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Slnko zapadne, 
zmodrá obloha, 
vietor zavanie, 
ožije beloba. 

Krásne jedličky 
z hory sa poberú, 
ožijú sníčky, 
srdce nám zohrejú. 
Život v dieťati 
znova rozsvieti 
opäť čaro Vianoc, 
zmizne temná noc.  
Marko Skukálek 
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Vianočný pozdrav  
Vianoce sú za dverami, prajem veľa zdravia, šťastia a najmä veľa darčekov, 

aby kapor vo vani plával 

a kapustnica bola na tanieri. 

Krásne a požehnané Vianoce  

Martina Šebeňová 
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Interview s Mgr. Albínom Brachtýrom,  
kňazom a správcom farnosti Kolárovice 

�� 
1. Ako sa Vám páči v Kolároviciach? 

Som chlapec z dediny. A aj pán biskup, keď som chcel byť 
preložený, sa ma pýtal, či chcem ísť do mesta alebo na dedinu, 
tak moja odpoveď bola radšej dedina. Takže som spokojný 
s dedinkou v údolí a priľahlými vrchmi, prírodou a hlavne 
s ľuďmi, ktorí tu žijú. 

2. Čo Vás viedlo k tomu stať sa kňazom? 
Už od detstva som túžil stať sa kňazom. Ale keď som začal 
chodiť do školy a pribudlo učenie, zdal sa mi tento cieľ 
nedosiahnuteľný. Potom prišiel výber strednej školy, nedostal 
som sa na gymnázium, ale na SOU- strojárske s maturitou. Po 
škole rok v zamestnaní, potom základná vojenská služba a po 
nej padlo konečné rozhodnutie ísť študovať za kňaza. Takto si 
ma Pán Boh viedol tam, kde ma chcel mať a ja som pre to 
niečo urobil.  
A čo ma viedlo ku kňazstvu? – na začiatku to bola krása sv. 
omše, doma som sa hrával na sv. omšu. Neskôr získanie 
vedomostí o Bohu a pravdách viery, pomoc ľuďom na ceste 
viery, pri vysluhovaní sviatostí, modliť sa za ľudí a ich 
potreby. 

3. Napĺňa Vás táto práca?  
Áno, som spokojný s touto prácou, cítim sa v nej ako doma.. 
   4. Koľko rokov už vykonávate činnosť kňazstva? 
Kňazom som už 15 rokov. Moje kaplánske pôsobiská  boli: 
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Turzovka, Teplička nad Váhom, Červený Kameň, Pruské, 
Raková. Farárske: Rudina 

5. Akým ste boli žiakom? 
Myslím, že takým priemerným. Rád som mal dejepis, 
matematiku, fyziku. Ťažkosti boli s materinským jazykom 
a na strednej aj s cudzími. Že som zvládol vysokú školu, za to 
vďačím triednemu učiteľovi zo strednej, ktorý mi povedal: 
„Na vysokú školu nepotrebuješ dobrú hlavu, ale dobrý zadok, 
ktorý by vydržal sedieť nad knihami.“ 
   6. Čo pre Vás znamenajú sviatky? 
Sú to sviatky Božej Lásky, ktorá vstúpila do tohto sveta ako 
obyčajné dieťa a prežíva svoj život v rodine Jozefa a Márie. 
Rád si spomínam na Vianoce z detstva - rodičia, sestry, dedko 
a babka a samozrejme darčeky. Vianočné sviatky sú sviatkami 
rodiny a je veľmi dôležité, aby sa v rodine prežívali a slávili. 

7. Aké máte plány do budúcnosti? 
Chcem aj naďalej pokračovať v kňazskom povolaní, v službe 
ohlasovanie evanjelia a pomáhať ľuďom na ceste k Bohu. Je 
pred nami vysluhovanie sviatosti birmovania, ktorej bude 
predchádzať príprava. Na kostole chcem urobiť generálnu 
opravu zvonov a veľkou výzvou je vykurovanie kostola. 

 
Ďakujem za rozhovor. 

    Interview pripravil Karol Kalabus. 

�� 
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Patrónom farnosti Kolárovice je svätý Mikuláš. Čo o ňom viete? 
Možno vám poznatky doplní aj článok Júlie Šimákovej. 

Mikuláš z Myry 
 

Ako biskup pomáhal kresťanom, 
ktorí boli prenasledovaní počas 
vlády cisára Diokleciána. 
Zachránil mnoho odsúdených 
kresťanov, ktorých vykúpil 
vďaka svojmu bohatstvu. Na 
svoje náklady dal postaviť aj 
nemocnicu. Mikuláš sa stal pre 
svoje činy obľúbeným biskupom, 
no ani on neunikol 
prenasledovaniu. Bol zatknutý a 
na svoj trest čakal vo väzení. Po 
oslobodení sa z neho 
stal arcibiskup. 

Jeho najznámejším činom je 
určite zachránenie troch dievčat. 
V meste totiž žila jedna rodina, 
ktorej otec prišiel o všetky 
peniaze a jeho tri dcéry si mali na 
živobytie a veno zarábať ako 
prostitútky. Keď sa to dozvedel 
Mikuláš, rozhodol sa im pomôcť. 

V noci dal do mešca peniaze, ktoré sa mali stať venom pre dievčatá a položil ich 
na okno domu, v ktorom rodina bývala. To isté urobil aj ďalšiu noc a otec 
dievčat bol zvedavý, kto je ten dobrodinec. Na tretí deň si teda na Mikuláša 
počkal. Keď dával mešec na okno a poďakoval sa mu.  Mikuláš mu povedal, aby 
toto tajomstvo neprezradil. Každej dcére dal takto ako veno dokopy 100 aureov. 
Takto zachránil dievčatá od potupného osudu a odvtedy sa na obrazoch 
znázorňuje s tromi mešcami alebo tromi jabĺčkami.  

Viete ako je znázornený v našom farskom kostole? Ak nie, určite sa tam zájdite 
pozrieťJ 
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Básničky: 
Mikulášku, dobrý strýčku, 
modlím sa ti modlitbičku, 
zlož tú svoju plnú tašku, 
daj nám z darov tvojich trošku,                                                              
či koláča makového, 
či koníka medového. 
Veď ty svätý Mikuláš, 
veľa dobrých darov máš. 
 

Pred oknom - za oknom stojí Mikuláš, 
povedz nám deduško, čo v tom koši máš. 

Pre dobrú Aničku medovú paničku 
a pre zlého Jožka korbáč a paličku. 

 

Pripravila Júlia Šimáková 
Vianočné básnenie 
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Čakám kedy konečne príde, 

darčeky každý dostane snáď. 

A bude možno dokonca rád. 

A ja si hlavu lámem nad básňami. 

A trápim sa sylabickými veršami. 

    Anabel Záhumenská 

  

 

Vianočná atmosféra , vianočný čas, 

je to tu znova, je to tu zas.  

Darčeky, večera, rodina, 

všetko, čo máme radi. 

Snáď sa na nový rok  

nič z toho nestratí . 

Čakanie na Ježiška každý má rád, 

darčeky všetci dostaneme, snáď. 

Prajem si len jedno, aby boli všetci šťastní , 

a tak prajem veselé Vianoce a nový rok krásny . 

                                          Michaela Krivošová   

 

 

Sú tu Vianoce, tak vám prajem veľa pekných zážitkov, šťastia, zdravia, 
vyplnené sny, úžasné darčeky a všetko dobré.   

Romana Puchoňová  

 

Náš drahý Ježiško, 
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pošepkáme ti tíško, niečo, čo v srdiečku máme - naše tajné prianie. 

V živote sme toho veľmi veľa chceli - bábiky, lego, kočíky a vždy sme to 
dostali. Aj teraz máme pár dôležitých prianí.  

Na svete je veľa ľudí, ktorí si to nemôžu dovoliť, a preto píšeme aj za 
nich. Dopraj, prosíme, každému šťastie, lásku, lebo jej nie je nikdy dosť. 
Zdravie, lebo ho nemá každý. Rodinu, pravé priateľstvo, nádej na lepší, krajší 
svet a život. Vianoce strávené v pokoji, bez bojov a kriku, v blízkosti 
milujúcich, v bezpečí rodiny. Daruj každému všetko, čo potrebuje ku šťastiu.  

Šťastné a veselé Vianoce želajú 

Barbora Hrabovská, Adela Hrtánková, Barbora Hrobáriková, Júlia Šimáková   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Láska 
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Láska, ty si života môjho slnko, 

si jeho základom si jeho bunkou. 

Bez teba môj život zmysel nemá, 

moje srdce by prestalo biť keby nemá teba. 

 

Vždy, keď som pri tebe, tak som tým šťastným, 

a potom celé dni o tebe len básnim. 

Nech to vie každý, nech šíri sa to celým svetom, 

že ty si v mojom živote tým najkrajším kvetom.  

 

.       

Pravda 

Si moja kráska a ja som to zviera, 

v mojej náruči ťa budem s láskou zvierať, 

pre teba najkrajšie kvetiny budem zbierať. 

A budem pre teba kráľom z tej ríše zvierat. 

 

Si v tejto zemi tá najväčšia kráska, 

niektorí hovoria, že je to len maska. 

Ale to preto, lebo všetci ti závidia, 

lebo oni tú pravdu nechcú ani nevidia. 

 

Vlado Kaštan 
 

Zlatý týždeň Kolárovíc 
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Inak sa vari ani nedá nazvať výnimočný týždeň, aký naša škola ešte vo svojej 
histórii nezažila. Týždeň, ktorý priniesol našim žiakom vo všetkých súťažiach, 
ktorých sa zúčastnili zlaté medaily,1.miesta a nebývalý úspech. Veď posúďte 
sami: 

V utorok 28.11.2018 Karol Kalabus bojoval o prvenstvo v Olympiáde zo 
slovenského jazyka a získal najcennejší kov – zlato. Po minuloročnom druhom 
mieste zlepšil vlastný výkon, popasoval sa s neľahkými zadaniami, čo mu 
vynieslo prvenstvo, a tak má naša škola po dlhšom čase „olympionika“ 
v slovenskom jazyku. GratulujemeJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V stredu 29.11. 2018 sa naše športové družstvo „vybíjačov“ Vanessa Miková, 
Riana Kaštanová, Milan Lukniš, Šimon Šmehyl, Dávid Židek, Matúš 
Dadlík, Dominika Dižová, Nicol Gáliková, Klára Gendiarová, Paulína 
Hrobáriková, Dominika Mičacíková, Jakub Skukálek vo finále nedalo 
zahanbiť a vystrieľalo si prvé miesto v okresnom kole v Bytči. GratulujemeJ 

 

Vo štvrtok  30.11. 2018 sa ten istý tím pobil o svoje prvenstvo v krajskom kole 
v Dolnom Kubíne, kde zažiarili. Bez zaváhania „vybili“ z hry všetkých 
konkurentov a opäť domov priniesli zlaté medaily. GratulujemeJ 

 

V piatok 1.12. 2018 sa konalo okresné kolo streleckej súťaže, kde žiaci 
z Kolárovíc  Mário Králik, Ivan Puchoň, Matej Možješ, Jakub Žídek, 
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Samuel Žídek, Vlado Kaštan  ukázali svoju dominanciu a triumfovali. Pre ZŠ 
Kolárovice opäť prvé miesto a zlato. GratulujemeJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tretiaci a štvrtáci školu reprezentovali aj v Trnave 11.12. a 12.12. 2018 na 
školských majstrovstvách Slovenska vo vybíjanej. So cťou a hrdo obstáli 

 

 

   �� 
Ďakujeme aj učiteľom, ktorí všetky 
deti pripravovali:  

Mgr. Lörinczovej,  

Mgr. Skukálkovej  

a samozrejme pánu riaditeľovi - 
Mgr. Klimovi. 

   �� 
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v tvrdej celoslovenskej konkurencii a nezmazateľne sa zapísali, pretože postúpili 
do finále a odniesli si domov cenné 3.miesto. GratulejemeJ 
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A nielen to, žiačka našej školy Vaneska Miková je najlepšou 
hráčkou vo vybíjanej vo svojej kategórii na Slovensku. 
GratulujemeJ 
 

 

  

 

 

 

 

Krása 
Tvoje usmievavé oči, tie brány do tej krásnej zeme. 

Keď sa do nich pozerám, moje ústa sú zrazu nemé.   

Tá krása je tak veľká, že asi nie je z tohto sveta. 
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Tú krásu neopíše žiadna veta. 

 

Aj tvoj úsmev, tie nádherné plné pery len krásou žiaria. 

Všetky dievčatá, čo na teba sa pozrú, iba žiarlia.  

Každá ti môže len závidieť, akú krásnu v sebe skrývaš. 

Tú, čo sa snaží byť krajšiu, svojou krásou prekrývaš.  

 

	

Bol	to	sen	
Myslel som si, že o tom budem vždy len snívať, 

že keď budem zaspávať, mi bude niekto spievať. 

Už je to realita a nemôžem si nič lepšie priať, 

milujem ťa tak, že mi ťa nič nedokáže vziať. 

 

Keď spomedzi tvojich pier vyjde nejaký tón, 

som šťastný, že len tvoj môžem byť ja, nie on. 

Teraz sme už spolu a ja budem hovoriť len o nás, 

budem hovoriť aj to, že ty máš zo všetkých ten najkrajší hlas. 

 

          Vlado Kaštan 

Život je len hra 

 

Keď už sa zdá, že všetko sa ti rúti, 

tak postav sa na nohy a prestaň smútiť. 
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Ak si myslíš, že tvoje srdce nemá prečo biť, 

vždy sa nájde niečo, prečo žiť. 

Stále tu je niekto, kto ťa má veľmi rád, 

zistiť to môžeš sám, keď nebudeš sa báť. 

Keď sa budeš snažiť a nebudeš to chcieť vzdať, 

ty vyhrať môžeš tiež, ale musíš to chcieť hnať. 

Táto hra je krutá, v tej hre býva všetko divom, 

je tieň veľmi zákerný, tá hra sa volá život. 

Vlado Kaštan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vianočné vtipkovanie 

 
Ona: Čo si dostal na Vianoce?  

On: PSP....  

Ona: playstation portable?  

 

 



16 
 

On: nie... Ponožky, Slipy a Pyžamo 

J 

Komu sa nelení, tomu sa čudujem. 

J 

Rozprávajú si Američan, Rus a Slovák.  

Američan hovorí: "Vidíte to červené Ferrari?" 
Ostatní: "Hmm, dobré." 
"No, tak také som dostal na Vianoce." 
Rus hovorí: "A vidíte to zelené Porsche?" 
Ostatní: "Tiež dobré." 
Rus: "Tak také som pre zmenu dostal na Vianoce ja." 
A Slovák: "Vidíte to Infiniti G35 GTO?" 
Ostatní: "Nádhera!" 
"Tak takej farby som dostal menčestráky." 

J 

Sranda musí byť, povedal Ježiško a nerozdal  

darčeky. 

J 

Janko sa na Vianoce pýta otca: 
- Oco vieš, ktorý vlak najviac mešká?  

No predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Vianoce. 

J 

Rozprávajú sa dvaja patológovia na Silvestra: 
- Ty počúvaj, Jano, otvoríme toho Huberta? 

J 

 


