchole kalvárskej skaly, kde bolo v roku
33 ukrižovanie. Pod oltárom a sklom vidieť
kameň, kde stál Kristov kríž. Cez otvor sa
možno dotknúť kameňa. Sám si niesol kríž
a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po
hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s
ním iných dvoch z jednej i druhej strany,
Ježiša v prostriedku. Pod Golgotou je Adamova kaplnka s jeho hrobom. Krv Ježiša
stekala na Adamovu hlavu. Po vstupe do
baziliky je kameň balzamovania, na ktorom
pripravili telo Ježiša pred uložením do hrobu. V prvej časti Kaplnky Božieho hrobu
je Kaplnka anjela s kameňom, ktorým bol
hrob zakrytý. V druhej časti je bývalá jaskyňa autentického hrobu. Po stranách baziliky
sa nachádza komplex kaplniek, aj časť stĺpa,
pri ktorom bol Ježiš bičovaný. V suteréne je
cisterna, kde hádzali priečne ramená krížov.
Sv. Helena našla relikviu. Kaplnka je zasvätená sv. Helene a Povýšeniu Sv. kríža. Na záver
sme v Notre Dame centre navštívili Múze-
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um Turínskeho plátna.
Šiesty deň. Z Betlehema cez Beit Sahour, cez palestínske dediny, sme prechádzali Cedronským údolím. V dedine Betánia, v dome Lazara, býval Ježiš týždeň pred
utrpením. V Kostole vzkriesenia Lazara sme
o 8 h mali sv. omšu za zosnulých. Kostol
pripomína hrobku bez okien. Júdska púšť je
kamenistá. Teraz bola živá, zelená, plná rozkvitnutých farebných kvetov. O pár mesiacov tu budú len holé skaly s minimom rastlinstva. Videli sme osady obyvateľov púšte,
beduínov. Je tu niekoľko kláštorov. Zostúpili
sme k rieke Jordán. Má tri pramene a celkovú dĺžku 350 km. Vlieva sa do Genezaretského jazera, pokračuje južne, tvorí hranicu
s Jordánskom a vteká do Mŕtveho mora.
Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za
Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Aj my všetci sme pristúpili k rieke Jordán, obnovili si
krstné sľuby a naši kňazi nás symbolicky pokrstili. Qumrán /Kumrán/ je na severnom
brehu Mŕtveho mora. V roku 1947 hľadal
beduínsky pastier stratené zviera, hádzal
kamene do jaskyne, rozbil džbán, v ktorom
našiel zvitky spisov. Boli to staré hebrejské
texty, viac ako 900 zvitkových fragmentov.
Nachádzajú sa tu zrúcaniny obydlia a cintorína. Prísnym životom tu žila komunita
esénov. Na poludnie sme prešli cez najjužnejší check point. Nakúpili sme kozmetiku
Ahava. Lanovkou sme sa vyviezli na strmý
vrch v Júdskej púšti. Na jeho vrcholnej ploche sa na 8 ha rozkladá skalná pevnosť Masada. Herodes Veľký mal chorobné obavy o
svoj život alebo stratu kráľovstva, tak prestaval túto strategicky významnú pevnosť na
luxusné sídlo s palácmi, domami, skladmi,
cisternami, kúpeľmi. Keď rímske légie v roku
70 dobyli Palestínu a Jeruzalem, židovskí ze-

Svätý hrob

lóti sa stiahli na Masadu. Bránili sa tri roky.
Pevnosť mala 967 obyvateľov. Keď videli, že
neubránia pevnosť, radšej spáchali kolektívnu samovraždu, akoby mali padnúť do rúk
Rimanov. Popoludní sme prišli k Mŕtvemu
moru. Nazýva sa tak pre nedostatok rastlinstva a živočíšstva, pre 7-krát vyššiu slanosť.
Má olejovitú konzistenciu. Je dlhé 75 km a
široké 16 km. Ležali sme na hladine mora
a nechali sa unášať. Nedá sa v ňom potopiť,
hoci niektorí sa o to pokúšali. Do hotela sme
sa vrátili neskoro večer.
Siedmy deň. Išli sme na juhozápad
Jeruzalema, videli štadión, železnicu, Izraelské múzeum, múzeum holokaustu Yad
Vashem. Ain Karem je mestečko spojené s
narodením Jána Krstiteľa, Alžbety a Zachariáša. V Kostole narodenia sv. Jána Krstiteľa bola o 8 h sv. omša. V chráme je jaskyňa
Benediktus, miesto narodenia Jána Krstiteľa,
s nápisom Tu sa narodil Pánov predchodca.
A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom
Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána,
pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o
spáse. Na nádvorí je modlitba Zachariáša
Benedictus...Nech je zvelebený Pán Boh...vo
viacerých jazykoch, aj v slovenčine. Horný
kostol, Bazilika Navštívenia Panny Márie,
je na mieste domu, kde sa Alžbeta utiahla
počas svojho tehotenstva. Panna Mária putovala z Nazaretu, aby navštívila svoju tetu.
Mária prichádzala s radosťou, s ochotou
slúžiť, ako živá monštrancia. V tých dňoch
sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa
do istého judejského mesta v hornatom
kraji. V krypte je skala, za ktorou bol ukrytý Ján pred vojakmi Herodesa. Na múre sú
keramické tabuľky s chválospevom Márie
Magnificat... Velebí duša moja Pána...aj v
slovenčine. Cestovali sme diaľnicou č. 1 cez
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že zorganizoval a vybavil túto púť, nebál sa
vycestovať s takou veľkou a vekovo rozmanitou skupinou do ďalekej krajiny. Bohu vďaka
za všetky dobrodenia, ktoré sme tam zažili.
Text: Gabriela Jánošková
Foto: Stanislav Horák

Miesto narodenia Ježiša
Bet Šemeš do nádherného mesta Tel Aviv /
Kopček jari/. Joppe-Jaffa je jeho stará časť.
Účinkoval tu sv. Peter, odtiaľto sa odplavil
do Ríma. V Chráme svätého Petra sme zaspievali Pápežskú hymnu. Pozreli sme si vyhliadku na mesto, prístav, poprechádzali sa v
starom židovskom meste, plnom malých obchodíkov, pobudli na rušnom trhu, niektorí
sa kúpali v Stredozemnom mori. Navštívili
sme Chrám vzkriesenia, čítali sme o Ježišovom zjavení emauzským učeníkom. Tam
našli zhromaždených jedenástich a iných s
nimi, a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z
mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Ježiš Kristus žije. V skorých ranných hodinách sme
odleteli domov
Izrael je malá, ale rozmanitá krajina. Na
zavlažovanej úrodnej pôde sa pestujú ďatle,
banány, citrusy, olivy, figy, vinič, obilie, na
pastvinách dobytok. Videli sme aj nehostinnú, skalnatú púšť. Zaujala nás typická architektúra v hornatom kraji, budovy obložené
kameňom. Úhľadne upravené židovské štvrte v kontraste s arabskými. Nekonečne dlhé,
úzke, kľukaté uličky starého mesta, v ktorých sa dá ľahko stratiť. Orientálny bazár s
rôznym tovarom, neustále kričiaci predavači, lákajúci zákazníkov. Chaotická, ale bezpečná doprava, riadená trúbením áut. Príjemné ubytovanie s európskou stravou, ale
ochutnali sme aj arabské špeciality /nátierky,
pita, chalva/. Cez židovský sviatok šabat sa
život zastavil. Veď sobota je dňom odpočinku a zábavy. Na sviatok Purim chodili deti
oblečené v maškarných kostýmoch.
Naše každodenné putovanie po Svätej
zemi sme začínali a končili modlitbou a desiatkom ruženca. Denne bola svätá omša so
slávnostným požehnaním, ktorú celebrovali
naši kňazi, chlapci miništrovali, viacerí sa

vystriedali pri čítaní. Na jednotlivých zastaveniach sa čítalo z Písma, vysvetlili sa príslušné udalostí. V chrámoch sme mali čas aj
na stíšenie, modlitby a rozjímanie. Spomínali sme aj na tých, ktorí zostali doma. Blížiace sa Veľkonočné sviatky budeme všetci
prežívať intenzívnejšie. Veď sme chodili po
stopách Ježiša Krista. Navštívili a dotýkali sa
miest, kde sa narodil, žil, pôsobil, učil a konal zázraky, kde bol odsúdený, ukrižovaný
a vstal z mŕtvych. Ježiš zvíťazil nad smrťou,
žije a my máme niesť toto posolstvo do našich rodín.
Srdečná vďaka patrí otcovi Milanovi Diheneščíkovi, ktorý nás so zanietením sprevádzal po Svätej zemi. Je to úžasný človek
s veľkou znalosťou Písma, vysvetlením
miestnych udalostí a ľudským prístupom.
Sprostredkoval nám také zážitky a pocity, na
ktoré nikdy nezabudneme. Budeme na neho
myslieť v našich modlitbách. Veľká vďaka
patrí aj nášmu dekanovi Petrovi Brenkusovi,

Obchodný ruch na Krížovej ceste

Na otázku, čo vo vás zanechalo najhlbší
dojem, niektorí pútnici odpovedali takto:
• Neustály prílev pútnikov do Svätej zeme,
hlad po duchovne. /Miroslav Macho, 54 r./
• Obnovenie manželských sľubov v Káne,
pamätný certifikát vyplnený hebrejsky.
/Jozef Jánoška, 53 r./
• Nazaret. /Anna Hupková, 62 r./
• Zelená Galilea a staré mesto Jeruzalem.
/Šimon Piterka, 14 r./
• Návšteva jaskynky narodenia Ježiša.
/Zoltán Tóth, 52 r./
• Bazilika narodenia, miesto kde sa odpaľuje
Betlehemské svetlo, tolerancia náboženstiev. /Monika Tóthová, 51 r./
• Betlehem, radostná chvíľa, tam sa Ježiš narodil a smútok pri Božom hrobe. /Terézia
Kunová, 62 r./
• Olivová hora a Getsemanská záhrada.
/Jozef Kapusta, 58 r./
• Bazilika národov, kameň, kde sa Ježiš krvou potil, dva dni po sebe som sa kúpala
v dvoch moriach, Mŕtvom a Stredozemnom, letela som prvýkrát. /Zuzana Kucková, 52 r./
• Múr nárekov a že som mohol miništrovať
vo Svätej zemi. /Gregor Billik, 13 r./
• Golgota, miesto ukrižovania, najsmutnejšia udalosť. /Alžbeta Práznovská, 55 r./
• Boží hrob, kde som nabrala silu ducha.
/Katarína Eššeová, 59 r./
• Socha usnutia Panny Márie v kostole.
/Oskár Belo, 60r./
• Pevnosť Masada, ako sa vyzabíjali, to ma
veľmi dojalo. /Margita Molnárová, 62 r./
• Kúpanie v Mŕtvom mori. /Rita Bedeová, 38 r./
• Jaskyňa zvestovania, Kostol Agónie, Kostol sv. Petra a začiatok našej misie. /Mária
Ďurčová, 65 r./
• Pobyt na tých miestach, kde sa narodil,
pôsobil, zomrel a vstal z mŕtvych Pán Ježiš. Nielen fyzický, ale aj duchovný dotyk.
/Cecília Machová, 57 r./
• V rámci púte objasnenie jednotlivých pasáží zo Svätého písma, lepšie som si predstavila na mieste, ako to vyzeralo. /Laura
Piterková, 17 r./
• Že som sa dostala do Svätej zeme. /Anastázia Čuláková, 75 r./
• Aby sme po príchode domov medzi rodinu a známych ďalej evanjelizovali a boli
príkladom živej viery. /Alena Čuláková,
33 r./
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INZERCIA

OSLAVA DŇA DETÍ
pozýva všetkých svojich členov na:
• 1. máj 2015 – poznávací zájazd do Topoľčianok
• 17. jún 2015 – športové popoludnie seniorov
• jún 2015 – Dni zdravia
Viac informácii o akciách v miestnom rozhlase

a

Rodinný futbalový turnaj

sobota 30. máj 2015
futbalové ihrisko
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