2014 - Kráľovná rodín, pros za nás.

2015 - Pápež František I . a Ukrižovanie Ježiša.

Poďakovanie za úrodu
v Kostole sv. Jakuba
v Prašiciach

20. výročie
(1998-2017)

2016 - Matka Tereza.
2014 - Na počiatku bolo slovo a slovo...

2016 - Ty snímaš hriechy sveta.
2015 - Sedem mečov v srdci svätej Panny.

Tento informačný bulletin vznikol pri príležitosti 20. výročia výstavy.
foto: archív obce Prašice
tlač a grafická úprava: Tristanpress Topoľčany
náklad: 1000 ks

Obec Prašice leží na rozhraní severozápadnej
časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny a Považského Inovca, 13 km severozápadne od okresného
mesta Topoľčany v nadmorskej výške 263 m n.m.
K chotáru obce o celkovej rozlohe 2825 ha patria
časti: Duchonka, Nový Svet a Okšov Mlyn.
Prvá písomná zmienka o obci „Periese“ je
z roku 1245. Podrobné historické fakty a postupný
rozvoj obce mapujú publikácie Obec Prašice 1245
– 1995, Prašice v rokoch 1995 – 2005 a Prašice
v rokoch 2005 – 2015.
Od roku 1998 sa pri príležitosti poďakovania
za úrodu vyzdobuje interiér a exteriér Kostola
sv. Jakuba v Prašiciach obrazmi z plodov záhrad,
z múky, škorice a iných materiálov. Príprava výstavy je veľmi náročná na čas a trpezlivosť prašických žien a nebola by možná bez pomoci občanov,
ktorí pravidelne prispievajú svojimi zásobami plodov a semien.
V roku 2012 vyšiel bulletin pri príležitosti
15. výročia výstavy. Do rúk sa vám dostáva druhý v poradí, pri príležitosti 20. výročia výstavy,
ktorá bude v roku 2017 otvorená 24. septembra
a prístupná pre verejnosť do konca októbra 2017.
				
				
Srdečne vás pozývame!

Chlieb náš každodenný
Chlieb krájať....
To je nie len tak.
Chlieb nepriletí ako vták,
jak cudzí holub do dvora.
Na chlebík musíš poorať.
A hodný svojho chleba žiť.
Chlebík si treba zaslúžiť.
Pluh tlačiť ako ťažký vlak.

2012 - Pritúľ k svojej hrudi, Matička, ľud svoj.

Chlieb krájať –
to je nie len tak.
Poznáš raz, čo to znamená.
Môj milý, chlieb je odmena.
Preto sa modlíš
a ja tiež:
- chlieb každodenný daj nám dnes.			

Milan Rúfus

2012 - Tam pred Tvoju svätú tvár.

2013 - Pán môj a Boh môj.

2013 - Sedem sviatostí.

