
        

Milan RúfusMilan RúfusMilan RúfusMilan Rúfus    

    

Modlitba za rodičovModlitba za rodičovModlitba za rodičovModlitba za rodičov    

    

    
    

    

    

    

    

    

Pane, ktorý si na nebi,Pane, ktorý si na nebi,Pane, ktorý si na nebi,Pane, ktorý si na nebi,    

zachovaj všetkým deťom mamy,zachovaj všetkým deťom mamy,zachovaj všetkým deťom mamy,zachovaj všetkým deťom mamy,    

nech ako cesto na chlebík,nech ako cesto na chlebík,nech ako cesto na chlebík,nech ako cesto na chlebík,    

im rastú vim rastú vim rastú vim rastú v    teple teple teple teple pod rukami.pod rukami.pod rukami.pod rukami.    

    

Podaruj deťom otecka, Podaruj deťom otecka, Podaruj deťom otecka, Podaruj deťom otecka,     

na každý deň, nie iba včera.na každý deň, nie iba včera.na každý deň, nie iba včera.na každý deň, nie iba včera.    

Bez otecka je ovečka zatúlanáBez otecka je ovečka zatúlanáBez otecka je ovečka zatúlanáBez otecka je ovečka zatúlaná    

a bez pastiera.a bez pastiera.a bez pastiera.a bez pastiera.    

    

Zachovaj nám ich obidvoch,Zachovaj nám ich obidvoch,Zachovaj nám ich obidvoch,Zachovaj nám ich obidvoch,    

veď dve ruky od Teba máme.veď dve ruky od Teba máme.veď dve ruky od Teba máme.veď dve ruky od Teba máme.    

Dve rúčky deťom stvoril Boh,Dve rúčky deťom stvoril Boh,Dve rúčky deťom stvoril Boh,Dve rúčky deťom stvoril Boh,    

pre ocka jednu, druhú mame.pre ocka jednu, druhú mame.pre ocka jednu, druhú mame.pre ocka jednu, druhú mame.    
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Časopis detí Cirkevnej základnej školy v

Ročník štvrtý         Špeciálne vydanie ku Dňu 
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Časopis detí Cirkevnej základnej školy v Malackách     Školský rok 2013/2014 

Špeciálne vydanie ku Dňu Rodiny   

 

    



    

    

    

    Slovko na úvod...Slovko na úvod...Slovko na úvod...Slovko na úvod...    

 
 
    Opäť po roku sa priestory našej školy stanú miestom stretnutia detí, 
rodičov, starých rodičov a všetkých, ktorí chcú vyjadriť svoj jednoznačný 
postoj k otázke rodiny a manželstva. Podujatie Deň Rodiny sa už po šiesty 
krát uskutočňuje v mestách po celom Slovensku a my sme hrdí, že medzi 
tieto mestá patríme.  
    Deň Rodiny sa oslavuje od roku 2009, ale už dávno predtým, v roku 1994, 
bol  Organizáciou spojených národov vyhlásený 15. máj za Medzinárodný 
deň rodiny. Samotný rok 1994 bol vyhlásený za Medzinárodný rok rodiny. 
Súčasne vtedajší pápež, dnes už svätý Ján Pavol II., vyhlásil rok 1994 za Rok 
rodiny a vydal aj vzácny dokument s názvom List rodinám, ktorému sa 
budeme venovať na stránkach nášho špeciálneho vydania časopisu. Tento 
rok si teda pripomíname už 20 rokov od tohto pamätného roku. 
    Cieľom série podujatí ku Dňu Rodiny je verejne manifestovať podporu 
prirodzenej rodiny založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy. 
Rodina je základnou bunkou spoločnosti, v ktorej sa odovzdávajú základné 
životné skúsenosti a preto musí byť chápaná ako obrovská hodnota pre našu 
spoločnosť. 
    Príďme preto 8. júna na Deň Rodiny v Malackách a vyjadrime tak 
podporu myšlienke ochrany rodiny a manželstva!  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Sarah Ella Ondrovičová, 2.C – Ideme na kúpalisko 
 
 
   

 
 
 
 
          Karinka Klamová, 1.A – Som na pláži s rodičmi 

 
 
 
 
 

        



 
Sveťko Mladý, 1.A – Boli sme na Flóre 

 
A túto rodinku určite všetci 
poznáme. Ďalší americký seriál, 
ktorý bol mimoriadne obľúbený  
v deväťdesiatych rokoch minulého 
storočia. Táto rodina je špecifická 
tým, že je vlastne spojená z dvoch 
pôvodných rodín. Úctyhodný počet 
detí – 6 – sa neskôr v ďalších 
dieloch seriálu rozrástol ešte 
o jednu spoločnú dcérku. Veľmi 
vtipný seriál, plný typických 
rodinných problémov, ako prvotné 
zoznamovanie, hádky medzi 
súrodencami, prvé lásky, žiarlivosť a dospievanie najstarších detí, 
zaručil vždy dobrú náladu a pobavenie, ale súčasne niesol so sebou 
posolstvo rodiny, ktorá za každých okolností drží pokope, 
navzájom si pomáha a napriek mnohým nezhodám by bez žiadneho 
zo svojich členov nemohla existovať. Rodina Franka Lamberta 
a Carol Fosterovej, ktorí spolu so svojimi deťmi tvoria kostru 

seriálu Krok za krokom, sú 
dnes už takmer ojedinelým 
príkladom prirodzeného 
a pritom veľmi dôležitého 

presadzovania hodnôt rodiny na televízne obrazovky.  
 
 

Ako vidia svoju rodinu naši najmenší? 

 
    Zachytiť svoju rodinu kresbou sa podujali naši najmenší –  
prváci a druháci. Na výzvu zachytiť podľa nich nezabudnuteľné 
okamžiky zo života ich rodiny sa vďaka tvorivému prístupu 
a šikovnosti detí  podarilo nakresliť naozaj pekné práce. Niektoré 
z týchto kresieb môžete vidieť na nasledujúcich stránkach nášho 
špeciálneho vydania školského časopisu.  
 

 
 
 
 
 
 
                  Tánička Šteffeková, 2.C – Naša rodina na stanovačke 

 
 
 
 



 
 
            Terezka Tomšová, 2.A – Obedujeme 
Vyhlásenie ku Dňu Rodiny 

Rodina tvorí dôležitú súčasť života každého z nás. V prostredí rodiny sa delíme 
so svojimi radosťami, ale aj bolesťami a sme schopní prekonávať životné 
prekážky. V rodine dozrievajú predstavy mladého človeka o živote a formuje sa 
základný rebríček hodnôt dôležitý pre celý život.  Rodina je školou ľudskosti, v 
ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte a službe slabším.  Preto je rodina 
nenahraditeľná. 

Rodina založená trvalým manželstvom jedného muža a jednej ženy, ktorú 
tvoria spolu s ich deťmi, je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti. 
Rodina vytvára ideálny priestor pre život, rozvoj detí a rast vzájomnej lásky 
partnerov. Rodina je na Slovensku najdôležitejšou hodnotou, o čom svedčia 
nielen prieskumy verejnej mienky, ale aj množstvá harmonických rodín. 

Rodina je miestom odovzdávania základných životných skúseností, 
ekonomického bohatstva, kultúrneho, sociálneho i duchovného cítenia. V 
rodine je budúcnosť ďalších generácií. 

V poslednom čase sme svedkami mnohých priamych i nepriamych, 
premyslených i nezámerných útokov na manželstvo a rodinu. Miera 
rozvodovosti je najhoršia v histórii, mnohí stratili predstavu o tom, čo je to 
rodina. Množia sa prípady neúspešných rodičov, ktorí vychovávajú nešťastné 
deti, nepripravené na založenie vlastnej rodiny. 

Napriek ťažkostiam, ktoré dnešné rodiny zažívajú, rodina zostáva kolískou 
šťastia človeka. 
To si žiada vytvárať spoločnosť priateľskú rodine. 

Preto povzbudzujeme rodiny: 
- žime v harmonických vzťahoch a  obnovujme si vzájomnú úctu a lásku aj 

v ťažkostiach, 

- my rodičia, buďme otvorení pre prijatie detí, 
- my rodičia, ako najdôležitejšie osoby pre svoje deti, investujme do ich 

výchovy čas a energiu, 
- snažme sa o tvorivé prežívanie nedelí, aby sme načerpávali telesné, 

duševné i duchovné sily. 

Najmä starší si možno spomenú na 
pomerne zvláštnu rodinku 
Addamsovcov. Tento už 50 rokov 
starý seriál o veľmi čudnej rodinke 
bol populárny najmä v Amerike a aj 
v súčasnosti ho možno vidieť na 
niektorých televíznych staniciach. 
Postavičky tvoriace túto rodinu sú 
väčšinou dosť zvláštne. Otec Gomez 
je extrémne zdravý a oddaný  
manžel. Mama Morticia je záhadná 

žena, ktorá miluje svojho manžela 
a svoje dve deti. Deti sa volajú 
Pugsley a Wednesday a sú väčšinou 
poslušné a veselé. Opäť je to 
rodinka, ktorá je síce iná, ale na 
pozadí vtipných scénok a zápletiek 
je zrejmé, že všetci držia pokope, 
pomáhajú si a sú si navzájom 
oporou. Cez zaujímavú a humornú 
dejovú linku sa autorom podarilo 
vytvoriť obraz súdržnej rodiny, 

ktorý je nenásilným spôsobom ponúkaný v každej časti tohto 



seriálu. Nie je ľahké nájsť  podobnú reláciu či seriál, ktoré by 
niesli takéto posolstvo. 

 
Slávne televízne rodiny 

 
Ak by sme sa 
zamysleli nad tým, aká 
najslávnejšia rodinka 
sa pravidelne objavuje 
na televíznych 
obrazovkách, iste by 
mnohým napadla 
rodinka Simpsonovcov. 
Kto by ich nepoznal? 
Otec Homer, večne 

hladný a trochu nemotorný, mama Marge, starostlivá a chápavá 
manželka, a ich tri deti Bart, Lisa a Meggie dotvárajú obraz tejto 
vtipnej rodinky. Napriek všetkým možným nezbednostiam, 
neuveriteľným príhodám a zápletkám sú stále spolu. Prekonali 
niekoľko kríz 
a ťažkostí, ale vždy sa 

udobria a pokračujú ďalej. Nie je to pekný, hoci vymyslený 
a niekedy uletený, príklad aj pre skutočných dospelákov a ich 
rodiny? 
Preto povzbudzujeme mládež; 

- myslime pri nadväzovaní vzťahov na svoju budúcu úlohu matky a otca, 
- nebojme sa zakladať si rodiny a sami sa presvedčme o veľkom dobre 

rodiny. 
Preto povzbudzujeme politikov; 

- vytvárajme dôstojné podmienky na život v rodine, 
- rešpektujme právo rodičov na výchovu ich detí, 
- podporujme jedinečné postavenie manželstva a rodiny v spoločnosti. 

Preto povzbudzujeme médiá; 
- narábajme zodpovedne s vplyvom, ktorý máme na mladú generáciu, 
- prinášajme príklady harmonických rodín a manželstiev. 

Preto povzbudzujeme podnikateľov; 
- podporujme svojich zamestnancov v ich úlohe rodičov najmä 

rešpektovaním osobného času, ktorý potrebujú pre život so svojou 
rodinou, 

- umožňujme svojim zamestnancom tráviť nedeľu so svojimi rodinami, 
- smerujme svoje verejnoprospešné aktivity aj na podporu rodín, čo je 

najlepšia prevencia sociálnych problémov. 
  
Všetci sme členmi veľkej ľudskej rodiny, ale každý z nás potrebuje cítiť teplo tej 
svojej. Rodinu nemôže nič nahradiť. Povedzme to všetkým.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                 Adamko Kožuch, 1.A  - Naša rodina doma 

Svätá Rodina 
Svätú rodinu tvorenú  Pannou 
Máriou, svätým Jozefom a 
Božím dieťaťom Ježišom 
oslavujeme vo vianočnom 
období, v nedeľu po Narodení 
Pána. Tento krásny sviatok 
chce poukázať na veľkosť 
a dôležitosť každej ľudskej 
rodiny. Podľa príkladu Svätej 
Rodiny, ktorá žila vo 
vzájomnej láske, čistote, 
úcte a zbožnosti sa majú aj 
naše rodiny snažiť o pokojný a nábožný život, úplne odovzdaný do 
Božích rúk. Pravidelná modlitba, ktorá by mala byť spoločnou 
chvíľou celej rodiny pred Pánom Bohom, má byť akýmsi 
každodenným chlebom, bez ktorého by si nevedela žiadna rodina 
predstaviť svoj život. Svätá Rodina predstavuje vzory materstva, 
otcovstva a synovstva a dáva nám tak trvalý príklad toho, ako 
prežívať svoje povolanie v rodine. 
Svätej Rodine je na Slovensku zasvätených viacero kostolov. 
Medzi najznámejšie z nich patrí Kostol Svätej rodiny v Petržalke 
postavený v roku 2003, ktorý v tom istom roku navštívil pápež Ján 
Pavol II. a odslúžil pred ním svätú omšu. 

 
 

 
 
 
 
     Martinka Mladá, 2.A – Som spolu s 
rodičmi 

 
 
 
 
 
 
       
                     Martinko Holík, 2.A – Výlet na hrad 

 
    

 
 

 

 
    Linduška Kršková, 2.C – Moja rodina doma 



 

 

Svätý Ján Pavol II. – veľký zástanca rodiny 

 
Len pred pár týždňami sme boli 
svedkami svätorečenia pápeža, 
ktorý žil len nedávno a ktorý 
ovplyvnil tisíce ľudí po celej Zemi 
svojou srdečnosťou, láskavosťou, 
úprimnosťou a hlbokou vierou. Sv. 
Ján Pavol II. je právom považovaný 
za jedného z najväčších pápežov 
novodobých dejín. Bol známy tým, že 
miloval deti a mládež a presadzoval 
rodinu ako miesto lásky, ktoré rodí 
nový život. 

V roku 1994, ktorý Sv. Ján Pavol II. vyhlásil za Rok rodiny, vydal 
dokument List rodinám. V ňom ponúkol obraz rodiny z rôznych 
uhlov pohľadu. Niektoré myšlienky si môžeme pripomenúť. 
Pápež považuje rodinu za cestu, ktorá je najdôležitejšia a prvá 
v živote každého človeka a ako taká má byť založená na pevnom 
zväzku muža a ženy – na sviatostnom manželstve. V Liste 
poukazuje na dôležitú vlastnosť manželstva – na jednotu, ktorá sa 
realizuje schopnosťou žiť v pravde a láske. 
Zodpovedné otcovstvo a materstvo sú ďalšou témou. Sv. Ján Pavol 
II. vychádza v tejto úvahe z dôstojnosti každého človeka, hodnoty 

každej osoby a jeho prínosu pre spoločné dobro. Zodpovedné 
rodičovstvo označuje ako konkrétny záväzok dôležitý pre 
vzájomný medziosobný vzťah manželov a tiež pre službu životu.  
Zvláštnu pozornosť venoval pápež v Liste pojmu civilizácia lásky. 
Iným slovom by sa dala nazvať aj kultúrou lásky. Sv. Ján Pavol II. 
upozorňoval na potrebu existencie civilizácie lásky, v ktorej sa 

rodina nachádza práve v strede 
a je jej srdcom. V súčasnej dobe 
je však rodina ohrozená „krízou 
pravdy“. Civilizáciu lásky 
nahrádza civilizácia pôžitku, 
ktorá je proti celej pravde 
o človekovi.   Nedovoľuje   nikomu 

Saška Omastová, 2.A – Naša rodina športuje  cítiť sa v bezpečí a nájsť seba 
samého. Pápež kladie dôraz na potrebu ochrániť naše rodiny pred 
tzv. „bezpečnou sexualitou“,  ktorej nebezpečenstvo podľa neho 
spočíva v strate pravdy ľudskej osoby o sebe samej. 
Sv. Ján Pavol II. sa nebojí pomenovať lásku v rodine ako lásku 
náročnú. Vychádza pritom 
z prvého listu sv. apoštola 
Pavla Korinťanom, zo známeho 
hymnu na lásku. Ak je láska 
„dobrotivá, trpezlivá, všetko 
znáša“ (1 Kor 13, 4.7), potom 
je určite náročnou, lebo tak 
vedieť milovať sa treba 
naučiť.                Samko Raček, 2.B – Na výlete v horách 



 

Napriek tomu je práve táto náročnosť krásna. Táto skutočnosť 
krásy náročnej lásky spočíva vo vytváraní pravého dobra pre 
človeka a jeho rozširovania ďalej aj mimo rodiny. Pápež vyzýva, 
aby sme si uvedomili, že náročná láska je v skutočnosti zdravý 

základ rodiny, ktorý pomáha 
všetko znášať. Náročná 
láska pomáha bojovať proti 
nepriateľovi každej rodiny – 
egoizmu. Nielen egoizmu  
jednotlivca, ale aj egoizmu 
páru a v širšom kontexte aj 
egoizmu celospoločenskému. 

          Lenka Martišová, 2.A – Sme na hubách                 Sv. Ján Pavol II.  sa dotkol aj 
otázky výchovy.  Vychádzajúc zo 4. Božieho prikázania vníma 
výchovu ako zvláštny proces, v ktorom má každá osoba svoj veľký 
význam. Je to pravý a vlastný apoštolát, životné spojenie, ktoré 
vytvára hlboký vzťah medzi vychovávateľom a vychovávaným. 
Výchovná úloha v rodine sa má rozvíjať v Cirkvi a tak sa 
zúčastňovať na živote a poslaní Cirkvi. Nemožno zabúdať na 
náboženskú výchovu v rodine, vďaka čomu vyrastá domáca cirkev, 
na ktorej sa buduje Cirkev.  
Predstavili sme niektoré hlavné tézy Listu rodinám z roku 1994 
a musíme uznať, že tento dokument je nadčasový a poskytuje 
východiská aj pre súčasných rodičov a rodiny. Naše rodiny majú 
v nebi mocného zástancu a orodovníka, sv. Jána Pavla II., preto 
prosme: Ochranca kresťanských rodín, oroduj za nás! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Šimon Choudhury, 2.A – S ockom hráme badminton 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

          Erik Jánsky, 1.A  - Na lyžovačke 

 
 
 
 
 
 
 
    



         Natálka Suchánková, 2.B – Naša rodina spolu 
 


