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MATERSKÁ ŠKOLA NA ZÁVER ROKA 

 

Je dobrým zvykom na konci roka 

hodnotiť všetko, čo nám tento čas 

niesol. Preto mi dovoľte, milí naši rodi-

čia, priatelia, váţení poslanci a pán sta-

rosta, sponzori, ako aj všetci zamest-

nanci MŠ Abrahám, aby som vyjadrila 
hlbokú vďaku za poskytnutú priazeň, za 

podporu a pochopenie, ktoré ste našej 

materskej škole prejavili.  

Naše poďakovanie za podporu a pomoc 

pri organizovaní našich akcií patrí 

sponzorom: POD Abrahám, firmám 

Renstav, Zámočníctvo, pohostinstvu 

Gazdinka, firme p. A. Barčáka, firme p. 

M. Janíka, futbalovému klubu Abra-

hám, ale rovnako aj všetkým zamest-

nancom POD Abrahám, rodičom detí 

MŠ a príbuzným, ktorí nám vţdy 

ochotne pomohli. Vďaku by sme radi 

prejavili aj zamestnancom Obecného 
úradu, ktorí nám pomáhali riešiť neje-

den organizačný problém. Ďakujeme aj 

správcovi zberného dvora, správkyni 

miestnej kniţnice a múzea, ako 

aj vedúcej folklórneho súboru Jatelinka 

za ich pomoc. V tomto roku nás podpo-

rila aj MO Matice slovenskej 

v Abraháme. Bez podpory Vás – našich 

priateľov a sympatizantov by sme v na-

pĺňaní našich cieľov mohli napredovať 

iba pomalým tempom.  

Vieme, ţe nie sme sami, kto zmýšľame 

rovnako – ţe „naše“ deti potrebujú 

podporu a pomoc. Vieme aj to, ţe nie 

všetko, čo by sme chceli zmeniť, sa dá 

zrealizovať zo dňa na deň. Ale aj vďaka 

pomoci všetkých našich priaznivcov sa 

nám z roka na rok darí pomaly kráčať 

za stanovenou métou. Teší nás, ţe 

mnoho ľudí v okolí podporuje naše 

snaţenie, aby sa abrahámska materská 
škola stále viac rozvíjala po kaţdej 

stránke.  

 
A za túto pomoc Vám všetkým ešte raz  
 

ĎAKUJEME. 

 

Mgr. Juliana Baňasová 

riaditeľka MŠ Abrahám 

 

Šťastné a veselé ukončenie starého ro-

ka. Nový nech Vám začne plynúť ako 
čistá voda zo studničky, plná zdravia, 

lásky, pokoja a nech Vám jej prameň 

nikdy nevyschne. 

V Novom roku, naši milí, lásky, blaha, 

zdravia, sily, úspechov a šťastia veľa 

z úprimného srdca ţelá  

kolektív Materskej školy Abrahám 

 

NEBESKÝ OBCHOD 

 

Na svojej ceste ţivotom som natrafil na obchod s nápisom: Nebeský obchod. 

Keď som sa priblíţil, dvere sa otvorili… a kým som sa spamätal, bol som vo vnútri. 

ANJELI boli všade, kam som sa pozrel! Jeden z anjelov mi podal košík a povedal: 

„Syn môj, zober si, čo len chceš, v tomto obchode nájdeš všetko, čo kresťan potrebu-
je. A čo neodnesieš dnes, môţeš odniesť bez problémov zajtra.” Prvé, čo som schma-

tol, bola TRPEZLIVOSŤ – tej nikdy nemám dosť, potom LÁSKU – po tej uţ tak dl-

ho túţim! Leţali na tej istej poličke... Trošku ďalej bolo POROZUMENIE. Tak som 

si vzal aj to; veď ho môţem kedykoľvek potrebovať… Okrem toho som si vzal dve 

škatule MÚDROSTI – také poriadne veľké, a dva balíky VIERY. Nemohol som tam 

nechať ani DUCHA SVÄTÉHO, keďţe bol všade… Trošku som postál a pozorne sa 

poobzeral, zbadal som SILU a ODVAHU – potešil som sa, lebo mi v ţivote dosť 

pomáhajú. Keď som uţ mal košík takmer plný, prišiel som na to, ţe mi ešte chýba 

aspoň kúsok MILOSTI a hlavne POŢEHNANIE a ţe nesmiem zabudnúť na SPA-

SENIE. Ponúkali ho ZADARMO!!! Preto som si vzal veľkú porciu. Podišiel som k 

pokladni, aby som zaplatil účet, lebo som uţ mal, alebo lepšie povedané myslel som 

si, ţe mám všetko. No, ako som sa blíţil k pokladni, zbadal som MODLITBU, tak 
som si vzal aj z tej a poloţil ju do uţ poriadne plného košíka. Vedel som, ţe keď od-

ídem, budem ju pouţívať… POKOJ, RADOSŤ a ŠŤASTIE som našiel aţ celkom pri 

pokladni, potešil som sa a zobral som si aj z nich po jednom balíku. Pokladníka som 

sa spýtal: „Koľko platím?“ On mi s úsmevom povedal: „Zober si košík a môţeš ísť.“ 

Usmial som sa aj ja a znova som sa spýtal: „To nejde, koľko platím?” On sa opäť 

usmial a povedal: „Syn môj, netráp sa! Neplatíš nič, Jeţiš uţ tvoj účet zaplatil pred 

mnohými rokmi...“ 

Dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe. (Matúš,21:22) 

 
 

Zdroj internet 

 


