Zo života Cirkevnej základnej školy sv. Martina
Marec, mesiac knihy, bol v našej škole
bohatý na rôzne akcie. A netýkali sa
len kníh. Začali sme ho konferenciou
na Gréckokatolíckej bohosloveckej
Fakulte v Prešove, kde sa naši žiaci 7.,
8.a 9. ročníka zúčastnili workshopov
na tému „Ako si vytvoriť dobrý
školský časopis“. Naučili sme sa, ako si
zozbierať materiál, ako ho správne
upraviť a zoštylizovať až do finálnej
podoby.
Naši milovníci matematiky z I. aj II.
stupňa sa zapojili do celoslovenskej
matematickej
olympiády
Klokan.
Úlohy boli náročné, ale všetci to
úspešne zvládli.
Športovo zdatní žiaci, sa nenechali
zahanbiť vo futbale, kde si zmerali sily
v dvoch kategóriách: mladší a starší
žiaci. Súťažilo sa o pohár riaditeľa ZŠ s
MŠ v Sedliciach. Mladší žiaci získali II.
miesto a starší - III. miesto. Všetkým
šikovníkom
a
šikovníčkam
blahoželáme.
Blahoželáme taktiež našej deviatačke
Linde, ktorá na okresnom kole
recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
získala II. miesto v prednese poézie v
silnej konkurencii žiakov z celého
okresu mesta Prešov.
V rámci projektu Zdravé zúbky nás
dentálna hygienička p. Libová naučila,
ako sa starať o svoj chrup a
nezanedbať hygienu ústnej dutiny.
Časopis Rebrík, ktorý odoberajú
mladší žiaci, aj tento mesiac ocenil
našich
druháčikov.
Martin Viazanko získal za správne
vyriešené úlohy krásnu knižku a pre
Nelu Župovú bolo najlepšou odmenou
uverejnenie jej prvého príspevku.
Možno nám v škole vyrastajú nádejní
budúci novinári. Z oboch máme veľkú
radosť.

Žiaci I. stupňa navštívili svojich mladších
kamarátov v materskej škole, kde si spolu
pozreli divadelné predstavenie o Palculienke,
s ktorým ich prišlo potešiť Divadielko
Gašparko.
21. marec je svetovým dňom Downovho
syndrómu. Pri tejto príležitosti sme sa aj my
zapojili a podporili kampaň ľudí s
Downovým syndrómom. Všetci sme si v
tento deň obliekli dve rozdielne ponožky.
Symbol
rozdielnych
ponožiek
nám
pripomína, že každý z nás je iný, no práve to
robí náš svet pestrejším a krajším.
No a keďže v dnešnom elektronickom svete
už pomaly poznáme len školské učebnice a
skutočné knihy z našich domácich poličiek
miznú, vymysleli sme si v tento mesiac rôzne
čitateľské aktivity. Najprv čítali starší žiaci
mladším žiakom, v druhom týždni ich
vystriedali rodičia a v treťom týždni sme
svojím čítaním spestrili deň my starým
rodičom v dennom stacionári tu v
Radaticiach. Posledný marcový týždeň sme v
rámci výmennej knižnej burzy nosili do školy
knihy, ktoré sme chceli podarovať. Táto
aktivita sa pre svoj úspech bude opakovať i
budúci mesiac. Ďakujeme všetkým žiakom i
rodičom, ktorí sa o svoje knihy podelili s
ostatnými, ale aj tým, ktorí sa aktívne
zúčastnili čítania v škole.
/p. uč. Petra Jakubová/
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VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.
„Bežali obaja“ /Jn 20,4/.
Keď sme chorí, bežíme k lekárovi. Keď
sú nejaké výpredaje, bežíme do
obchodu. Keď padne naše batoľa,
bežíme ho zodvihnúť a utešiť. Dnešné
evanjelium rozpráva o tom, že bežal aj
Peter s Jánom. Bežali vo veľkonočné
ráno k Ježišovmu hrobu, keď im Mária
Magdaléna povedala, že jeho telo tam
nie je.
K Ježišovi sa ponáhľalo veľa ľudí.
Napríklad
rímsky
stotník,
muž
posadnutý zlým duchom i žena s
krvotokom. A tiež malomocný, žena
známa ako „hriešnica“ a mýtnik Zachej.
Matka posadnutej dcéry, bohatý mladík
a slepý Bartimej - aj títo všetci sa k
nemu utiekali. A nezabudnime na
všetkých tých ľudí, ktorí obklopili
Ježiša v každom meste, ktoré navštívil.
Ježiš pri jednej príležitosti povedal:
„ Nechajte deti a nebráňte im
prichádzať ku mne, lebo takým patrí
nebeské kráľovstvo“ /Mt 19,14/. A
povedal tiež: „Poďte ku mne všetci,
ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja
vás posilním“ /Mt 11,28/, ako aj
„Toho, kto prichádza ku mne,
neodoženiem“ /Jn 6,37/. To je jasné
pozvanie. Nie sú v ňom žiadne ďalšie
podmienky. Ježiš chce, aby k nemu
prišli všetci.

Dnes, keď oslavujme najdôležitejšiu
udalosť v dejinách, prijmi toto Ježišovo
pozvanie. Rozbehni sa k nemu. Nedrž
sa bokom, pretože sa cítiš nehodný. Bež
k nemu a prijmi jeho hojnú milosť. Bež
na svätú omšu prijať ho – živý Chlieb.
Keď Peter a Ján bežali k hrobu, ich
srdcia boli naplnené nádejou. Aj my
dnes, na Veľkonočnú nedeľu, obnovme
svoju dôveru v toho, ktorý „sedí po
pravici Boha“ /Kol 3,1/. Keď pobežíme
k Ježišovi, nájdeme ho. On vstal. On
žije. A chce nám pomôcť tak, ako
pomohol tým ostatným, ktorí sa k
nemu rozbehli.

„Pane, verím, že si vstal.
Ďakujem ti, že chceš, aby som
stál po tvojom boku.“

Liturgický program vo „Veľkonočnej oktáve“
Pondelok: 22.4.
Veľkonočná oktáva

Utorok:

23.4.

Veľkonočná oktáva

Streda:

Farský kostol

Meretice

Bzenov

10.30
Poď za 70 r. života
Milan

8.00
Poď za 50 r.
manželstva Ján,
Františka

9.15
+ František Leško

18.00+adorácia
ZBP rod. Vašková
8.00

24.4.

Veľkonočná oktáva
18.00
+ Anna Sabolová

Štvrtok: 25.4.
Veľkonočná oktáva

Piatok:

26.4.

Veľkonočná oktáva

Sobota

27.4.

Veľkonočná oktáva

Nedeľa

28.4

Nedeľa Božieho
Milosrdenstva

18.00
detská sv. omša
Poď za 50 r.
manželstva Imrich,
Božena
15.30 sobášna
za novomanželov
10.30
Za farnosť

17.00
detská sv. omša
+ Ján, Verona
Leškoví

7.30
ZBP Jozef, Ľudmila

9.00
+ Andrej Amrich

Úplné odpustky: je možné získať
dnes, pri požehnaní sv. Františka
URBI ET ORBI, ktoré môžete
sledovať o 12.00 hod v televízii.

Počas veľkonočného obdobia sa
namiesto modlitby Anjel Pána
modlíme modlitbu Raduj sa,
Nebies Kráľovná.
Celodenná adorácia: 23. Apríl
pripadá
na
našu
farnosť
celodiecézna adorácia. Sv. oltárna
bude vyložená vo farskom kostole
od 9.00-18.00 hod.
Na budúcu nedeľu je Odpustová
slávnosť v diecéznej svätyni pri
príležitosti Božieho milosrdenstva
v obci Svinia.
Dňa 27. Apríla sa v Sabinove
uskutoční Arcidiecézne stretnutie
mládeže s
o. arcibiskupom.

Farské oznamy
Milodary:
Bohuznáma rodina
obetovala na opravu strechy 100 €.
Ďakujem členom Ruž. Bratstva
a všetkým darcom za finančné
dary na výzdobu Božieho hrobu.
Pán Boh zaplať za vaše milodary.

V nedeľu B. milosrdenstva si Ježiš
praje, aby sme zvlášť pristúpili
k sv. prijímaniu. Pán Ježiš povedal
sv. sestre Faustíne, že duša, ktorá
v túto nedeľu pristúpi k sv.
prijímaniu
obsiahne
obrovské
milosti. Preto sa snažme vytrvať
v posväcujúcej milosti, aby sme túto
Ježišovu požiadavku splnili.

Celý týždeň je veľkonočná oktáva.
Každý deň má charakter veľkonočnej
nedele. Preto Vás pozývam, aby ste
v hojnejšom počte prichádzali na
sv. omše. Až do soboty sa budeme
modliť Deviatnik k B. milosrdenstvu
pred
sv. omšami.
Na budúcu nedeľu je Nedeľa B.
milosrdenstva. Pri všetkých sv.
omšiach bude požehnanie obrazov B.
milosrdenstva. Ak máte doma
obrazy, ktoré neboli požehnané tak
ich môžete priniesť pred sv. omšou
pred oltár.

Ďakujem všetkým, ktorí
sa
postarali o prípravu veľkonočného
trojdnia v celej našej farnosti.
Púť detí: sa uskutoční 11. mája
(sobota) 2019 v Obišovciach.
V sakristii môžu rodičia ešte dnes
zapísať svoje detí na túto púť.
V sobotu 27. apríla bude na fare
o 9.30 hod. stretnutie rodičov
prvoprijímajúcich detí.

Ohlášky: sv. manželstva chcú
prijať – ohlasujú sa tretíkrát:
Stanislav
MACKO
a
Anna
ROBOVÁ
Patrik
JURKO
a
Martina
DORKOVÁ

Upratovanie kostola:
27.4. – 3.5.
Kostol sv. Martina: Alžbeta Fečová,
Ladislav Hudák, Valéria Kalatová,
Slavomír Marchevský
Kostol sv. Imricha: Jozef Komloš,
Gabriel Kolcun, Miroslav Homoľa
Kostol sv. Ondreja: Marek Beliš,
Peter Leško, Anna Lešková, Imrich
Leško, Mária Malovcová

Detské okienko
Nech znie víťazné ALELUJA vo
vašich srdciach! Všetkým vám
želáme trvalú VEĽKONOČNÚ
RADOSŤ a stálu jednotu s
VÍŤAZNÝM BARÁNKOM. Nech sa
Jeho víťazstvo prejavuje vo všetkých
oblastiach vášho života!
Súťažná úloha:
Vašou úlohou na tento mesiac bude
nakresliť, vymodelovať, vytvoriť,
ako
si
predstavujete
zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša
Krista! Je to ťažká úloha, no my
veríme, že vy sa s tým statočne
popasujete ☺ Vaše výtvory môžete
odovzdávať v sakristiách našich
kostolov. Vyhodnotenie bude na
detskej svätej omši v Radaticiach
24.5. ☺ Tešíme sa!

