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číslo 4.              júl - december 2015         nepredajné 



Motto:,,Vianoce sú láska. Zakaždým, keď ľúbime, zakaždým, keď 

darujeme, sú Vianoce“.(Dals Evans) 
 

 

SLOVO NA ÚVOD 

 

  Výročia a oslavy narodenín neodmysliteľne patria k nášmu životu. Deň našich 

narodenín je pre nás akýmsi malým sviatkom. V tento deň viac, ako inokedy, 

spomíname, bilancujeme dni a roky minulé. Možno trochu iná je oslava narodenín 

časopisu. Iná v tom, že v zrkadle nevidíme pribudnuté ďalšie vrásky, či zbytočne 

hľadáme prvý sivý vlas. Rovnaká v tom, že je plná radosti a neopakovateľnosti, veď do 

roka prichádza len raz.  

    Osláviť prvé narodeniny nášho časopisu chceme spolu s Vami, milí klienti Zariadenia 

sociálnych služieb „V KAŠTIELI“ Horné Obdokovce. Veď predovšetkým práve pre Vás 

sa presne pred rokom slávnostne pokrstili prvé stránky časopisu „SLOVO KAŠTIEĽA“. 

     „SLOVO KAŠTIEĽA“ sa zrodilo v čase, keď sme všetci túžobne očakávali príchod 

Božieho dieťaťa na svet. A rovnako aj dnes, pri príležitosti prvých narodenín 

časopisu, zapaľujeme ďalšiu sviecu na adventnom venci, ako symbol prichádzajúcich 

vianočných sviatkov. 

     Vianoc, ktoré sú neodmysliteľne spojené s láskou, porozumením, úctou a vďakou. 

Všetkým tým krásnym, na čo počas kalendárneho roka tak často zabúdame. Zabúdame 

pod ťarchou pracovných povinností, starostí života, neochote a nechcení vážiť si 

jeden druhého. 

    Uplynulý rok priniesol so sebou veľa smutných, bolestivých a nepochopiteľných 

udalostí. Svet bojuje so zlom oblečením v ľudskej koži deň čo deň.  Človek si kladie 

otázku: „Kam tento svet speje?“  

    Hoci máme pocit, že ľudskosť sa vytratila zo života a zo skutkov ľudí, nie je tomu 

tak. Našťastie. Stále žijú ľudia, ktorí poznajú pravú hodnotu ľudského života. 

     Skúsme preto aj my v našej komunite klientov hľadajúcej domov a zamestnancov 

hľadajúcej prácu pod strechou kaštieľa spoločne bojovať za lásku. Nehádať sa za 

hlúposti. Darovať si to najcennejšie, čo môžeme si dať. Darovať si lásku a tak vzácny 

čas.   

     A verte, že spolu pokoríme všetky zbrane. Vystačia nám k tomu naše dobré skutky, 

hrejivé slová a s láskou spojené ľudské dlane. 

  

 

                                                                                                /redakcia/



 

 

VILOMENINY 

 03.07. 2015 

 
Päť trojčlenných družstiev klientov nášho zariadenia sociálnych služieb súperilo  v 

piatich disciplínach súťaže s názvom „Vilomeniny“. Pokus o akúsi televíznu 

napodobneninu nám na prvýkrát vyšiel naozaj úspešne. Súperiace trojice predviedli 

nielen svoju zručnosť, ale i šikovnosť v jednotlivých súťažných úlohách. Viazanie 

špagátov, váženie cibule, ale i „hra na Popolušku“ pri  preberaní strukovín so sebou 

priniesli predovšetkým smiech a radosť klientov, ale i vecné odmeny pre tých 

najšikovnejších.   

                                                              

                                                             

 



 

 

 

VEDOMOSTNÝ KVÍZ 

10.07. 2015 

 

                      
 O inteligenčných schopnostiach našich klientov svedčia výsledky vedomostného kvízu, 

ktorý sa konal u nás v zariadení. Tesný bodový rozdiel medzi jednotlivými družstvami 

nakoniec rozhodol o víťazovi. Súperiaci predviedli svoje vedomosti pri hádaní povolaní, 

mien, slávnych osobností, či pri určovaní názvov zvierat na obrázkoch. O zábavu bolo 

postarané najmä pri napodobňovaní rôznych predmetov, či zvierat, s čím si  naši 

klienti poradili naozaj bravúrne.  

 

OPEKAČKA V HORNÝCH ŠTITÁROCH 

16.07.2015 

K letu neodmysliteľne patrí grilovanie rôznych dobrôt s priateľmi pod holým nebom. 

Rovnakú atmosféru zažili aj klienti zúčastnení na opekačke v ZSS „HARMÓNIA“ 

Horné Štitáre. Opekanie chutných špekačiek spojené s diskotékou v teplé letné 

popoludnie spríjemnilo horúci deň. 

 

KÚPALISKO TOPOĽČANY 

17.07. 2015 

  
Kúpalisko v Topoľčanoch bolo cieľom cesty našich klientov v piatkový letný deň. 

Horúce počasie prilákalo našich klientov k bazénom, kde šantili celý deň. Z kúpaliska 

odchádzala štvorica zdatných plavcov príjemne unavená  s množstvom pekných 

zážitkov.  



 

 

HĽADANIE STRATENÉHO POKLADU 

28.07.2015 

 

Klienti zo ZSS „Clementia“ Kovarce a DD „Pokoj a zdravie“ Nitrianska Streda spolu s 

klientmi z nášho zariadenia prišli v utorkové ráno hľadať stratený poklad v 

priestoroch nášho kaštieľa. Na ich ceste za pokladom ich potrápila neľahkými úlohami 

zlá ježibaba, ale i biela pani, či popoluška. Tajomné priestory pivnice prešli v sprievode 

skutočného strašidla. Ocitli sa aj vo veži kaštieľa, kde mohli obdivovať historické 

liatinové zvony. Nakoniec sa mohli kochať výhľadom z balkóna na krásnu flóru v parku 

obklopujúcom kaštieľ. Truhlice s pokladom v podobe cien pre víťazov nakoniec otvárali 

tí najšikovnejší.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HODOVÁ TRŽNICA 

16.08. 2015 

  

 Oslava titulu farského kostola v Horných Obdokovciach je už tradične spojená s 

hodovou slávnosťou v obci. Pri tejto príležitosti otvorili sa brány nášho Zariadenia 

sociálnych služieb „V KAŠTIELI“ pre všetkých obyvateľov obce a hodových hostí. 

Okrem prehliadky samotného kaštieľa mohli si návštevníci na pamiatku odniesť 

drevené výrobky klientov zo zariadenia. 

  

VARENIE GULÁŠU 

19.08. 2015 

 

  Pripraviť chutnú večeru pre 115 klientov nie je také jednoduché. Túto neľahkú úlohu 

sme však v našom zariadení zvládli na výbornú. Varenie kotlíkového gulášu išlo našim 

„kuchárom bez čapice“ naozaj od ruky. Dopoludnia pripravili všetky potrebné suroviny 

a s odbitím dvanástej hodiny pustili sa do varenia. O niekoľko hodín sa už v areáli 

niesla vôňa teplého jedla. Výborná večera v podobe pravého gulášu zožala obrovský 

úspech u klientov, ktorí si nezriedka pridali aj dupľu.    



 

 

PREDNÁŠKA V POĽOVNÍCKOM DOME 

24.08. 2015 

V spolupráci nášho zariadenia sociálnych služieb „V KAŠTIELI“ Horné Obdokovce s 

Poľovníckym združením „HRABINA“ Horné Obdokovce zúčastnili sa naši klienti 

prednášky o ochrane zvierat a prírody v našom poľovnom revíry. Prednáška 

dlhoročného člena poľovníckeho združenia bola spojená s premietaním 

dokumentárneho filmu o práci poľovníkov v tomto ročnom období. Záver patril 

otvorenej diskusii klientov a skúseného poľovníka v priestoroch zrekonštruovaného 

poľovníckeho domu pod drevenou sochou patróna všetkých poľovníkov – svätého 

Huberta.  
 

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ TOPOĽČANY 

08.09.2015 

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 

 
Stolnotenisová hala v Topoľčanoch sa stala centrom športového zápolenia v stolnom 

tenise medzi klientmi jednotlivých zariadení sociálnych služieb v rámci nitrianskeho 

samosprávneho kraja. Do tohtoročného neľahkého zápolenia sa zapojili aj naši klienti. 

Pán Dyba a pán Šuňal vzorne reprezentovali naše zariadenie. Aj keď medaily 

nepriniesli, patrí im vďaka za samotnú účasť i reprezentáciu.   

 



 

 

 

VÝLET TRENČÍN 

10.09.2015 

 

 

Pozrieť si miesto, v ktorom žil slávny Matúš Čák Trenčanský a vidieť jeho majestátne 

sídlo nad mestom módy je naozaj nezabudnuteľný zážitok. Túto súčasť bohatej 

histórie Slovenska obdivovali aj naši klienti na jednodňovom výlete v Trenčíne. Pekné 

počasie i samotná atmosféra mesta vytvorili jeden nezabudnuteľný zážitok pre 

všetkých zúčastnených.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MALÁ LETNÁ OLYMPIÁDA 

17.09.2015 

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 

 
Malá letná olympiáda klientov 2015 pod záštitou NSK – ú začala slávnostným zapálením 

olympijského ohňa a sľubom všetkých zúčastnených klientov hrať v zmysle fair play. 

Krásne slnečné počasie prialo športovcom, ktorí podali naozaj výborné výsledky. Medzi 

medailami ocenenými klientmi boli aj naši športovci. Odovzdávanie cien pod 

olympijskou vlajkou ukončilo ďalší ročník súperenia klientov v štyroch športových 

disciplínach.  

 

 

 



 

 

,,HARLEKÝN“ TOPOĽČANY 

22.09.2015 

 

 
Na cestu ku hviezdam sa vydali klienti nášho zariadenia p. Boris Dyba a p. Slavomír 

Krumpár v Zariadení sociálnych služieb „Harlekýn“ Topoľčany. Objaviť krásu vesmíru 

prostredníctvom hier na kozmonautov, či astronómov umožnili zamestnanci zariadenia 

všetkým zúčastneným klientom. Tí s nadšením „putovali“ do vesmíru na palube 

kozmickej lode, ale  zhotovovali i hviezdy.  

 

KNIŽNICA TOPOĽČANY 

29.09.2015 

 
Začiatok septembra je spojený taktiež so začiatkom hudobného kvízu v Tribečskej 

knižnici v Topoľčanoch. Prednášky o hudobných skladateľoch a ich úžasných 

celoživotných dielach vždy zaujmú našich klientov. Nebolo tomu inak ani 29. 9. 2015 

keď knihovníčky opäť raz pútavo rozprávali o genialite hudobných skladateľoch 

druhej polovice 19. storočia. 

 



 

 

,,ČLOVEČE NEHNEVAJ SA“ BARDOŇOVO 

22. 10. 2015 

 

Hrať spoločenskú hru „Človeče nehnevaj sa“ je spôsob, ako zaujímavo využiť voľný čas 

v spoločnosti priateľov. Získať vďaka víťazstvu v tejto hre medailu i putovný pohár 

mohli klienti zariadení sociálnych služieb dňa 22. 10. 2015 v ZSS „BARACHA“ 

Bardoňovo. Naše zariadenie tento rok reprezentovali pán P. Mikláš a pán J. Čáko. 
 

 

 

 

 

KNIŽNICA TOPOĽČANY 

21.10.2015 

 

 Dlhoročná spolupráca s Tribečskou knižnicou v Topoľčanoch a našim zariadením je 

veľkým prínosom predovšetkým pre samotných klientov. Tí si vďaka besedám s 

pracovníčkami knižnice rozširujú vedomosti o hudobných skladateľoch tých najväčších 

mien. Klientov zaujal  samotný výklad, ale i hudobné ukážky.  
 

 

 

 

 



 

 

KATARÍNSKA ZÁBAVA 

26.11.2015 

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 

 
Zariadenie sociálnych služieb „ V KAŠTIELI“ Horné Obdokovce každoročne organizuje 

Katarínsku zábavu pre jednotlivé zariadenia spadajúce pod NSK. Nebolo tomu inak ani 

tento rok. Miestom konania veselice sa tentokrát stal Kultúrny dom v Horných 

Obdokovciach. Pre klientov boli pripravené rôzne súťaže, pri ktorých mohli získať 

zaujímavé ceny. Žrebovala sa tombola a nechýbalo ani bohaté občerstvenie, ktoré sme 

pre klientov pripravili vďaka štedrým sponzorom nielen z radov súkromných 

podnikateľov v obci Horné Obdokovce. 

 

 



 

 

VIANOČNÁ KNIŽNICA  

02.12.2015 

 
Očakávanie príchodu vianočných sviatkov, obdobie adventu, klientom nášho zariadenia 

každoročne spríjemňujú pracovníčky Tribečskej knižnice v Topoľčanoch. Druhý 

decembrový deň prišli osobne zaželať všetkým klientom zariadenia krásne vianočné 

sviatky a zapriať im veľa dobrého do nového roku. Prianie bolo spojené s dojímavým 

pásmom, ktoré vypovedalo o vianočných zvykov minulých i tých novodobých. Nechýbali 

hudobné ukážky tradičných vianočných piesní, ktoré zneli v priestoroch spoločenskej 

miestnosti pri podávaní horúcej kávy. 

 

MIKULÁŠ ,,SVETLO“ OLICHOV 

04.12.2015 

v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 

 
Mikulášsky večierok v Olichove je typický svojou príjemnou zábavou, pútavým 

kultúrnym programom, krásnou vianočnou výzdobou a hlavne bohatou nádielkou 

sladkostí v podobe mikulášskych balíčkov od „olichovského“ Mikuláša. Ten na seba tento 

rok nechal prítomných klientov chvíľu čakať, no nakoniec predsa len prišiel a to aj v 

sprievode Čerta. Radosť klientov bola obrovská. Tešili sa nielen z darčekov, ale aj z 

piesní, ktoré im hudobná skupina hrala do tanca.   

 

 



 

 

PREDAJ VÝROBKOV MAX NITRA 

07.12.2015 

 
Vianoce sú spojené s kúpou vianočných darčekov v nákupných centrách. Všetkým Vám, 

ktorí ste sa v predvianočnom období rozhodli navštíviť nákupné centrum MAX v Nitre, 

boli určené výrobky našich klientov ponúkaných vo vianočnom stánku. Krásne výrobky z 

dreva v podobe mikuláša, anjela, soba, či drevené stromčeky, srdcia, svietniky 

vlastnoručne vyrobili klienti nášho zariadenia. Aj touto cestou chceme poďakovať 

všetkým Vám, ktorí ste ocenili šikovnosť a kreativitu našich klientov tým, že ste si 

vybrali z množstva vyrobených malých diel, ktoré však nepochybne priniesli Vašim 

blízkym veľkú radosť. Ďakujeme!!! 

 



 

 

,,HARLEKÝN“ TOPOĽČANY 

10.12.2015 

 

Desiateho decembra dominovala v priestoroch Zariadenia sociálnych služieb „Harlekýn“ 

Topoľčany kreatívna tvorba vianočných dekorácií spojená s pečením tradičných 

vianočných sladkostí. Hlavnej roly pri vyzdobovaní sa úspešne zhostili klienti 

jednotlivých zariadení sociálnych služieb a ich šikovné ruky. Bodku za tvorivým 

popoludním dali prekrásne ozdoby i voňavé koláče určené na sviatočne prestretý 

vianočný stôl.  

BESEDA NA TÉMU VIANOC 

11.12.2015 

Opäť po roku zavítal do nášho zariadenia miestny správca farnosti vdp. Jozef Šafár. Priblížil 

klientom význam adventu z pohľadu kresťana. Nezabudol pripomenúť, že zmysel Vianoc i 

predvianočného času znamená pre veriacich predovšetkým očakávať radostný príchod Krista na 

tento svet. Klientov potešil okrem rozprávania aj malým darčekom v podobe sladkostí 

 



 

 

BESEDA S POĽOVNÍKMI, POSEDENIE PRI GULÁŠI 

15.12.2015 

 
Členovia poľovníckeho združenia „Hrabina“ Horné Obdokovce pozvali našich klientov na 

posedenie v miestnom poľovníckom dome. Pripravili pre nich chutný guláš, ale i krátku 

prednášku o aktivitách poľovníkov v poslednom kalendárnom mesiaci. 

 

,,BENEFIT“ ĽUDOVÍTOVÁ – VIANOČNÁ TRŽNICA 

16.12.2015 

Mesiac december sa v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb spadajúcich pod 

NSK nesie v znamení množstva spoločenských podujatí, mikulášskych posedení, 

tvorivých dielní. Zamestnanci Zariadenia sociálnych služieb „Benefit“ Ľudovítová 

taktiež nezaháľali a pripravili stretnutie pre klientov zariadení. Účasťou na ich 

vianočnej tržnici sa pýšili aj naši klienti p. Vladimír Špánik a p. Boris Dyba. 

 



 

 

TVORBA NAŠICH KLIENTOV 

 

Vianoce 

Vianoce sú tu,  

hurá, hurá, 

stromček sa ligoce, veď sú tu vianoce. 

Celý rok sa tešíme, hlavne tí dobrí, 

čím sme ich obdarovali a tým sme i potešili. 

 

                                                                  /L.Gaálová/ 

 

VÝROBKY NAŠICH KLIENTOV 

    

 
 

                       

 

 



 

 

 

NAŠI OSLÁVENCI 

 
     JÚL                          AUGUST                            SEPTEMBER 

Bartek Albert                          Baláži Ladislav                                  Čačko Rudolf 

Božík Jozef                             Faltýnek Zdenek                              Jandová Zuzana 

Hudák Róbert                          Filípek Milan                                     Kunová Mária 

Orlický Marián                        Gordík Jozef                                    Kostolánsky Jozef 

Tuloki Alexej                          Grežďová Antónia                             Líška František 

Zapletal Peter                         Kovács Tibor                                     Maco Jozef 

                                               Čahoj Jaroslav                                  Mellen Antonín 

                                                                                                        Mifkovič Jozef 

                                                                                                        Palušová Mária 

                                                                                                        Sadloň Štefan 

                                                                                                        Šereš Eugen 

     

   OKTÓBER                  NOVEMBER                           DECEMBER 

Arzt Jozef                             Čebra Ladislav                              Jakubičková Eleonóra 

Belička Ferdinand                  Krumpár Slavomír                          Kováč Tomáš 

Dibala Štefan                         Kačicová Eva                                 Novotná Albína 

Gaálová Lucia                          Konček Pavol                                 Podhradský Vladimír 

Herdová Jana                         Parkányi Karol                               Pukančík Ivan 

Korec Ferdinand                    Strapková Vlasta                            Pír Stanislav 

Líška Pavol                             Šuňal Štefan                                  Porubský Marián 

Oravcová Mária                     Ťažký Milan                                     

Špánik Eugen                         Stano Zdenko 

   
 POSLEDNÉ ZBOHOM 

                    p. Kovalčík Pavol                               p. Dojčák Ľubomír 

                    p. Kovačik Jozef                              p. Smolka Štefan 

 



 

 

OSEMSMEROVKA 

 

     Jeden zamestnanec firmy sa rozhodol ukradnúť záchranný čln. Bol nadšený, keď sa 

mu to podarilo. Čln nafúkol a začal sa plaviť. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď sa 

nad ním zrazu objavil vrtuľník pobrežnej hliadky. Po pristátí sa dozvedel, že čln po 

nafúkaní aktivoval tiesňovú vysielačku.  

Samozrejme, na druhý deň už dotyčný............................................tajnička má 18 písmen. 

 

Afekt, Annáš, Barla, Bodák, Decko, Dlžín, Elita, Fialka, Fikus, Hygienik, Incest, Iskra, 

Ján Krstiteľ, Karát, Nákyp, Norka, Osika, Pripravil, Riešenie, Ruháč, Skaut, Sklad, 

Sklár, Sleng, Snehulienka, Spojovanie, Torta, Utečenec, Zjazd.  

 

Z S I V O B A E D A L K S 

J Á N K R S T I T E Ľ Á P 

A O O E Ú E R N Í Ž L D O 

Z E E I H U O E P H N O J 

D G S K A U T Š U Y A B O 

S A T N Č S L E N G K E V 

A K I F O P L I Č I R Á A 

R L L A U I F R E E O C N 

K A R A T K O F Á N N A I 

L I V A R P I R P I K E E 

 V F A A B L A F E K T A C 

 

         

ZASMEJ SA :-) 
 

Policajt zastaví auto a hovorí vodičovi: 

,,Túto rachotinu by som ani vo sne neodvážil nazvať automobilom!“ 

,,Ja tiež nie,“ súhlasí vodič. 

,,Preto nemám ani vodičský preukaz“. 

 

Pani Zlatica príde k lekárovi a hovorí, že chce schudnúť. 

,,Nuž, „ konštatuje lekár. ,,Vo vašom prípade musíte len behať a behať a behať!“ 

,,A nejaký liek by ste mi nepredpísali?“ 

,,No dobre, predpíšem Vám preháňadlo.“ 

 

Syn píše rodičom z tábora: 

,,Nemajte o mňa strach, je tu krásne, pekne odpočívam v izbe. Všetko je tu fajn. A čo 

je to vlastne tá epidémia? Váš Janko.“ 

            

 



 

 

MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY  

 

   Vnímať svet okolo dovoľuje človeku niekoľko zmyslov.  Vnímať svetlo, rozpoznať 

farby kvetov, vidieť zapadať slnko, či žiariť hviezdy na nočnej oblohe, môžeme len 

vďaka zraku. Oči nám dovolia vnímať všetko to krásne okolo nás.  

     No my, ľudia, by sme mali vedieť vidieť na svet aj inými očami. Očami ľudského 

srdca. Predsa len vďaka nim rozoznávame dobro od zla, lož od pravdy, priateľov od 

našich nepriateľov.  

     Hlas srdca nám našepkáva, čo je pre nás správne, no priznajme si sami. Ako často ho 

počúvame? Ako často zatvárame oči pred zlom, nenávisťou, falošnosťou, ktoré nás 

denne sprevádzajú.  

      

   Chtiac, či nechtiac, stávame sa majstrami pretvárky pre nás v tak dôležitých 

medziľudských vzťahoch. Mamona dnešného sveta, túžba po moci, krajšom aute, či 

luxusnejšom bývaní z nás robí ľudí s vlastnosťami zvery dychtivej po koristi.  

     Kam sa stratila empatia? Kto nám ukradol priateľstvo? Zabili nám lásku? Nie. 

Zbytočne hľadáme vinníka. Neskrývajme sa za dakoho druhého. Prosím, nerobme to! 

Skúsme začať meniť  svet v lepší od seba. 

      

   Alibizmus nám nepomôže. Ako dobre vieme vnímať svet očami nášho srdca? Vieme to 

vôbec? Toto nie je detská hra niekde na pieskovisku školského dvora. Tu nejde o 

zničení domček z piesku kvôli ukradnutým plastovým formičkám. Tu ide o skutočný 

život. O realitu našich dní. O medziľudské vzťahy. O tie vzťahy, ktoré akosi osireli o 

svoj prívlastok a zostali len chabým adjektívom uprostred dennodenných viet v 

komunikácii nás ľudí. 

      

   Nevieme si vážiť jeden druhého. Nezaujíma nás, že na nás ukazujú, ako na „toho“ 

duchom chudobného. „Charakter sa nenosí. Ak máš prachy, niekto si“. Takto nejako 

spieva MÜller v jednej zo svojich piesní. A tieto slová, sme si akosi „mimovoľne“ zvolili 

za naše motto. 

     Skúsme to  zmeniť. Hovorme spolu, otvorene, s úprimnosťou a s láskou. Počúvajme 

toho druhého. A najmä dívajme sa na neho priamo, z očí do očí. Priamo, od srdca k 

srdcu.  

     Neodkladajme skutky lásky na zajtra, pozajtra, na . . . niekedy inokedy. Čo, ak to 

„inokedy“ nikdy nepríde? Otvorme preto svoje oči, svoje srdcia a meňme naše vzťahy 

na tie ozajstné, medziľudské. Medziľudské, so všetkým tým, čo sa za týmto slovom 

ukrýva. Veď predsa žijeme jeden pre druhého. Robme preto zo všednosti dní sviatky 

lásky pre každého nášmu srdcu drahého.          

 



 

 

ZÁVER 

 Čas adventu prišiel opäť po roku. 

Vianoce sú už tak blízko. 

Rolničky nám zvonia do kroku, 

prvá vločka snehu padá z oblohy tak nízko. 

Tak nízko na zem z neba padá k nám, 

kam Pán daroval  ten najcennejší dar všetkým nám. 

Daroval nám svojho Syna, 

v Betleheme zrodeného, 

On nádejou je pre každého bôľom raneného. 

Otvorme preto v tomto vianočnom čase svoje dlane, 

pustime do našich domovov dieťa zrodené na slame. 

Otvorme svoje srdcia, 

radujme sa spolu v tichu betlehemskej noci, 

nech rodiny spoločne si uctia, 

ten najkrajší sviatok roka plný čarovnej moci. 

Krásne Vianoce plné lásky. 

Nech Vaše tváre rozžiaria sa radosťou, 

nech ďalší rok obdarí Vás hojnosťou. 

Hojnosťou mincí ligotavých, 

teplom v krbe Vašich domovov. 

Plnosťou skutkov obetavých, 

čo srdcia druhých napĺňajú radosťou. 

Krásne vianočné sviatky 

a šťastný nový rok  

želá 

riaditeľka zss PhDr. Miriama Michalková a kolektív. 
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