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Milí čitatelia, 

dostalo sa vám do 
rúk v poradí druhé číslo 
v tomto roku. Obsah je 
celkom pestrý. Náš tím 
vám prináša aj nové 
rubriky pre vaše voľné 
chvíle. Veríme, že vás 
poteší osemsmerovka a svoje miesto a 
priestor dostávajú aj deti. 

Keď som bola nedávno na praxi, deti 
dostali za úlohu pripraviť si divadlo ľubo-
voľnej rozprávky, ktorú si pred tým pre-
čítali. Pracovali veľmi usilovne a kostýmy 
mali perfektné, s čím im pomáhali ich pani 
vychovávateľky. Toto zadanie nedostali len 
tak. Marec bol mesiacom knihy. Knihy, ktorá 
je už žiaľ v dnešnej dome často vytláčaná 
modernou technikou. Sama si uvedomu-
jem, že aj moje mladšie sestry veľmi málo 
čítajú. Dnes už môžeme nájsť všetky infor-
mácie na internete, nájdeme tam príbehy 
a často krát aj celé knihy. Paradoxom je, že 
marec je zároveň aj mesiacom internetu. 
Je len na nás, koľko času venujeme knihe. 
Osobne sa radím medzi vášnivých čitate-
ľov, pre ktorých kniha znamená ponorenie 
sa do iného sveta, oddych, ale aj rozšíre-
nie slovnej zásoby. Najradšej čítam v lete, 
niekde v prírode. Alebo si len tak vyjdem na 
prechádzku. Lebo ak to ešte neviete, apríl je 
mesiacom lesov. Preto v čísle prinášame aj 
články o prvých dvoch jarných mesiacoch. 
Zastavme sa na chvíľku, najlepšie s knihou 
v ruke. Prichádza jar, všetko sa prebúdza. Je 
len na nás, aby sme si to všetko vychutnali.

Tento rok je apríl aj mesiacom, v ktorom 
slávime Veľkú noc. Tieto sviatky chcú kaž-
dému povedať niečo viac. Prelína sa v nich 
bolesť a utrpenie, ktoré vrcholí radosťou. 
Za celú redakciu vám preto, chcem popriať 
požehnané veľkonočné sviatky.

Renáta
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Tádž Mahal, v preklade z indičtiny 
znamená korunný palác. Je to stavba 
pri Agre v indickom štáte Uttar Pradeš. 
Dnes je súčasťou svetového dedičstva 
UNESCO.

Tádž Mahal

Pozostáva z hlavnej budovy obklopenej 
štyrmi minaretmi, ktoré sú ľahko naklonené, 
takže je pravdepodobné, že sa pri zemetrasení 
zrútia, mešity na západe, čiže smerom k Mekke 
a domu pre hostí na východe.

Podľa prevažujúceho oficiálneho názoru je 
to mauzóleum, ktoré postavil Šáhdžáhán na 
pamiatku svojej ženy Mumtáz Mahal. Podľa ofi-
ciálneho zápisu UNESCO sa stavba začala v roku 
1631 a skončila roku 1648. Stavalo ju vyše 20 
000 remeselníkov z celej južnej a strednej Ázie. 

Vraví sa, že na architektonickom stvárnení sa 
mali podieľať aj jeden francúz a istý Benátčan. 
Zodpovedným architektom bol Usad Ahmad z 
Lahore, starého hlavného mesta ríše Mogulov. 
Stavebný materiál bol dopravený z celej Indie a 
Ázie. Použilo sa vyše 1000 slonov a 28 rôznych 
druhov drahokamov a polodrahokamov bolo 
zasadených do mramoru.

Existuje však aj názor, že ide o prestavbu 
pôvodnej hinduistickej stavby, na čo by pouka-
zovali podobné stavby, ktoré sú mimo Indie nie 
veľmi známe.

Roku 1629 pri pôrode štrnásteho dieťaťa 
zomrela manželka indického mogula. Mala 36 
rokov a bola už 17 rokov vydatá. Jej manžel 
Šáhdžáhán stratil tým nielen milovanú ženu, 
ale aj múdru politickú radkyňu. Vraví sa, že za 
ňou trúchlil celé dva roky (podľa iných správ mu 
bolesťou zbeleli vlasy). Zložil sľub, že postaví 
pomník, ktorý bude hoden jeho ženy, niečo 

celkom mimoriadne. Nemožno poprieť, že sa 
mu to aj podarilo. Arjumand Banu, ktorá je tiež 
známa pod menom Mumtáz Mahal, dostala 
takto neobyčajný náhrobok, ktorý sa označuje 
skratkou jej mena Tádž Mahal.

Budova je preslávená na celom svete a pri-
ťahuje neuveriteľné množstvo návštevníkov. 
Silueta známa z nespočetných fotografií sa 
stala symbolom Indie. Tento obraz je takpo-
vediac s Indiou spätý. Tádž Mahal možno opa-
kovane navštevovať a návštevník zakaždým 
bude prekvapený niečím novým. V rozličných 
hodinách dňa pri rozličnom osvetlení pôsobí 
na diváka zakaždým inak. Chýba mu chladná 
monumentalita, ktorá by sa od pomníka dala 
očakávať. Skôr sa zdá, že sa vznáša medzi 
nebom a zemou – jeho proporcie, jeho symet-
rické členenie, okolité záhrady a zrkadlenie vo 
vode sa spájajú v dojem, ktorý obrovskému 
počtu návštevníkov vyráža dych.

Zdroj: internet

ZAUjÍMAVOstI
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Ve]ká noc vo svete
 Veľká noc je pred dverami a už sa budeme tešiť zo spoločných chvíľ strávených s 
rodinou a v kruhu najbližších. Veľká noc je sviatkom jari a nového života. Všetko 
hýri veselými farbami. Aj keď je Veľká noc len jedna, v rôznych kútoch sveta má 
veľa podôb. Pozývame vás na malé veľkonočné cestovanie, kde ich môžete spo-
znať...

Rusko
Veľká noc je po Vianociach pre pravosláv-

nych druhým najväčším sviatkom. V Rusku je 
tradičným zvykom farbiť kraslice varením vo 
vode s cibuľovými šupkami. So zafarbenými a 
vychladnutými vajíčkami zvyknú Rusi hrať hru, 
pri ktorej sa snažia protivníkovi rozbiť vajíčko 
bez toho, aby praskli to svoje. Ten, kto vyhrá 
si môže niečo želať. V Rusku sa počas sviatkov 
podávajú iba studené jedlá.

Afrika
V Afrických kresťanských komunitách je 

Veľká noc veľmi dôležitým sviatkom. Chrámami 
sa nesú Kresťanské hymny doprevádzané hrou 
na bubny. Po omši Afričania vonku pred chrá-
mom tancujú tradičné tance. Veriaci sa potom 
vracajú do svojich domovov, aby pokračovali v 
oslave hodovaním. Veľká noc má v Afrike nie-
len duchovný, ale aj spoločenský charakter. Je 
to sviatok, počas ktorého sa stretávajú rodiny v 
hojnom počte.

Austrália
Austrália je multikulturálna krajina takže sa 

Veľká noc na tomto kontinente oslavuje rôz-
nymi spôsobmi. Pre väčšinu ľudí je hlavným 

sviatkom Veľkonočná nedeľa. Práve v tento 
deň sa veriaci zúčastňujú bohoslužieb. Na 
Veľkonočnú nedeľu sa konzumujú na raňajky 

tzv. „Hot cross buns“. Sú to malé žemle 
so sušeným ovocím a s krížom navrchu. 
Deti si vymieňajú čokoládové vajíčka, v 
niektorých sa ukrýva malá hračka. Niek-
torí Austrálčania organizujú „Poľovačku 
na veľkonočné vajíčka“. Vtedy poscho-
vávajú vo svojich domoch a záhradách 
vajíčka, ktoré ostatní hľadajú. Vyhráva 
ten, kto nájde najväčší počet vajíčok. Po 
„poľovačke“ sa podáva obed, ktorý pozo-
stáva z pečenej jahňaciny, hovädziny 
alebo kurčaťa podávaného s pečenou 
zeleninou, napr. zemiakmi, tekvicou či 
mrkvou.

Taliansko
Taliani sviatok Veľkej noci nazývajú La 
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Pasqua. Servíruje sa tu Angellino, čo je pečené 
jahniatko. Tento pokrm symbolizuje obeto-
vanie Ježiša na kríži. Podávajú sa tiež vajíčka, 
ktoré si rozdávali medzi sebou už prví kresťa-
nia. Najmä deťom veľmi chutí špeciálny Veľko-
nočný chlieb vytvarovaný do tvaru koruny a 
naplnený sladkosťami.  

Francúzsko 
V celom francúzsku od Veľkého piatku až 

do Veľkonočného pondelka nezvonia zvony 
na žiadnom chráme. francúzi si tak pripomí-
najú umučenie a ukrižovanie Krista. Zvony sa 
opäť rozozvučia až v deň Kristovho vzkriesenia. 
Veľká noc je v tejto krajine aj sviatkom čokolády. 
Čokoláda sa tu v tomto období konzumuje v 
akejkoľvek podobe – od vajíčok a zajačikov až 
po kuriatka a zvončeky. Jedna legenda hovorí, 
že zvony, ktorý sa na Veľkonočný pondelok 
„vracajú z Ríma“ porozhadzujú po záhradách 
domov čokoládové vajíčka, ktoré deti s rados-
ťou utekajú pozbierať. 

Fínsko
fínsko patrí medzi krajiny, ktoré Veľkou 

nocou oslavujú príchod jari. Tradičným jedlom 
je tu fínska misa mämmi. Je to ovsená kaša z 
vody a žitného sladu v súčasnosti servírovaná 
so sladkým krémom a cukrom. V minulosti to 

však bolo pôstne jedlo podávané studené s 
chlebom. Súčasťou tradícií vo fínsku sú prí-
behy o čarodejniciach, ktoré „lietajú“ v škan-
dinávskych krajinách medzi Veľkým piatkom 
a Veľkonočnou nedeľou. V uliciach vo fínsku 
môžete v tomto období stretnúť maškary so 
začiernenými tvárami a hlavami previazanými 
šálom, alebo prezlečené za čarodejnice. Idú 
„žobrať“ a so sebou nesú násady na metly, 
kanvice na kávu a mladé vŕbové výhonky. Za 
„koledovanie“ si zvyčajne vyslúžia malú sladkú 
odmenu. 

Anglicko
Aj v Anglicku patria vajíčka k Veľkej noci. I 

keď veľa Angličanov si už pravý význam sym-
bolu vajíčka neuvedomuje. Okrem prepeličích 
vajíčok, ktoré sú v predajniach po celý rok, sa 
na trhu počas predveľkonočných nákupov zja-
vujú aj vajcia moriakov, bažantov a dokonca 
pštrosov. Vo vybraných obchodoch nájdete aj 
vajcia čajčie. Ale podľa zákona musia byť už na 
pultoch uvarené. Najviac sa ale aj tu predá vají-
čok čokoládových. V britských domácnostiach 
sa počas Veľkej noci usporadúvajú doslova 
poľovačky na vajíčka. Deti po celom byte hľa-
dajú čokoládové vajcia. Ktoré dieťa také vajce 
nájde, hneď ho aj zje. 

Zdroj: internet
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Na prvom mieste sú a najväčšiu dôleži-
tosť majú samotné Pavlove listy. Ak vylúčime 
List Hebrejom, o ktorom boli už v staroveku 
pochybnosti, či je Pavol jeho autorom, potom 
až 13 spisov je pripisovaných Pavlovi, čo je 
takmer polovica všetkých novozákonných spi-
sov. Listy sú dôležité predo-
všetkým pre rekonštrukciu 
posolstva a teológie Pavla, 
ale nachádzame v nich aj 
niektoré dôležité údaje zo 
života apoštola.  

Medzi exegétmi (=ľudia 
zaoberajúci sa výkladom 
Sv. Písma) je dnes spo-
ločná zhoda, že sedem 
listov pochádza priamo 
od apoštola Pavla. Sú to 1. 
list Solunčanom, 1. a 2. list 
Korinťanom, Listy Galaťa-
nom, filipanom, Rimanom 
a filemonovi.  Isté diskusie 

ohľadom priameho autorstva sú pri 2. liste 
Solúnčanom, listoch Efezanom, Kolosanom a je 
mienka, že ich mohol napísať aj niektorý Pavlov 
žiak. Ešte viac pri tzv. pastorálnych listoch – 1. a 
2. list Timotejovi a list Títovi, o ktorých je vše-
obecná mienka, že boli napísané až po Pavlovej 
smrti nejakým jeho žiakom, lebo obsahujú veľa 
pavlovského materiálu, ale na druhej strane 
ich osobitý štýl a vyššia úroveň cirkevnej orga-
nizácie predpokladá neskorší vznik. Spočiatku 
boli jednotlivé listy vo vlastníctve jednotlivých 
cirkevných komunít, ktorým boli adresované. 
Neskôr sa začali vymieňať medzi komunitami 
a zhromažďovať, až došlo k vytvoreniu jednej 
zbierky Pavlových listov  niekedy koncom 1. 
stor. po Kr. Pavlove listy sú pre nás dôležité aj z 
toho hľadiska, že zachytávajú rôzne problémy, 
tradície a zvyky jednotlivých cirkevných spolo-
čenstiev. 

Druhým prameňom sú Skutky apoštolov. 
Skutky boli napísané niekedy okolo roku 80 
po Kr. po zostavení Evanjelia podľa Lukáša, na 
ktoré Skutky apoštolov nadväzujú. Majú rov-
nakého adresáta Teofila, ktorému autor spis 
venuje. Autor teda mohol čerpať nielen z vlast-
nej skúsenosti, ale aj zo skúsenosti kresťan-
ských spoločenstiev, ktoré Pavol založil a využiť 

Pramene o svätom Pavlovi
O sv. Pavlovi sa dozvedáme z mnohých spisov a kníh. Rozlišujeme dva hlavné 
pramene informácií o tomto svätcovi. Prvým najdôležitejším sú listy, ktoré napí-
sal on sám. Druhý prameň tvoria Skutky apoštolov, ktoré opisujú Pavlovu čin-
nosť. Ak sa chceme do nich začítať, nájdeme ich vo Svätom Písme.

AKtUálNe
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materiál iných osôb. Pokiaľ ide 
o autorstvo, vo všeobecnosti sa 
zastáva názor, že je ním svätý 
Lukáš. 

Od 13. kapitoly Skutky 
venujú pozornosť takmer 
výlučne Pavlovi. Keďže boli 
napísané s istým časovým 
odstupom, niektoré uda-
losti podávajú schematicky 
– skrátene a autor do nich vložil 
vlastný štýl. Schematický spô-
sob podania niektorých správ 
je viditeľný v opise Pavlových 
misijných ciest. Napríklad Pav-
lov pobyt v Efeze na 3. misij-
nej ceste trval 3 roky, ale iste v 
Skutkoch apoštolov nie je opí-
saný každý jeden deň. 

Pri Skutkoch apoštolov 
máme však aj niektoré zvlášt-
nosti: 

-   Skutky apoštolov nespo-
mínajú ani jeden z Pavlových 
listov

-   Skutky apoštolov nespomínajú vzťah 
medzi vierou a zákonom, ktorý je v Pavlových 
listoch podstatným prvkom jeho posolstva. 

-   V Skutkoch apoštolov je Pavol predsta-
vený ako veľký misionár a konateľ zázrakov; v 
listoch Pavol seba samého takto neprezentuje 
a nespomína nijaký svoj zázrak. 

Zvláštnosťou Skutkov apoštolov je štýl písa-
nia, keď autor mení rozprávanie z tretej osoby  
jednotného (resp. množného) čísla na prvú 
osobu množného čísla. Niektorí usudzujú, že 
práve v týchto častiach bol Lukáš bezprostred-
ným spoločníkom Pavla a svedkom udalostí. 

Pravdepodobnejšie ale je, že autor pri písaní 
Skutkov apoštolov vedený Duchom Svätým 
prebral poznámky očitého svedka, upravil ich 
a zapracoval do celkového diela. 

V minulosti boli Skutky apoštolov považo-
vané za dejiny Cirkvi v zmysle dejín, tak ako 
ich chápeme dnes, preto aj Pavlov život sa 
rekonštruoval presne podľa údajov, ktoré tento 
novozákonný spis obsahuje. V prípade Skutkov 
apoštolov je však lepšie hovoriť o teológii dejín 
spásy. Nejde preto o suchý výpočet historic-
kých faktov, ale o podanie určitých vybraných 
udalostí vo svetle ohlasovania Kristovho evan-
jelia.

 Zmena nastala aj v prístupe 
k štúdiu svätého Pavla. V minu-
losti sa pozornosť sústreďovala 
viac na dejiny a udalosti z Pav-
lovho života. Dnes sa kladie 
dôraz na jeho osobu, posolstvo 
a skúsenosti. Listy vyjadrujú 
Pavlovu kresťanskú a apoštol-
skú skúsenosť. Pavol v nich uvá-
dza aj niektoré autobiografické 
údaje, ale nie sú to údaje pre 
údaje, ale vždy v spojení s iným 
motívom. 

Skutočnou hlavnou posta-
vou Skutkov apoštolov nie sú 
apoštoli, ale Božie slovo, ktoré 
od Krista prechádza na Cirkev a 
z Cirkvi na celý svet. Apoštoli sú 
v službe tohto Božieho slova. 

K uvedeným dvom hlavným 
prameňom je potrebné spome-
núť ešte jeden, ktorý však iba 
okrajovo venuje pozornosť Pav-
lovi. V 2. Petrovom liste čítame: 

„A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za 
spásu, ako vám napísal náš milovaný brat Pavol 
podľa múdrosti, ktorá mu bola daná, tak ako 
vo všetkých listoch, keď v nich o tomto hovorí. 
Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a 
neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj 
ostatné Písma, na svoju vlastnú záhubu.“

zdroj: svatypavol.weebly.com

MOdLiTBA  
K SVäTéMu PAVLOVi

Svätý Pavol, apoštol plný horlivosti  
a mučeník pre lásku Kristovu,  

vypros nám hlbokú vieru,  
nezlomnú nádej 

a planúcu lásku k Pánovi,  
aby sme mohli spolu s tebou povedať:  
„Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.“ 

Pomôž nám stať sa apoštolmi,  
ktorí verne slúžia tvojej Cirkvi, 

a svedkami tvojej pravdy  
a krásy uprostred temnôt našej doby.  
S tebou chválime Boha nášho Otca: 

„Jemu buď sláva, v Cirkvi  
a v Kristovi na veky vekov.“  

Amen.
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Biblia - Kniha kníh
Knihou kníh je Biblia (z gr. 

biblia = knihy, príbehy) alebo 
Písmo, Sväté písmo. Delí sa 
na Starý zákon a Nový zákon. 
Knihy prvej časti Biblie (Starej 
zmluvy) boli zväčša ustálené 
už v 5. storočí pred Kr., ale 
definitívna podoba Biblie sa 
ustálila až v 9. stor. po Kr. Biblia 
je napísaná v troch jazykoch : 
v hebrejčine, aramejčine a 

gréčtine. Názov „Biblia“ jej dal 
cirkevný otec Chrysostomos 
(zomrel roku 407).

Biblia nie je len jedna 
jediná kniha. Je to vlastne 
akási „knižnica“, ktorá obsa-
huje 73 rôznych spisov a bola 
vytvorená v priebehu asi 1500 
rokov. Bibliu tvoria dve hlavné 
časti:

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

Mesiac marec, ktorý sa už 
skončil, mám už od školských 
čias v pamäti zapísaný ako 
mesiac knihy. Možno tento 
prívlastok už nevnímame tak 
intenzívne ako kedysi, keď bolo 
oveľa menej možností vzdelá-
vania a získavania informácií 

ako dnes, no napriek tomu 
má literatúra zaiste v bežnom 
i študentskom živote svoje 
stále miesto. Zdrojom stret-
nutí s knihami odjakživa nie 
sú len kníhkupectvá a vlastné 
domáce knižné zbierky, ale 
svoje nezastupiteľné miesto 
tu majú aj knižnice.  

Kniha najväčší priateľ člo-
veka od vynálezu kníhtlače 
patrí medzi neodmysliteľných 
spoločníkov mladých či sta-
rých. Prečo si Mesiac knihy 
pripomíname práve v marci? 
Mesiac knihy si pripomíname 
od roku 1955. Podľa jednej 

verzie sa stal 
m e s i a c o m 
knihy z komerč-
ných dôvodov. 
Zvolili si to sami 
kníhkupci, lebo 
bola na jar malá 
návštevnosť v 
obchodoch. A 
marec práve 
preto, lebo v 
tomto mesiaci 
sa narodil a 
zomrel Matej 

Hrabenda, významný budi-
teľ, ktorý sa podieľal na šírení 
knižnej kultúry.

Od rozšírenia internetu 
je marec nielen mesiacom 
knihy, ale práve aj mesiacom 
internetu. Kniha, ktorá posky-
tovala celé stáročia možnosti 
na získanie vedomostí a ume-

leckých zážitkov, musí dnes 
ustúpiť výdobytkom moder-
nej doby. Jej protivníkom sa 
stala počítačová technika, ako 
aj elektronická kniha na CD 
nosičoch. Najmä pre mladých 
ľudí sa nové formy prenosu 
informácií stali rivalom knihy.  
Napriek tomu si myslím, že 
čítanie klasickej knihy, ktorú 
človek drží v rukách, môže si ju 
vziať do vlaku, k vode, môže v 
nej listovať, cítiť vôňu papiera, 
sa nijakou technikou jednodu-
cho nahradiť nedá.

Knihy sú pre človeka tým, 
čo sú pre vtáka krídla.

 (Puškin)

Zdroj: internet
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Apríl – mesiac lesov
Marec bol mesiacom knihy 

a apríl? Tento rok je to mesiac, 
kedy slávime Veľkú noc. Veľa 
ľudí považuje apríl za bláz-
nivý mesiac – čo je spôsobené 
hlavne rozmarmi počasia 
alebo prvým dňom 
mesiaci, kedy si 
ľudia medzi sebou 
robia žartíky. Málo-
kto však tuší, že apríl 
je hlavne mesiacom 
lesov. Preto v tomto 
mesiaci slávi svoj 
deň aj naša zem 
– 22. apríl je Dňom 
Zeme.

V tomto mesiaci 
sa príroda začína 
i n t e n z í v n e j š i e 
vymaňovať spod 
„nadvlády“ krá-
ľovnej zimy, ktorá 
vládne silnou rukou a nechce 
svoj trón postúpiť nikomu. Aj 
les, ako súčasť prírody ožíva, 
prebúdza sa zo spánku, do 
ktorého upadol s posledným 
šumom padajúceho lístia, s 
posledným zaručaním jeleňa 
v stráni, ktorý okrem túžby 

splniť si svoju svätú povinnosť 
ako keby oznamoval príchod 
zimy. Lesy aj keď oddychujú 
neprestávajú si plniť svoje 
funkcie, veď ako hovoríme sú 
našimi pľúcami, zásobárňami 

pitnej vody a sú filtrom množ-
stva negatívnych vplyvov 
industriálnej spoločnosti. Lesy 
majú celospoločenský význam 
a okrem funkcie produkčnej 
plnia aj celý rad mimopro-
dukčných funkcií, z ktorých 
pre ilustráciu spomenieme: 

vodohospodársku, pôdooch-
rannú, zdravotnú, rekreačnú 
a. i. Aby však lesy boli schopné 
plniť tieto funkcie v dostatoč-
nej miere musia byť, jednodu-
cho povedané, zdravé a silné, 

pripravené kedy-
koľvek odolávať 
značnému množ-
stvu škodlivých 
činiteľov. 

Prírodu okolo 
nás netvoria len 
lesy, ale aj lúky, rast-
liny, či živočíchy. 
Bolo by nádherné, 
keby sme sa občas 
zastavili v dnešnom 
uponáhľanom svet, 
a šli by sme sa len 
tak prejsť. Veď koľko 
úžasných zážitkov 
človek zažije pri sta-

novačke s priateľmi, pri turis-
tike. Jednoducho sa posadiť 
do trávy a vnímať prostredie 
okolo nás. Vezmite si aj dobrú 
knihu, to je jeden zo skvelých 
receptov na blížiace sa leto. 
Hor sa do prírody J

Zdroj: internet

• Starý zákon (Stará zmluva), 
ktorý kresťania prevzali z 
judaizmu (pôvodne v gréc-
kom preklade); obsahuje 
39 spisov (kníh) z toho je 17 
historických, 5 vyučujúcich 
a 17 prorockých. Vznikal asi 
1300 rokov. Skoro celý je 
napísaný v hebrejčine. 

• Nový zákon (Nová zmluva), 
ktorý obsahuje kresťan-
ské zvestovania; obsahuje 
27 spisov (kníh), z toho 5 
historických, 21 vyučujú-
cich a 1 prorockú; vznikal 
(v otázke datovania spisov 
Nového zákona nie sú his-
torici dodnes jednotní) asi 

80-200 rokov. Jediný apo-
kalyptický text v Novom 
Zákone je kniha „Zjavenie 
Jána“.
Názov  „zmluva“ pochádza 

z toho, že kresťanstvo rozlišuje 
starú zmluvu uzavretú s Abra-
hámom a Mojžišom a novú 
zmluvu uzavretú prostred-
níctvom Ježiša Krista. Biblia 
sa pokladá aj za cenný kul-
túrno - historický dokument 
ľudstva. Bibliou sa zaoberajú 
okrem teológie (kresťanskej 
teológie) aj vedné disciplíny 
ako biblická kritika, výklad 
Biblie (exegéza), religionistika, 
dejiny literatúry, hebraistika 

atď. Biblia bola preložená do 
viac ako 2000 jazykov a je to 
jedna z najpredávanejších 
kníh na svete.

Zdroj: internet
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Krehká je vždy breza,
mohutné sú duby.
Najkrajšie však býva,
srdce čo ich ľúbi.
Pane snov, tak otvor
do rozprávky bránu, 
nech aj tmavá polnoc
podobá sa ránu.

M i n u l ý 
rok sme mali 
m o ž n o s ť 
vidieť tlmo-
čené predsta-
venie Popol-
vár. Vzhľadom 
k veľkému 
ú s p e c h u 
s p r o s t r e d -
k o v a n i a 
k u l t ú r n e h o 
zážitku pre 
nepočujúcich, sa organizátori 
v občianskom združení Pro 
Vida rozhodli spolu s predsta-
viteľmi SND a nepočujúcimi 
umelcami zorganizovať ďalšie 
predstavenie, pretlmočené 
do posunkového jazyka, roz-
právkový príbeh: „Narodil sa 
chrobáčik.“ 

V tanečnej rozprávke „Naro-
dil sa chrobáčik“ sa predstavili 
sólisti Klaudia Bittererová, 

Adrian Ducin, Roman Novitzky 
a Bethan Smith. Za dirigent-
ským pultom stál Miloslav 
Oswald. Režisérom a choreo-
grafom rozprávky o chrobáči-
kovi Svätojankovi je Igor Holo-
váč. Autorom hudby je Tibor 
frešo a autorom textov piesní 
Nikita Slovák. Inscenácia mala 
premiéru v júni 2001. 

Balet „Narodil sa chrobáčik“ 
bol tlmočený do posunko-
vého jazyka pre nepočujúce 
deti. Izabela Golejová, poču-
júca dcéra nepočujúcich rodi-
čov, sprevádzala rozprávača a 
prekladala jeho slová. Najdô-
ležitejšie situácie boli opísané 
aj v titulkoch nad scénou. Vla-
ňajšie tlmočené predstavenie 
Popolvár, ktoré ponúklo SND 
v spolupráci s Asociáciou Pro 
Vida, bolo prvou lastovičkou. 
Veríme, že sa v týchto predsta-
veniach bude pokračovať.

Pri porovnávaní predsta-
venia „Popolvára“ a baletnej 
rozprávky „Narodil sa chrobá-
čik“ bol rozdiel v pretlmočení 
týchto kultúrnych podujatí. Pri 

Baletné predstavenie –  
„Narodil sa chrobá9ik“
Dňa �. marca �00� sa v historickej budove Slovenského národného divadla usku-
točnilo baletné predstavenie rozprávky pod názvom „Narodil sa chrobáčik“, 
ktoré bolo tlmočené do posunkového jazyka. Úvodnými slovami sme sa ponorili 
do sveta rozprávky.
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„Popolvárovi“ boli tlmočené 
len niektoré piesne na plátne 
umiestnenom napravo od 
javiska. Naopak pri rozprávke 
„Narodil sa chrobáčik“ bola 

tlmočníčka súčasťou diania na 
javisku. Obidve predstavenia 
boli do prevádzané titulkami 
nad javiskom, kde boli opí-
sané najdôležitejšie situácie. 

Dúfam, že takýchto pred-
stavení uvidíme viac. Stret-
neme sa v divadle J. 

Renáta Holenová 

„Nikdy nevíte, co všechno se může přihodit 
na zdánlivě nevinné dovolené, ze kterých si 
rádi odnášíme zážitky zaznamenané kamerou. 
Jeden takový byl i český turista franta, který, 
i když nechtěně, spustil lavinu dramatických 
situací. A to jenom, že hledáček jeho kamery 
náhodou zachytil na ukrajinském nádraží dva 
mafiány, kteří si předávali tajemný kufřík. Co 
bylo obsahem tohoto kufříku a jaký byl jeho 
další osud, se dozvíte ve filmu.“

Táto upútavka v Čechách kričala zo všetkých 
strán a lákala záujemcov vidieť tento film. Vo 
februári 2009 v Prahe sa mi naskytla možnosť 
uvidieť tento film v kine a mala som z toho 
naozaj skutočný zážitok. O čom je tento film? 
To Vám teraz priblížim.

Premiéra filmu Exponát z roku 1827 sa už 
uskutočnila v Brne. 86 minútový celovečerný 
akčný film bol natočený v roku 2008 v Čes-
kej republike. Produkoval ho Kamil Panský a 
režíroval Miroslav Gavelčík. Hrali nepočujúci 
herci David Wagner, Michaela Kosiecová, Peter 
Lištvan, Lubomír Hykl, David Ninger, Lenka 
Šlachtová, a Matyáš Čuřík. Je to prvý celove-
černý film vytvorený samými nepočujúcimi 

chtivými ľuďmi.  Námet na scenár vymýšľali 
samí nepočujúci a zápletka Exponátu roku 
1827 nie je jednoduchá. V centre záujmu je 
vyrobená pištoľ v roku 1827, ktorá je vzácnym 

exponátom v múzeu. Totiž jednou ranou zabije 
dvoch ľudí. Do svojej zbierku túto pištoľ chce 
mafián, ale jeho ľudia cestou si omylom vyme-
nia kufor s brnenským turistom. A od toho sa 
odvíja celá zápletka, ktorú sa oplatí vidieť. 

Týmto filmom chcú tvorcovia počujúcim 
dokázať, že sú rovnakí ľudia na rovnakej lodi. 
A ukázať materský jazyk a to posunkový jazyk, 
ktorým sa vo filme komunikuje. Pre počujúcich 
divákov sú k dispozícii titulky a zvukový dopro-
vod.

V budúcnosti dúfam, že budú aj naďalej 
vznikať zaujímavé filmy tak ako v Českej repub-
like, tak aj na Slovensku. 

Janka Kokošková

O filme Exponát z roku 1827
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Maškarný ples 
Februárový večierok sa tento rok niesol v duchu fašiangov. Žiaci zo SOŠ na Koce-
ľovej prekvapili a pre túto príležitosť si pripravili rozmanité karnevalové masky. 
A poviem vám, bolo sa na čo pozerať.

 Karnevalové masky privítali 
naši moderátori – kráľ a agent 
fBI v podaní Alenky Dobiášo-
vej a Vlada Hederváriho, ktorí 
svojím vtipným vystupovaním 
navodili príjemnú atmosféru. 
A večierok sa mohol začať. Na 
začiatku moderátori všetkým 
vysvetlili priebeh večierka 
(predstavenie karnevalových 
masiek), zároveň predstavili 
4-člennú porotu, a to dvoch 
žiakov a dvoch pedagógov. Za 
hudby sa všetky masky porote 
vtipne predstavili, zatancovali 
či zahrali divadlo, každý po 
svojom. Bolo to veľmi dobré. 

Páčil sa mi napr. vinár so strap-
com hrozna, štyria banditi 
v maskách alebo štyri mŕt-
volky. Pirát, šašovia, inšpektor, 
kovbojky, rockeri, tanečnice či 
dievčatá z ulice, všetci sa v ten 
večer dobre zabávali. A neza-
budlo sa ani na súťaže, ktoré 
pre nás pripravili dievčatá z 3. 
ročníkov. Tancovali sme okolo 
stoličiek v pároch, či triafali 
sme s metlou handru na cieľ. 
Počas súťaží sa porota radila 
o tom, ktoré masky sú naj a 
zaslúžia si ocenenie. 

Po dlhom rozhodovaní 
(počuli sme, že porotcovia 
mali rôzne názory), sa porota 
konečne rozhodla a udelila 3 
ocenenia. Najzložitejšou mas-
kou, ktorá dala súťažiacemu 
najviac práce, bol strapec 
hrozna (vychovávateľka Dani-
ela), najvtipnejšou maskou 
bol kráľov gašparko (Romana 
Belajová) a vraj najoriginál-
nejšou maskou bol sultán 
(Zolo Király) Víťazom zamrzli 
úsmevy, ale to len preto, lebo 
odmenou pre nich bola zmrz-

lina, na ktorej si pochutnali 
nielen oni. Avšak musím ako 
tajomný pozorovateľ v maske 
zdôrazniť, že toto bol len názor 
poroty. Každý máme iný vkus. 
Ostatné masky, ktoré neboli 
ocenené, boli zaujímavosťou 
či originalitou porovnateľné 
a možno pre niekoho aj kraj-
šie. Ale najdôležitejšie je, že 
sa všetci spolu dobre bavili 
a aspoň na chvíľu bol každý 
niekým iným, možno práve 
tým, čím alebo kým túži byť. 
Chlapci a dievčatá si výborne 
zatancovali a všetci sme boli 
spokojní, že máme za sebou 
zase jeden vydarený večierok. 

A. Vychopenová,  
O. Kňazúrová  

(SOŠ pre žiakov so SP,  
Koceľova) 

Žiaci ZŠi pre sluchovo 
postihnutých v Lučenci sa v 
školskom roku 2008/2009 
zúčastnili Biblickej olym-
piády. 8. ročník vyhlásila 
Konferencia biskupov Slo-
venska v zmysle organizač-
ného poriadku Ministerstva 
školstva. 

Katolícke pedagogické a 
katechetické centrum určilo 
podmienky súťaži a kategó-
rie. Žiaci okrem základných 

vedomostí z hodín nábožen-
skej výchovy museli naštu-
dovať vybrané knihy Starého 

zákona: Tobiáš, Judit, Ester a 
Nového zákona: 1. Petrov list. 
V 1 kategórii úspešne postúpili 

Biblická olympiáda
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Skalka, kde sa akcia usku-
točnila, opäť prekvapila 
účastníkov všetkými podo-
bami zimného počasia – od 
prudkého vetra, cez snehovú 
metelicu, až po krásnu modrú 
oblohu a trblietajúcim sa 
novonapadnutým snehom. 
Ale tieto nástrahy počasia 
organizátori a žiaci bravúrne 
zvládli a pod vedením inštruk-
torov, na dobre pripravenej 
trati, usilovne trénovali a 
potom aj súťažili v slalome a 
behu na lyžiach.

Účastníci športového 
tábora si nielen pochva-
ľovali výborné podmienky 
na lyžovanie, ale každý deň 
mali vyplnený bohatým 
popoludňajším a večer-
ným programom. Okrem 
veselého karnevalu, dis-
kotéky a vystúpenia míma 
„Adyna“, vyšantili sa aj v 
Relax-centre na Skalke. 

Veľmi zaujímavá a poučná 
pre zúčastnené deti bola tak-
tiež návšteva priestorov  min-
covne, kde mohli vidieť, ako sa 
razia euromince.

C i e ľ 
zimného 
š p o r -
t o v é h o 
tábora sa 
podarilo 
s p l n i ť . 
V ď a k a 
vedeniu 
š k o l y 

a sponzorom – Lions club 
Kremnica, Občianske zdru-
ženie detí a mládeže so slu-
chovým postihnutím Kremko, 
Dr. Klaun, Skalky s.r.o., Horská 
služba v Kremnici, Grotto a.s., 
Mincovňa Kremnica a Mestský 
úrad Kremnica, sa zvýšil záu-
jem u sluchovo postihnutých 
o zjazdové a bežecké lyžova-
nie a podarilo sa nájsť talenty, 
ktoré budú ďalej rozvíjať svoje 
schopnosti pod odborným 
vedením svojich trénerov. 

Mgr. Jaroslava Páričková
     riaditeľka akcie  

Zimný športový tábor v Kremnici
V dňoch �. až 1�. februára �00� organizovala Základná škola pre žiakov so slu-
chovým postihnutím internátna Viliama Gaňu v Kremnici už �. zimný športový 
tábor pre sluchovo postihnutých žiakov z celého Slovenska. 

do okresného kola žiaci Peter 
Csaba, Milan Zboja, Jakub Ple-
šivčiak. Žiaci v rámci svojho 
voľného času venovali aj štú-
diám Svätého písma, za čo im 
patrí uznanie a pochvala. Sú 
vzorom pre svojich spolužia-
kov.

Diecézne katechetické 
centrum pod záštitou Minis-
terstva školstva v rámci Bib-
lickej olympiády organizuje 
celoslovenskú súťaž „Biblia 
očami detí a mládeže“. Súťaž je 
zameraná na zobrazenie Biblie 
a jej miesta v živote človeka, 
spoznávanie Svätého písma v 
dimenziách citlivej duše die-
ťaťa a mladého človeka. 

Žiaci boli zaradení do 9. 

kategórií pre špeciálne školy 
pre nepočujúcich žiakov. 
Súťažili žiaci, ktorí navštevujú 
katolícke náboženstvo a preto 
splnili podmienky zúčastniť 
sa celoslovenskej súťaže bib-
lickej olympiády. Pochvala 
a uznanie patrí najmä pre 
nepočujúcich žiakov 8.-9. roč-
níka: Ľuboš Čičmanec, Zoltán 
Pástzor, Martin Bebjak, Štefan 
Zelnický, Natália Gregušová, 
Lenka Čičmancová, Veronika 
Kuráková, Michal Markotán.

Všetci žiaci navštevujú 
predmet katolícke nábožen-
stvo viac rokov. Preto práca so 
Svätým písmom či výtvarné 
práce zamerané na biblické 
príbehy neboli pre nich niečo 

nové. Nech sú príkladom pre 
svojich spolužiakov. Patrí im 
uznanie a pochvala.

Mgr. Juraj Juriga
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Stretnutie s malou Táliou v Senci
1�. ročník krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho 
divadla dospelých hrajúcich pre deti.

Bolo to v stredu 25. marca a celý divadelný 
súbor diKO – S. Dvulitová, M. McDanielová, V. 
Prekopová, K. Nováková, V. Hedervári, B. Malí-
ková, N. Kozáková, L. Cmerová, R. Belajová, 
kolegyňa M. Vladovičová a ja sme sa stretli pri 
škole, kde nás čakal organizovaný zájazd auto-
busom do Senca. V autobuse bolo okrem nás 
plno počujúcich detí z iných divadelných súbo-
rov z Bratislavy. Dorazili sme do kultúrneho 
domu v Senci. Uložili sme kostýmy a rekvizity 
do šatne a rýchlo sme prešli na javisko. Začali 
sme preskúšavať a nasvecovať prvú hru Atle-
tika života a hneď na to naši žiaci vystupovali 
ako prví v programe. 

Divadelný súbor DIKO sa prezentoval na 
tejto súťaži prvýkrát v histórii hneď štyrmi 
hrami: Atletika života - pantomíma, Neča-
kaná návšteva – pantomimická klauniáda, 
Triptych o láske (etudy Láska cez počítač 
a Láska na koncerte) a Vyrobený pre mňa 
– tanečná kreácia a spev v posunkovom jazyku 
na motívy skladby skupiny Desmod. Predsta-
vilo sa  veľa činoherných predstavení od poču-
júcich divadelných súborov, preto nám slečna 
Vladovičová prekladala každé predstavenie do 
posunkového jazyka, za čo jej veľmi vďačíme a 
žiaci boli radi, že som zabezpečil tlmočníčku. 
Mali pekné zážitky. Nás bolo dokopy šesť súbo-
rov, medzi nimi boli aj deti zo ZŠI pre SP na Hrd-
ličkovej ulici pod vedením Zuzky Švantnerovej 

s hrou Zmiznuté rukavičky. Vzájomne 
sme si tlieskali, aj posunkami s rukami 
hore. Mali sme z toho všetci silné zážitky 
a vynikajúce pocity s dobre vykonanej 
práce. 

Od kritikov sme ako obyčajne dostali 
nejaké pripomienky a usmernenia na 
určité predstavenia, tentoraz bola veľmi 
prijateľná a objektívna. V tomto smere 
sme si boli s počujúcimi rovnocenní. Zís-
kali sme dve ocenenia: cenu s postupom 
na celoslovenské kolo súťažnej prehliadky 
s miniatúrou Láska na koncerte z Trip-
tychu o láske do Rimavskej Soboty v júni 
a druhá cena bola výhradne pre mňa 
ako mimoriadna cena odbornej poroty 
za tvorivú prácu so sluchovo postihnutou 

mládežou. Zaujímavé je, že práve takéto oce-
nenia sme najmenej očakávali. Dostali sme od 
organizátorov darčeky v podobe hudobných 
nástrojov ako sú tamburína, paličky a činely. 
DIKO sa na tejto súťaži spolu s počujúcimi sa už 
po štvrtý krát zúčastnil v rokoch 2005 (s hrou 
Zázračný kufor), 2006 (s hrou Barón Prášil), 
2007 (s hrou O kýchajúcej puške) a 2009. Cel-
kovo bola príjemná atmosféra a už sme sa tešili 
na autobus naspäť do Bratislavy unavení, ale 
plný zážitkov a nadobudnutých skúseností...

Jozef Rigo a DIKO,
SOŠ, OU a ŠI pre ŽSP, 

Koceľova 26, Bratislava

Kolektív DIKO

Láska na koncerte – L. Cmerová a V. 

Hedervári.
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NA VOľNé chVÍle

Pre deti!!!
Milé deti, je tu Veľká noc. Pripravili sme vám preto niečo na spestrenie počas veľ-

konočných prázdnin. Príjemnú zábavu J

Viete, ktorá cesta je správna? Kuriatka sa potrebujú dostať späť do domčeka, len 
nevedia, ktorý vchod je ten správny.
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1� NA VOľNé chVÍle

Chlapík išiel liezť po skalách a v polovici jedného náročného úseku mu prasklo 
lano, zostal tam visieť na končekoch prstov. Pred očami mu prebehol celý jeho 
život a v zúfalstve obrátil oči k nebu a zvolal: „Je tam hore niekto?“ A zhora zahrmel 
mocný hlas: „Áno.“ „Kto si?“ „Boh.“ „Prosím ťa, Bože, pomôž mi.“ „Pomôžem ti, pusti 
sa.“ „Čože?!“ „Ver mi, pusti sa, a ja ti pomôžem.“ Chlapík chvíľu pozeral do neba a po-
tom zavolal: (TAJNIČKA – 20 písmen)

alaman, amulet, antilopa, arabi, banda, barany, beseda, bizóny, bodliak, bydlisko, 
cement, dlane, doktor, družba epika, hradba, istina, jabloň, kameramani, klenba, 
klietka, koncert, kopula, korózie, kostra, krabica, kremeň, krupina, kvóta, lampa, lam-
pión, latka, lenka, levica, lopata, makra, malina, naturalisti, nektár, nemka, nevera, 
nohavice, obedáre, obezita, oblok, odlesk, okena, okres, opatera, ostatky, palica, 
paralela, platan, plody, pniaky, podateľne, poklona, poklop, pokusy, poleno, polom, 
položka, poroba, prietok, riasa, roboti, samota, skoba, slabika, slepota, sloboda, sne-
huliak, strana, taburetka, teploty, tonik, topole, trapas, tváre, vektor, veniec.

Zdroj: internet

Osemsmerovka
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pOéZIA

V dávnych dobách sa v Japonsku používali 
lampy z papiera a z bambusu, v ktorých svietili 
sviečky. Raz v noci sa domov vracal slepý člo-
vek a niekto mu ponúkol podobnú lampu. 

„Mne je lampa k ničomu,“ vysvetľoval sle-
pec. „Tma alebo svetlo, to sú pre mňa dve úplne 
rovnaké veci.“

„Ja viem,“ hovoril ten darca, „že lucerna ti 
neposlúži k tomu, aby si lepšie videl na cestu. 
Ale keď ju nebudeš mať, môže do teba niekto 
vraziť. A tak si ju radšej vezmi.“

Slepec s lucernou odišiel, ale nedostal sa 
ešte príliš ďaleko, keď ho takmer zrazil na zem 
niečí prudký náraz.

„Dívaj sa na cestu,“ hneval sa slepý na nezná-
meho. „Nevidíš tú lucernu?“

„Zhasla ti sviečka, bratku,“ odpovedal 
neznámy.

Kto by nepoznal bezohľadných ľudí, ktorí 
sa správajú domýšľavo? A pretože sú zasle-
pení vlastnou pýchou, ani nemôžu vidieť, že ich 
lucerna nesvieti. A predsa mnohí z nich si nechá-
vajú hovoriť „majster“ alebo „doktor“ alebo „cti-
hodnosť“.

Dívaj sa na cestu

Dievčatko sa vrátilo od susedky, ktorej tra-
gicky zomrela osemročná dcérka. 

„Prečo si tam chodila?“ pýtal sa otecko.
„Aby som potešila jej mamičku.“
„A ako si ju potešila ty, taká malá?“
„Sadla som si jej do lona a plakala s ňou.“

Keď niekto blízko teba trpí, plač s ním. 

Keď je niekto šťastný, smej sa s ním. 

Láska sa pozerá a vidí, počúva a počuje. 

Milovať znamená cítiť spolu so všetkými 
živými bytosťami. 

Kto miluje, objaví v sebe nekonečné pramene 
útechy a účasti nad trápením druhých. 

Sme ako anjeli s jedným krídlom – môžeme 
letieť len keď sa držíme v objatí. 

Bruno Ferrero: Príbehy pre potešenie duše

Útecha
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1� OZNAMy

Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku
apríl, máj, jún 2009

B. Bystrica: Katedrála sv. františka Xaverského – 26.4., 31.5. a 28.6. 2009 o 14.00 
hod.
 10.4. 2009 o 11:00 - krížová cesta na Urpín (začiatok v kaplnke Diecézneho cen-
tra na Kapitulskej) 
Trenčín: Kostol Notre Dame – 19.4. a 21.6. 2009 o 16.00 hod.
 V Klube (po omši šípkový turnaj) – 17.5. o 14.00 hod. 
Nitra: Kaplnka sv. františka Saleského – 12.4., 10.5. a 14.6. 2009 o 16.00 hod. 
Bratislava: františkánsky kostol – 12.4., 3.5. a 7.6. 2009 a každú nedeľu tlmo-
čené do PJ o 16.30 hod. 
 10.4. o 15.00 – obrady Veľkého piatku 
 Kostol sv. Cyrila a Metoda – detská omša – 22.4. o 15.00, máj, jún - podľa 
dohody  
 Prvé sväté prijímanie – 5.6. o 10:00 
Vysviacka novokňazov ovládajúcich posunkový jazyk:
Peter Gula - Trnavská arcidiecéza - 13.6.2009 o 15.30 v Trnave
Felix Mária Z. Žiška - františkán - 27.6.2009 o 11.00 v Kočovciach (okr.Nové 
Mesto nad Váhom)
Krst detí
7.2. Kateřina Raptová - Necpaly- Kostol sv. Ladislava
21.3. Matúš Tóth - Košice- Kaplnka sv. Michala
28.3. Barbora dóczyová - Banská Štiavnica- Kostol 
Nanebovzatia Panny Márie
28.3. Nela Marianna Ridzoňová - Banská Štiavnica- 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

S r d e 9 n e   b l a h o ž e l á m e !
*  *  *

Nech je váš život ako násobilka, ktorá násobí radosť, 
delí starosť, umocňuje lásku, odmocňuje nenávisť 
a všetko dobré dohromady spočíta. Veľa Božieho 
požehnania praje celá redakcia.

Narodeniny:
Apríl: 4.4. Zeisel Miroslav, 10.4. Baláž Štefan, 11.4 Domancová Iris, 12.4. Tonka Vladi-

mír, 19.4. Mráz Ondrej, 25.4. Harsová Irena, 27.4. Dugovičová Magdaléna, Chren Peter, 
29.4. Durechová Valéria

Máj: 6.5. Janáčová Slávka, 12.5. Kľačan Ján, 19.5. Colotka Róbert, 27.5. Ďurech Andrej, 
Vojtkovský Anton, 30.5. Kľačanová Jana

Jún: 2.6. Juríková Jana, 8.6. Sulík Pavol, 12.6. Hudecová Ľubica, 13.6. Tóth Gabriel, 21.6. 
Bartoš františek, 25.6. Pastoreková Perla, 28.6. Chrenová Beáta, 29.6. Lačoková Dana
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CELOROČNÁ SÚuAŽ
Milí čitatelia, naša súťaž stále pokračujeme. 

Preto vás opäť vyzývame o aktívne zapojenie sa 
do nej, pričom ju môžete ovplyvniť len vy. dnes 
vám prinášame niekoľko inspirácii. Snáď vás 
zaujmú a nadchnú. Na fotky, či už nové alebo z 
vášho domáceho archívu, budeme netrpezlivo 
čakať. 

O čo hráte? Určite uznáte, že sú to veľmi pútavé ceny: 

1. cena: 2 vstupenky na ples v roku 2010 + predplatné 
časopisu Gaudium na rok 2010

2. cena: rozprávkové DVD pre nepočujúcich + pred-
platné časopisu Gaudium na rok 2010

3. cena: kniha + 
predplatné časopisu 
Gaudium na rok 2010

4. a 5. cena: pred-
platné časopisu Gaudium na rok 
2010 

Koncoročné žrebovanie 
sa uskutoční v Banskej Bystrici 

poslednú novembrovú nedeľu 29.11.2009 po svätej omši. Všetky 
fotky si môžete pozrieť aj na výstave, ktorú usporiadame na konci 
súťaže, a o ktorej vás budeme včas informovať. 

Teraz to najdôležitejšie. Téma súťaže je Dotyk Božej lásky v 
prírode. fotky nám zasielajte na adresu redakcie alebo email 

- redakcia.gaudium@gmail.
com. fotky treba zasielať 
do 15. 11. 2009. 

Redakcia


