
KAŠTIELNA ZÁHRADA 
Všetko sa to začalo netradičným stretnutím v sobotu 19.1.2019 

V trocha mrazivú, ale peknú sobotu, sme sa stretli poobede v kaštieľnej záhrade na 
miništranskom hokejovom stretnutí. Šimon zabezpečil hokejku pre Jara a veľmi 

chutný, teplý a sladučký čaj pre všetkých.  Jakub priniesol 
puk, ktorý mu dal jeho ocko a Filip prišiel vyzbrojený 
hokejkou a plný odhodlania na výhru. Po krátkej rozcvičke 

začal boj! Team číslo 1. Šimon a Jakub, team číslo 2. 
Jaro a Filip. Výsledok bol jednoznačný tesne víťazstvo teamu 

číslo 1. Potom sa hra prestriedala a boj začal medzi Jakubom a 
Filipom. Napokon si zmerali sily Jaro a Šimon, kde hlavný rozhodca 
bol Jakub a fanklub držal Filip, ale zjavne iba jednej strane :o), pretože 

to potom vyústilo v poriadnu naháňačku po kaštieľnej záhrade. Filipa 
sme nemohli chytiť, asi mal veľa energie po tom sladkom čaji, ale 

napokon sa ho podarilo chytiť.  Nakoniec celého stretka si Jakub a 
Filip zajazdili na záprahu lopaty, no nejako sa nevedeli na nej udržať a 
padali ako vrece zemiakov. Počas turnaja sa stali aj menšie zranenia, 
ktoré patria k takémuto športu, ale všetko sa skončilo dobre s 
úsmevom a všetci sme sa rozišli podaním rúk a išlo sa domov. 
Ďakujem Pánu Bohu za tento deň, počasie aj zato, že tam 
bol s nami.
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MINIŠTRANT 
OBČASNÍK STRÁŽANSKÝCH MINIŠTRANTOV
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DOPLŇ MENÁ 
NAŠICH KŇAZOV. 

pán farár: 

__________________

__________________ 

pán kaplán: 

__________________

__________________ 

pán kaplán: 

__________________

__________________
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BIBLIA NA POKRAČOVANIE: NA POČIATKU… 

Ahoj kamarát, mám pre Teba super špeciálnu úlohu!  
Pozorne si prečítaj text a do bieleho krúžku na obrázku napíš 

správne číslo dňa podľa toho čo kedy stvoril Boh. 

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, 
tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. Tu 
povedal Boh: „Buď svetlo!“ a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré; i 
oddelil svetlo od tmy. A Boh nazval svetlo „dňom“ a tmu nazval 
„nocou“. A nastal večer, a nastalo ráno, deň prvý. Potom Boh 
povedal: „Buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami 
a vodami!“ I urobil Boh oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou, 
od vôd, ktoré boli nad oblohou. A stalo sa tak. A Boh nazval oblohu 
„nebom“. A nastal večer, a nastalo ráno, deň druhý.  Potom 
Boh povedal: „Vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite sa na jedno 
miesto a ukáž sa súš!“ A stalo sa tak. A Boh nazval súš „zemou“ a 
zhromaždište vôd nazval „morom“. A Boh videl, že je to dobré. Zem 
vyhnala trávu a rastliny s plodom semena podľa svojho druhu i stromy, 
prinášajúce ovocie, v ktorom je ich semeno podľa svojho druhu. A Boh 
videl, že je to dobré. A nastal večer, a nastalo ráno, deň tretí.  
Tu Boh povedal: „Buďte svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa 
od noci! A Boh urobil dvoje veľkých svetiel: väčšie, aby vládlo nad 
dňom, a menšie, aby vládlo nad nocou, a aj hviezdy. Umiestnil ich na 
nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem a aby vládli nad dňom a nad 
nocou, a oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré. A 
nastal večer, a nastalo ráno, deň štvrtý.  A Boh stvoril veľké 
morské zvieratá a všetky živočíchy, ktoré sa hýbu a hemžia vo vode 
podľa svojho druhu, ako i všetky okrídlené lietajúce tvory podľa svojho 
druhu. A Boh videl, že je to dobré. A nastal večer, a nastalo ráno, 
deň piaty.  Potom Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok 
podľa svojho druhu i všetky plazy podľa svojho druhu. A Boh videl, že 
je to dobré. Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš 
obraz a podľa našej podoby! A stvoril Boh človeka na 
svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu 
ich stvoril. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo 
to veľmi dobré. A nastal večer, a nastalo ráno, 
deň šiesty.  Takto boli ukončené nebo a zem, a 
všetky ich voje. V siedmy deň Boh skončil svoje 
diela, ktoré urobil. A v siedmy deň odpočíval 
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