Zo života Cirkevnej základnej školy sv. Martina
... a je za nami ďalší mesiac školského
roka - november. Ubehlo to veľmi
rýchlo. Možno aj preto, že sme si prvý
novembrový týždeň od školy trochu
oddýchli. No ďalší sme už zarezávali
naplno.
Prvý štvrtok po návrate z jesenných
prázdnin sa žiaci II. stupňa zúčastnili
tretieho ročníka projektu SVET OKOLO
NÁS. Tentokrát sa ocitli na KUBE. Prešli
sa uličkami najväčších miest - Havany,
Guantanamy a Santiaga de Cuba. Túlali
sa po tržnici, opravovali a donekonečna
renovovali staré autá, zašli do miestnej
školy a urobili si výlet do podmorského
sveta. To všetko prostredníctvom
filmového plátna a odborného výkladu
moderátora.
Na
záver
sme
skonštatovali, že sme nesmierne šťastní,
že žijeme na Slovensku.
Ani naši mladší žiaci nezaháľali. Žiakov
prvého ročníka čakal veľký deň, kedy
po slávnostnom vyslovení sľubu boli
pasovaní za právoplatných členov nášho
školského
spoločenstva.
Prostredníctvom
rôznych
aktivít
a súťaží, ktoré si pre ne pripravili pani
učiteľky, sa oboznámili so životom sv.
Martina. Tento deň sme zavŕšili
večernou svätou omšou, ktorou sme
začali slávenie sviatku svätého Martina patróna našej školy. Ako býva posledné
roky zvykom, dostali naši prváčikovia
po svätej omši zapálené lampáše ktoré
im majú pripomínať deň, kedy boli
slávnostne pasovaní, ale aj to, že sa majú
stať nositeľmi a šíriteľmi svetla pre
ostatných. Najväčším zážitkom dňa bol
pre všetkých večerný lampiónový
sprievod, počas ktorého sme sa
presunuli z farského kostola do
priestorov školy, kde nás čakalo bohaté
pohostenie, ktoré pripravili naše mamky
a babky, za čo im ešte raz veľmi pekne

ďakujeme.
V treťom novembrovom týždni našu
školu navštívili policajti. Pýtate sa
prečo? Prišli nám porozprávať o novej
hrozbe medzi mladými –
o kyberšikane (t.j. šikanovaní cez
internet a mobilný telefón). Beseda sa
nám páčila, a tak naše otázky nemali
konca kraja.
Druhá polovica mesiaca sa niesla
v duchu overovania si vedomosti.
Najprv 21. novembra absolvovali žiaci
5. ročníka celoslovenské testovanie
„Testovanie 5-2018“ z predmetov
matematika a slovenský jazyk
a literatúra. Svoje vedomosti si žiaci
mohli
overiť
aj
vo
všeobecnovzdelávacej
súťaži
VŠETKOVEDKO (žiaci I. stupňa)
a v súťaži EXPERT (žiaci II. stupňa).
S cieľom pomôcť so správnym
výberom ďalšieho štúdia našu školu
navštívila psychologička z Centra
pedagogicko-psychologickej
poradenstva a prevencie v Prešove,
ktorá sa na základe rozhovorov
a aktivít snažila pomôcť žiakom 8. a 9.
ročníka so správnym výberom ich
budúceho povolania.
V závere mesiaca sa žiaci prvého
stupňa zúčastnili exkurzie
v prešovskom múzeu a v prešovskej
knižnici. Pekné zážitky si odniesli aj
z jedinečnej zážitkovej výstavy
venovanej majstrovi Leonardovi Da
Vincimu - LEONARDIUM. Všetci
mali príležitosť zoznámiť sa
s Leonardovými vynálezmi, umením
a vedeckou prácou hravou a pútavou
formou. Mnohých exponátov sa mohli
nielen dotknúť, ale ich aj vyskúšať.
/Mgr. Petra Jakubová/

Informačný týždenník Rímskokatolíckej
farnosti sv. Martina Radatice

16. 12. 2018, ročník XIV., č. 50 bozirytier1@gmail.com

3. Adventná nedeľa

Plesajme a jasajme, lebo uprostred
nás je svätý, Boh
„Ustavične sa radujte v Pánovi.
Opakujem: Radujte sa !“ /Flp 4,4/.

Svätý Pavol veril, že radosť je postoj,
ktorý by sme si mali uchovať vždy – aj
vtedy, keď sa veci nedejú podľa našich
predstáv. Vo svojom pomerne krátkom
Liste Filipanom hovorí o radosti až
pätnásťkrát. Nezabúdajme pritom, že
Pavol bol pri písaní tohto listu vo väzení.
Nedovolil však, aby ho jeho životné
okolnosti okradli o radosť.
Ako si teda Pavol dokázal uchovať túto
radosť? Predovšetkým musíme myslieť
na to, že jeho radosť pramenila
z
poznania Ježišovej lásky. Keď sa
pozrieme o dve kapitoly dozadu, vidíme
ho spievať hymnus, v ktorom ospevuje
Ježišovu ochotu zriecť sa seba samého,
stať sa človekom a zomrieť na kríži.
A hneď v ďalšej kapitole píše: „A vôbec
všetko pokladám za stratu pre
vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho
Pána“. Spomienka na Ježišovu lásku –
lásku, ktorá sa nezištne darúva – Pavla
neustále napĺňala radosťou.
Pavol mal však radosť aj z Filipanov. Oni
boli, ako sám vraví, jeho radosťou a jeho
korunou. Boli to jeho blízki priatelia,
ktorí mali spolu s ním „účasť na
evanjeliu“. Radoval sa, pretože vedel, že
má bratov a sestry, ktorí ho milujú
a podporujú vo viere.

Všetci niekedy počas svojho života
prežívame časy skúšok a utrpenia, no
Ježiš od nás žiada, aby sme sa radovali
v dobrom aj v zlom. A radosť od nás
žiada najmä teraz, keď sa pripravujeme
na Vianoce. Keby tu dnes bol Pavol,
dôrazne by nás vyzýval, aby sme sa na
svoj život pozerali takto – objektívom
Božej lásky. Naliehal by na nás, aby sme
nikdy neprenechali vládu nad svojím
životom starostiam a úzkostiam, ale aby
sme sa vždy usilovali nájsť pokoj.
Nabádal by nás, aby sme sa v ťažkých
chvíľach modlili a aktívne hľadali
dôvody na pokoj.
Ježiš pre nás urobil tak veľa. Oplaťme
mu to svojou radosťou z jeho lásky –
a šírením tejto radosti medzi ľuďmi
okolo nás.
„Pane, pomôž mi uchovať si radosť,
zvlášť vtedy, keď sa ocitnem
v náročných situáciách.“

Liturgický program na 3. Adventný týždeň
Pondelok: 17.12.
Féria
Utorok:

18.12.
Féria

Streda:

19.12.
Féria

Štvrtok:

20.12.
Féria

Piatok:

21 .12.
Féria

Sobota

22.12.
Féria

Nedeľa
23.12.
4. Adventná nedeľa

Farský kostol

Meretice

16.00
Poď za 50 r. života
Anton
7.45 CZŠ
+ reh. s. Justina

17.00
+ Mária, František,
Helena

10.30
Poď za 70 r. života
Anna Karnišová

Farské oznamy

Milodary: Zbierka na charitu bola
v našej farnosti 481,20€ (Farský kostol
153€, Meretice 133€, Bzenov 195,20€.
Pán Boh zaplať za vaše milodary.
Spovedanie pred Vianocami bude
v sobotu: Bzenov od 9.00 hod., Farský
kostol od 10.30 hod.
V piatok po večernej sv. omši
pozývam deti a mladých na zdobenie
vianočných stromčekov do farského
kostola.

Ďakujem všetkým vám, ktorí ste
počas adventu prichádzali na Rorátne
sv. omše. Taktiež ďakujem všetkým,
ktorí pomáhali s prípravou raňajok pre
deti.

Bzenov

17.00
+ Ján Cehlár

18.00+adorácia
Poď. za 70 r. života
Bartolomej

8.00
+ Terézia Homoľová
8.00
Za farnosť

9.15
+ kňaz Ján

Mimoriadni
rozdavatelia
budú
rozdávať sv. prijímanie chorým na
sviatok Narodenia Pána (25.12.)
poobede a taktiež na Nový rok (1.1.).
Prosím, aby ste v sakristii kostolov
zapísali mená a adresy tých, ktorí majú
záujem o sv. prijímanie pre svojich
najbližších.

Žiaci a učitelia CZŠ sv. Martina
v Radaticiach Vás srdečne pozývajú na
vianočnú
akadémiu,
ktorá
sa
uskutoční dňa 19.12. 2018 v stredu
o 17.00 hod. v priestoroch sály
obecného úradu. Pred akadémiou bude
od 16.00 hod burza, kde si môžete
zakúpiť vianočné ikebany, rôzne
handmade
dekorácie,
darčeky...
Výťažok z burzy a z dobrovoľného
vstupného bude použitý na školské
akcie.

Ďakovná púť našej farnosti do Sv.
zeme sa uskutoční v termíne od 7.9.14.9. 2019. Cena púte je 670 eur (platí
sa CK) a 130 USD (platí sa
sprievodcovi vo Sv. zemi). Komu
tento termín nevyhovuje nech mi to
čím skôr oznámi.

22. septembra 2019 sa v Bratislave
uskutoční 3. Národný pochod za
život. Vianocami symbolicky začne
9-mesačná príprava. Pri východe
z kostola si môžete zdarma zobrať
vianočné pohľadnice s textom
„Kráčajme s odvahou za život.“ Je to
dar, ktorý môžete teraz prijať a ak
budete môcť alebo chcieť obdarujte
ním niekoho iného.
Krajské
riaditeľstvá
PZ
prostredníctvom
Arcibiskupského
úradu
vyzývajú
k
zvýšenej
pozornosti na cestách. Preto prosíme:
1. Ak idete po priechode pre chodcov
v tmavom oblečení, používajte reflexné
prvky. 2. Nikdy neprechádzajte mimo
vyznačených priechodov. Tých pár minút,
ktoré tým ušetríte, vás môže stáť to
najvzácnejšie-váš život alebo zdravie.
3. Ako vodiči buďte ohľaduplní.
Nezabúdajme, život je dar.

Upratovanie kostola:
22.12. – 28.12.

Kostol sv. Martina: Imrich Hudák,
Zuzana Jašová, Emília Krescanková.
Kostol sv. Imricha: Pavol Kriško,
Ľuboš Krescanko, Ján Jarkovský.
Kostol sv. Ondreja: Ivan Penkov,
Michal Šarišský, Miloš
Kmec,
Radovan Tarasovič, Ján Marhevský.

Betlehemské svetlo: si môžete zobrať
na budúcu nedeľu po sv. omšiach
v Radaticiach (prineste si lampášiky),
v Bzenove budú roznášať deti na
Štedrý deň po domoch.

Hymnus

Hľa, z púšte hlas už zaznieva,
čo všetku tmu z nás vyhostí;
vyžeňme znútra plané sny,
žiari nám Kristus z výsosti.
Preber sa, duša ťarbavá,
veď hriech ťa tlačí do zeme;
už nová hviezda skveje sa
a všetko zlo z nás vyženie.
Baránka nám Boh posiela
za naše viny splatiť daň;
s ľútosťou v slzách volajme:
Zmiluj sa, Pane, odpusť nám.
A keď raz príde súdiť svet,
nech netresce nás podľa vín;
nech je nám Kristus v chvíli tej
pastierom dobrým, láskavým.
Sláva buď Bohu Otcovi,
víťazstvo jeho Synovi,
nech večná chvála zaznieva
aj Duchu Tešiteľovi. Amen.

Modlitba dňa

Láskavý Bože, zhliadni na svoj ľud,
ktorý tak túžobne očakáva slávnosť
narodenia Pána. Priprav nám srdcia
na sviatky našej spásy, aby nám boli
dňami radosti a velebnej oslavy
teba. Skrze nášho Pána Ježiša Krista,
tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou
žije a kraľuje v jednote s Duchom
Svätým po všetky veky vekov.

