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KRÍŽ
Istý človek bol sám so sebou, ale i s druhými nespokojný a hromžil na Boha. ,,Kto to
povedal, že každý má niesť svoj kríž?!“ Je to
možné, že nejestvuje žiadny prostriedok, ako
sa mu vyhnúť? Už mám tých každodenných
trampôt naozaj dosť!“ Dobrý Boh mu odpovedal snom, v ktorom videl život ľudí na zemi
ako nekonečný sprievod. Každý kráčal so
svojím krížom. Pomaly, neúprosne, krok za
krokom. Aj on bol v tom nekonečnom sprievode a namáhavo kráčal so svojím osobným krížom. Po chvíli si všimol, že jeho kríž
je veľmi dlhý. Preto sa mu šlo tak ťažko. ,,Stačilo by kríž trochu skrátiť a hneď by bolo
menej toho trápenia,“ pomyslel si.
Posadil sa na pätník pri ceste a kus z kríža
odrezal. Keď sa zaradil do sprievodu, zistil,
že sa mu kráča ľahšie a rýchlejšie. Bez veľkej námahy prišiel na miesto, ktoré bolo cieľom sprievodu. Bola to priepasť, široká rana
v kraji, za ktorou sa začína ,,zem všeobecného šťastia“. Bol to čarovný pohľad. Ale
nebolo tu mostov, ani lavičiek, po ktorých by
sa dalo prejsť. A predsa ľudia šťastlivo prechádzali. Každý si zložil z pleca kríž, položil
ho na okraje priepasti a prešiel po ňom. Akoby kríže boli robené na mieru. Siahali presne
od jedného konca priepasti k druhému. Všetci
prechádzali. Len on nie. Jeho skrátený kríž
priepasť nepreklenul. Zúfalo sa rozplakal:
,,Keby som to býval vedel...“ Bolo však príliš
neskoro...
Koľkí z nás sa sťažujú na rôzne trápenia,
bolesti, ťažkosti v rôznych podobách... Je

len normálne, že sa toho všetkého chceme
zbaviť, ale ako často práve hľadaním spôsobov zbavenia sa krížov si pridávame ďalšie.
Nesnažme sa o ich eliminovanie. Kresťan,
ktorý je človekom nielen nesúcim kríž, ale aj
človekom veľkonočného tajomstva, mal by sa
pozerať na kríž očami Ježiša, jeho kríža
a prázdneho hrobu vo Veľkonočné ráno. Kresťan je tým, kto si nebude skracovať kríž

Deň Zeme
Dňa 22. apríla 2012 si ľudia na celom
svete pripomenú Deň Zeme.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky opätovne organizuje
celoslovenskú akciu „Vyčistíme si Slovensko“, do ktorej sa zapojila aj naša
obec. Obecný úrad touto cestou vyzýva
občanov, dobrovoľníkov, ktorí majú záujem tejto akcie sa zúčastniť, aby si prišli 20. apríla 2012, kedy sa bude čistiť
naša obec, v čase od 8.00 hod. do 13.00
hod., vyzdvihnúť na obecný úrad rukavice a vrecia na odpad. Veríme, že sa
nájdu ľudia, ktorým záleží na tom, aby
sme žili v čistom prostredí, a aj vďaka
tomuto dňu sa naša obec stane krajšou
a čistejšou. Každý má možnosť upraviť
si okolie svojho rodinného domu, vyčistiť záhradu a dvor. Výsledok našej práce bude zdokumentovaný a zverejnený
na stránke obce.

a zbavovať sa jeho ťarchy, ale tým, kto ho
objíme a vidí ho ako prostriedok na posvätenie a pomoc na ceste spásy a víťazstva.
Nikdy nie je neskoro, pokiaľ sme tu na tejto zemi. On je s nami. Nech nás tieto sviatky
práve cez tajomstvo kríža, aj toho nášho,
viac priblížia k veľkonočnej radosti vykúpenia.
d. o. Jaroslav

Vyšívaný ručníček
Veronika, Veronika,
povedz nám, ty prečistá,
kedy deti vyšívajú
pestrý ručník pre Krista?
Na kríž dieťa ešte nemá,
nevidelo to, čo ty.
Býva bližšie Betlehema
ako smútku Golgoty.
Hľadá to, čo detské hlavy
nebolí a neblíži.
Ježiš mu je ešte tmavý,
keď sa trápi na kríži,
chveje sa, či neporania
Jeho rany maličkých.
Až na sviatok Zmŕtvychvstania
vyšijú Mu ručníčky.
Milan Rúfus
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U Z N E S E N I E č. 7/2011 z riadneho zasadnutia OZ, konaného
dňa 15. 12. 2011 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
2. Programový rozpočet ZŠ s MŠ Rabčice
na roky 2013–2014.
3. Programový rozpočet obce Rabčice na
roky 2013–2014.
4. List z okresného súdu Námestovo o navrhnutí občana na funkciu prísediaceho
na súde.
5. Vyjadrenie k odvolaniu proti rozhodnutiu
Štátnej kúpeľnej komisie.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Veronika
Káziková, Milan Klinovský.
2. Komunitný plán sociálnych služieb obce
Rabčice na roky 2011– 2016.
3. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2011.
4. Úpravu rozpočtu obce Rabčice na rok
2011.
5. Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 7/2009 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a na žiaka školskej jedálne so sídlom na území obce Rabčice
zo dňa 10.12.2009.

6.

Programový rozpočet ZŠ s MŠ na rok
2012.
7. Programový rozpočet obce Rabčice na
rok 2012.
8. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Operačného
programu životné prostredie,na projekt:
„Tok Bystrá – Protipovodňová ochrana
obce Rabčice.“
Výška celkových výdavkov na projekt je
504 071€. Výška celkových oprávnených
výdavkov na projekt je 504 071.
Výška spolufinancovania projektu Obcou
Rabčice z celkových oprávnených výdavkov je 25 203,55 €.
Spôsob financovania tohto projektu bude
zabezpečený z:
a) vlastných zdrojov Obce Rabčice
b) z úverových zdrojov.
9. Plán riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2012.
10. Preplatenie dovolenky za rok 2010 starostovi obce.
11. Na základe žiadosti Františka Grobarčíka, bytom Rabčice 362, finančný príspevok na Vianočný halový futbalový turnaj
vo výške 150 €.

12. Na základe žiadosti Mladého Heligónu finančný príspevok na obaly a nové CD
vo výške 200 €.
13. Na základe žiadosti Komunity Kráľovnej
pokoja, Sv.Gorazda 553/28, Močenok
príspevok vo výške 30 €.
14. Na základe žiadosti Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, Novoť č. 976, príspevok vo výške 100 €.
15. Na základe žiadosti ZŠ s MŠ Rabčice
členstvo v združení RVC Martin.
16. Výpoveď nájomnej zmluvy Daniely Mordelovej, bytom Rabčice 276, na priestory v budove Drobnej prevádzky, Rabčice 183.
17. Na základe žiadosti FeMtrade,s.r.o., Rabčice 327, zmenu nájmu v priestoroch
Drobnej prevádzky, č. 183.
D/ Zamieta:
1. Žiadosť Martiny Košútovej, bytom Rabčice 605, o zníženie poplatku za telocvičňu.
2. Návrh zmluvy o poskytovaní mediálnych
služieb TV ORAVIA, Miestneho priemyslu1028, Námestovo.

U Z N E S E N I E č. 1/2012 z riadneho zasadnutia OZ, konaného
dňa 24. 2. 2012 na Obecnom úrade v Rabčiciach
A/ Berie na vedomie:
1. Správu o inventarizácii obce za rok 2011.
2. Správu o projekte „Tok Bystrá – Protipovodňová ochrana obce Rabčice“.
3. Informáciu o prestavbe a rekonštrukcii klziska v obci.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Margita Borová, Ján Slovík.
2. Overovateľov zápisnice: Anna Huráková,
Ondrej Kubík.
3. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na
rok 2012.
4. Odpísanie daňových pohľadávok obce
– Zoššák Miroslav, Rabčice č. 538, vo
výške 7,90 Eur za komunálny odpad

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
– Jakubovičová Jana, Brezová pod
Bradlom, vo výške 19,91 Eur za komunálny odpad
– Tyrala Štefan, Rabčice č. 33, vo výške
51,33 Eur za komunálny odpad.
5. Za prísediacu sudcu Okresného súdu Námestovo p. Oľgu Chromekovú, Rabčice
149.
6. Na základe žiadosti Rímsko-katolíckej
cirkvi, farnosť Rabčice 185, sponzorský
príspevok na opravu kultúrnych pamiatok
v Kostole Všetkých svätých v Rabčiciach
vo výške 4.000 €.
7. Úpravu rozpočtu
a) Obce Rabčice na rok 2012 vo výdavkovej časti nasledovne:

- Kapitola 04.5.1.3 Správa a údržba ciest
63xxx............ – 6000 €
- Kapitola 08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby 64xxx........... + 4000 €.
b) Základnej školy Rabčice s MŠ na rok
2012 vo výdavkovej časti – originálne
kompetencie
- Kapitola 09.1.1 Predškolská výchova
63xxx........... + 2000 €
(bežné výdavky - zateplenie povaly v budove MŠ)
C/ Doporučuje:
1. Pripraviť návrh dodatku k nájomnej zmluve
na prenájom klziska s Rímsko-katolíckou
cirkvou, farnosť Rabčice, do budúceho zasadnutia OZ.

Výsledky volieb do NR SR zo dňa 10.3.2012
Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku 1364
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania 849
Počet platných odovzdaných hlasov 832
Voličská účasť 62,24 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu:
494
151
52
51
13
13
12
11
8
5

SMER- sociálna demokracia
Kresťansko-demokratické hnutie
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
Slovenská národná strana
Sloboda a solidarita
Slovenská demokratická a kresťanská
únia - Demokratická strana
99 % - občiansky hlas
ĽS - Hnutie za demokratické Slovensko
Strana občanov Slovenska
Robíme to pre deti

5
4
3
2
2
2
1
1
1
1

Strana slobodné slovo - Nory Mojsejovej
Právo a spravodlivosť
MOST - HÍD
Zelení
Zmena zdola, Demokr. únia Slovenska
Národ a Spravodlivosť
Strana demokratickej ľavice
Náš kraj
Obyčajní ľudia
Strana živnostníkov Slovenska
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Poďakovanie
Starosta obce Rabčice Jozef Slovík,
chce touto cestou poďakovať všetkým
občanom, ktorí boli trpezliví v znášaní
neľahkých situácií, ktoré nám priniesla tohtoročná krutá zima. Nedostatok
vody v rezervároch z dôvodu dlhodobého sucha a silných mrazov, snehová kalamita a vypínanie elektrického prúdu počas rekonštrukcie vysokého napätia.

Prekládka vysokého
napätia
Stredoslovenská energetika v mesiacoch február a marec vykonávala rekonštrukciu vysokého napätia smerom
z Rabče do Rabčíc po Vyšný koniec.
Staré drevené stĺpy sa vymieňali za
nové – betónové. Dôvodom bol ich nevyhovujúci stav, ktorý mohol spôsobiť
výpadky elektrickej energie. Keďže počas opravy bola dlhodobo vypnutá elektrická energia, chceme touto cestou poďakovať občanom za ich trpezlivosť.

Novinka
na našom webe
Od marca 2012 funguje na stránke obce
Rabčice (www.rabcice.sk) v sekcii Kontakty
– správa cintorína. Občania si môžu vybrať
starý alebo nový cintorín, kde si môžu pozrieť fotky hrobov, zapáliť sviečku na hrobe
svojich zosnulých, poprípade položiť kvety.
Dozvedia sa aj informácie, či je hrobové
miesto zaplatené a dokedy. Veríme, že táto
novinka bude využívaná nielen našimi občanmi, ale pomôže aj ľuďom, ktorí sa nemôžu osobne dostaviť a zapáliť sviečku na
hroboch svojich blízkych.

Harmonogram zberu
plastov v obci
Apríl

10.4.2012

Máj

10.5.2012

Jún

7.6.2012

Júl

10.7.2012

August

6.8.2012

September

6.9.2012

Október

4.10.2012

November

9.11.2012

December

7.12.2012
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Harmonogram vývozu
komunálneho odpadu
Apríl

Máj

Jún
Júl

August
September
Október

November

December

Údaje z evidencie obyvateľov
Za obdobie od 5.12.2011 do 12.3.2012 sa v našej obci
narodilo 10 detí:
Veronika Dúcká
Ema Ogurková
Jozef Korman
Kiara Papayová
Ema Genzorová
Laura Škorvánková
Karol Štetiar
Natália Kubíková
zomrelo 5 spoluobčanov:
Emília Borová (63 r.)
Július Stelina (0,5 r.)
Ján Košút (48 r.)
Gizela Kuchtiaková (77 r.)
Mária Vonsová (65 r.)
K okrúhlym životným jubileám blahoželáme:
(za obdobie do 31.5.2012)
85 rokov:
Kocúrová Jozefína
75 rokov:
Glombíková Vilma
Ing. Marta Jurgová
Veronika Kolčáková
70 rokov:
Ignác Bublák
Margita Hálková
Augustín Stelina
Margita Žembová
Boli uzavreté 2 sobáše mimo našej obce.
Odsťahovali sa 8 občania, prisťahoval sa 1 občan.
K 12. marcu 2012 mala obec Rabčice 1959 obyvateľov.

03.04.2012
11.04.2012
17.04.2012
24.04.2012
02.05.2012
09.05.2012
15.05.2012
22.05.2012
29.05.2012
05.06.2012
19.06.2012
03.07.2012
17.07.2012
31.07.2012
14.08.2012
28.08.2012
11.09.2012
25.09.2012
02.10.2012
09.10.2012
16.10.2012
23.10.2012
30.10.2012
06.11.2012
13.11.2012
20.11.2012
27.11.2012
04.12.2012
11.12.2012
18.12.2012
27.12.2012

Majstrovstvá v streľbe
O pohár starostu obce 2012
Dňa 15. januára 2012 sa konal Turnaj v streľbe „O pohár starostu
obce“. Zúčastnilo sa ho 34 súťažiacich. Výsledky boli nasledovné:
Kategória mužov: 1. Kocúr Karol 185 b
2. Kolčák Pavol 182 b
3. Grobarčík Peter 182 b
Kategória žien:

1. Hadárová Zuzana 164 b
2. Slovíková Alena 158 b
3. Mordelová Michaela 156 b
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Obec so svojimi pracovníkmi počas zimného obdobia vykonala nasledovné práce:
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Výmena stráže v DHZ Rabčice
Dňa 8. januára 2012 sa v telocvični konala Výročná členská schôdza
DHZ, na ktorej sa po piatich rokoch konali voľby do výboru Dobrovoľného hasičského zboru. Schôdze sa zúčastnili takmer všetci členovia. Po privítaní členov a hostí - starostu obce Rabčice a predsedu
DHZ z Rabče - sa pokračovalo podľa programu.

-

zhadzoval sa sneh zo striech budov v majetku obce
udržiavali sa obecné cesty, aby boli zjazdné (v čase sneženia)
znížil a uteplil sa strop v materskej škole (počas jarných prázdnin)
v čase snehovej kalamity sa vykonávali záchranné práce, aby
sneh neohrozil život, zdravie a majetok občanov obce, odvážal sa
sneh a sprístupňovali cesty, aby bolo zabezpečené zásobovanie

Funkcie predsedu sa po 50- tich rokoch, za čo mu patrí vďaka
a obdiv, vzdal p. Kornel Slovík a novým predsedom DHZ Rabčice sa
stal Milan Klinovský, ktorému prajeme veľa síl a elánu v jeho novej
funkcii. Vďaka patrí aj p. Emanuelovi Slovíkovi, ktorý tiež ukončil svoje
pôsobenie v zbore. Starosta obce obom poďakoval za ich dlhodobé
pôsobenie v organizácii, ale hlavne za obetavú prácu, ktorú odviedli
počas svojej aktívnej činnosti v hasičskom zbore.

Vianočný halový
futbalový turnaj 2011
Dňa 30. decembra 2011 sa konal v telocvični v Rabčiciach tradičný
Vianočný halový futbalový turnaj. Turnaja sa zúčastnilo celkom
6 družstiev, ktoré sa umiestnili nasledovne:
1. miesto - muži B - Rabčice
2. miesto - Rabča
3. miesto - muži A - Rabčice.
Za najlepšieho strelca bol vyhlásený Jendrišek z Rabče.
Najlepším hráčom sa stal Martin Grobarčík z Rabčíc.
Najlepším brankárom bol Anton Zboroň z Rabčíc.

Touto cestou chceme oboznámiť občanov s činnosťou DHZ v roku
2011 – na veľkonočné sviatky, stráž pri Božom hrobe, sviatok sv.
Floriána, účasť na okresnej súťaži v Oravskej Jasenici, účasť na
súťaži v Bobrove O pohár starostu obce, zorganizovanie súťaže družobných obcí zo Slovenska a Poľska v našej obci. Organizovanie
námetového cvičenia pre našich hasičov, účasť na medzinárodnom
cvičení v Lipnici v Poľsku. Brigády pri umývaní cesty pri kostole,
tvorba ľadovej plochy, zimná a letná údržba techniky. Počet zásahov
v roku 2011 bol našťastie iba jeden.
Našou úlohou na rok 2012 je prehodnotiť členskú základňu, zameranie na prácu s mládežou a zorganizovanie medzinárodného cvičenia.
Prajeme DHZ všetko dobré a čo najmenej výjazdov k požiarom.
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Goralova bežka
Dňa 21. januára 2012 sa konal IV. ročník pochodu na bežkách
chotárom Rabčíc. Výborná snehová nádielka, dobrá nálada a krásne
počasie vylákalo na bežky okolo 300 účastníkov. Po zápise do prezenčnej listiny sa postavili na štart, obuli bežky, a hurá do prírody.

V polovici trate, ktorá merala 13 km, bolo pre účastníkov prichystané
občerstvenie a horúci čaj, a tak posilnení mohli pokračovať do cieľa.
Z doterajších ročníkov mala tohtoročná Goralova bežka najväčší počet zúčastnených. Po príchode do cieľa na všetkých čakalo občer-

stvenie v školskej jedálni, kde sa mohli
v príjemnej atmosfére porozprávať
o svojich zážitkoch.
Srdečná vďaka patrí organizátorom,
pracovníkom ZŠ s MŠ, obecnému úradu, hudobníkom a sponzorom: Urbár
obce Rabčice, Ing. Vladislav Moroz, Tlačiareň Kubík, Apiagra Ing. Anton Kudiak,
COOP Jednota, Predos Anton Florek,
Vons s.r.o., Martin Vons, Briliant Ing. Karol Sahuľ, Unipal KNM Stanislav Čelko,
Autokol Marián Kolčák, Ing. Juraj Karolčík, Emade Marián Metes, Autodoprava Anton Bublák, Ing. Anton Ratičák,
Miroslav Ratičák, Amito Milan Turác,
Pekáreň Plutinský a Ján Bubliak.
Tešíme sa na ďalší ročník.

Uvítanie detí do života
„Život je dar, ktorý si
vážime“.
Túto
skutočnosť
zdôrazňuje aj miestna
samospráva, ktorá
každého nového občana víta v našom spoločenstve slávnostným
zápisom do pamätnej
knihy a štartovným malým finančným príspevkom. Uvítanie,
ktoré má charakter
slávnostného posedenia sa uskutočňuje podľa počtu narodených detí. Po slávnostnom
príhovore pána starostu sa mamičky odfotia na pamiatku pri zápise
do kroniky.Podelia sa so svojimi mamičkovskými starosťami a radosťami, spríjemnia si chvíľku pri vystúpení žiačok zo základnej školy,
ktoré pod vedením p. Balákovej svojimi básničkami a spevom spríjemnia atmosféru tohto posedenia. Túto iniciatívu chce miestna samospráva organizovať aj naďalej a pravidelne.
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Karneval v Základnej škole

Školské karnevaly sú u detí veľmi obľúbené. Je to pre ne možnosť
využiť svoju fantáziu pri tvorbe masiek a zabaviť sa so spolužiakmi.
Tohtoročný karneval na druhom stupni, ktorý sa uskutočnil 17.2.2012,
bol v réžii prípravy našich deviatakov. Postarali sa o výzdobu priestorov i program. Produkciu hudby mal na starosti Martin Lašťák. Každý
bol odmenený sladkou odmenou a najzaujímavejšie masky boli odmenené aj vecnou cenou.

Chlapci: 1. Kozák Ján, 2. Kmošek Jaroslav, 3. Živčák Mário. Dievčatá: 1. Bolibruchová Nina, 2. Kubíková Monika, 3. Ďubeková Klaudia.
Víťazi si odniesli ceny v podobe pohárov a malých školských pomôcok a ostatní aspoň výbornú chuť v ústach po skvelom guláši.
Na záver by som chcel žiakov pochváliť za disciplinované správanie a poďakovať všetkým, ktorí pri organizovaní výcviku pomáhali
a za zodpovedný prístup, pretože výcvik sa ukončil bez ujmy na
zdraví.
Mgr. Michal Rímsky

Skok do výšky
Dňa 28. februára 2012 sa v Rabči
uskutočnila súťaž žiačok a žiakov
v skoku do výšky – Školská latka
2012.
Žiačky a žiaci našej školy na tejto
súťaži dosiahli vynikajúce výsledky.
Na 3. mieste sa umiestnil Rastislav
Tropek (6. r) - výkon 120 cm
3. miesto obsadila aj Andrea
Miklušáková (7. r) - výkon 130 cm.
Zuzana Vojtasová (6. r) skončila
na 2. mieste s výkonom 115 cm.
A na vynikajúcom 1. mieste sa
umiestnila Kristína Tropková (7. r),
ktorá skočila 149 cm. Vyhrala nielen
svoju kategóriu, ale týmto výkonom
bola najlepšia zo všetkých súťažiacich dievčat. Srdečne blahoželáme.
Mgr.Emília Sireková

Lyžiarsky výcvik
V súlade s učebnými osnovami a plánom naša škola zrealizovala
v dňoch 22.-28.2. 2012 lyžiarsky výcvik. Už tradične sme zvolili
prostredie rabčického vleku na Vyšnom konci obce s krásnym výhľadom na Babiu horu. Pri bohatých snehových podmienkach a výborne
upravenom svahu sme vyskúšali nielen sneh , ale aj všetky druhy
počasia. Vystriedalo sa slnko, dážď, sneženie aj mráz, čo dokonale
preverilo našu otužilosť a výdrž. Výcviku sa zúčastnilo 26 žiakov
ôsmeho ročníka a 3 vyučujúci.
Celý kurz prebehol bez problémov, žiaci boli disciplinovaní a s plným nasadením sa venovali lyžovaniu. Na vleku prevládala spokojnosť, pretože p. Kubík pripravil nielen výhodnú finančnú zľavu, ale
zároveň vytvoril pre deti doslova domáce prostredie, v ktorom sa
všetci cítili pohodlne a spokojne aj v nepriaznivom počasí. Žiaci lyžovali s radosťou a veľkou snahou, čo sa prejavilo aj na ich pohybových
návykoch. Celková úroveň lyžiarskych schopností dnešných detí je
na veľmi dobrej úrovni, je to dôsledok toho, že častejšie lyžujú a majú
kvalitnú lyžiarsku výstroj. No boli aj takí, ktorí v prvý deň akoby prvýkrát stáli na lyžiach. Po celotýždennej tvrdej snahe však aj títo
úspešne a bez pádu zvládli záverečné preteky medzi bránkami.
Posledný deň sa dopoludnie nieslo v znamení lyžiarskych pretekov a vareného gulášu. Preteky dokončili všetci štartujúci bez problémov, čím ukázali svoje lyžiarske kvality. Tu sú najrýchlejší.

Vybíjaná
Dňa 21.2.2012 sa uskutočnilo obvodné kolo vo vybíjanej – mladšie
žiačky. Táto súťaž bola organizovaná u nás v telocvični. Naše žiačky
skončili na 3. mieste. Páčilo sa tu nielen nám, ale aj žiačkam z iných
škôl.

Mgr. Marcela Tropeková
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Geografická olympiáda 2011/2012

Aj v tomto školskom roku naši žiaci úspešne reprezentovali na
obvodnom a krajskom kole geografickej olympiády. Výsledky krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 7. februára 2012 v Námestove:
Katka Pitáková, žiačka IX. A triedy obsadila 1. miesto v kategórii
E s počtom bodov 94
Tomáš Glombík, žiak VIII.B triedy obsadil 2. miesto v kategórii
F s počtom bodov 83
Peter Krump, žiak VI.B triedy obsadil 1. miesto v kategórii H s počtom bodov 95
Alžbetka Bandíková, žiačka V.A triedy obsadila 5. miesto v kategórii
I s počtom bodov 76 je úspešnou riešiteľkou
Radka Tropeková, žiačka V.B triedy obsadila 6. miesto v kategórii
I s počtom bodov 76 je úspešnou riešiteľkou (o poradí rozhodla monotematická časť).
Žiaci, ktorí získali medailové umiestnenie postupujú do krajského
kola.
Výsledky krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 20.marca 2012
v Oravskej Lesnej:
Katka Pitáková, žiačka IX.A triedy obsadila
6. miesto v kategórii
E s počtom bodov 88 a
je úspešnou riešiteľkou
Tomáš Glombík, žiak
VIII.B triedy obsadil
3. miesto v kategórii
F s počtom bodov 84.
Peter Krump, žiak
VI.B triedy obsadil
10. miesto v kategórii
H s počtom bodov 85 a
je úspešným riešiteľom
Geografická olympiáda je súťaž, v ktorej žiak
môže získať 100 bodov.
Úspešným riešiteľom
sa stáva , ak v obvodnom kole získa 65 bodov a v krajskom kole
získa 75 bodov. Súťaž
pozostáva z troch častí. Prvá časť je zameraná na región Orava.
Druhá časť, monotematická, je venovaná teoretickým znalostiam
z geografie daného
a predchádzajúceho
ročníka a je doplnená
o otázky z vybranej oblasti. Tento rok to bola „
biosféra“. V tretej časti
žiaci prezentujú praktické vedomosti v narábaní s rôznymi druhmi
máp. Všetkým žiakom
ešte raz blahoželáme
k úspešnej reprezentácii našej školy v tejto veľmi náročnej vedomostnej súťaži.
Na súťaž pripravovala RNDr. Zlatica Krumpová
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Aktivity materskej školy Rabčice
Do Materskej školy v školskom roku 2011/2012 sa prihlásilo 55 detí,
ktoré sme rozdelili do troch tried. V septembri sa zišli starí aj noví
škôlkari. Adaptácia detí na materskú školu bola rôzna. Niektoré si
zvykli hneď, iným to trvalo dlhšie. S pomocou rodičov a vhodným
prístupom učiteliek si deti našli kamarátov, tešili sa na hračky, oboznamovali sa s prostredím MŠ, ale aj so svojou obcou, kde sme robili
vychádzky.

V októbri sme na vychádzkach poznávali plody v záhrade. Deti
priniesli ovocie aj zeleninu do MŠ, ktoré sme poznávali, ochutnávali,
urobili sme si Deň jablka. Október je aj mesiacom púšťania šarkanov
a škôlkarskej šarkaniády. Deti spoločne s p.učiteľkami zhotovili šarkanov, ktoré boli vystavené v priestoroch MŠ. Jedného šarkana sme
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poslali na výstavu do Obchodného domu Klinec v Námestove a získali sme diplom.
Dňa 18.10 sme mali v MŠ divadlo Včielka. Deti jedným dychom
počúvali a pozerali na bábky, ktoré nám porozprávali o poriadnych
a neporiadnych deťoch. Nezabudli sme, že október je aj mesiacom
úcty k starším. Deti pripravili darček - výtvarné práce, ktoré si vlastnoručne zhotovili a odovzdali doma starým rodičom.
V novembri navštívili našich predškolákov prváci spolu
s p.učiteľkami.

V decembri zavítal do MŠ Mikuláš, spolu s anjelom a čertom. Deti
predviedli krátky program a boli obdarované balíčkami. Tešili sa
a tancovali, ale niektorým bolo aj do plaču. V decembri sa všetci
pripravujú na Vianoce. Naše deti pripravili program na vianočnú be-
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siedku a piekli aj medovníčky, ktoré si sami ozdobili a všetci si na nich
pochutnali. Medovníky sme tiež ponúkli rodičom na vianočnej besiedke, kde deti predviedli pásmo básní, piesní, scénok a tančekov. Rodičia si mali možnosť pozrieť, čo všetko sa už deti naučili.
V mesiaci január a február sa predškoláci pripravovali na zápis do
1.ročníka Základnej školy. Najskôr navštívili prvákov v ZŠ, kde si
prezreli triedy. Dňa 8.2.bola v MŠ otvorená hodina pre rodičov
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Breviár (Liturgia hodín)
Apoštolská konštitúcia Pavla VI. „Pieseň chvály“ uvádza smernice ohľadne tejto modlitby cirkvi.

a p.učiteľky ZŠ. Predškoláci ukázali svoje vedomosti v edukačnej
aktivite pod vedením p.uč.Tatarkovej Ivany a Matisovej Evy, ako sú
pripravení k zápisu. Dňa 9.2. sa konal zápis do 1.ročníka ZŠ, ktorého
sa zúčastnilo 28 predškolákov. Deti sa tešili z veľkej nádielky snehu,
postavili krásnych snehuliakov. Najväčšiu radosť mali z karnevalu,
ktorý bol 16.2. Deti sa prezliekali do rozprávkových oblekov a premenili sa na princezné, víly, šašov, pirátov, kovbojov, zvieratká, a veselili
sa a tancovali. Nakoniec všetci dostali sladkú odmenu a hračku.
Ponúkame vám aj výtvarné práce detí, ktoré si zaslúžia pochvalu
a uznanie. Deti našej MŠ sú malí majstri a šikovní škôlkari, veď posúďte sami.

„PIESEŇ CHVÁLY, ktorá sa v nebi spieva cez celú večnosť
a ktorú Najvyšší Kňaz Kristus Ježiš priniesol do tohto pozemského vyhnanstva, Cirkev cez toľké storočia vytrvalo
a verne spievala a dávala jej obdivuhodné a rozmanité podoby.
Liturgia hodín sa postupne rozvinula tak, že sa stala modlitbou miestnej cirkvi. V určených hodinách a na vyhradených miestach sa pod vedením kňaza vykonávala ako neodmysliteľný doplnok súhrnu Božieho kultu, ktorým je eucharistická obeta, aby tak bohatstvo tejto obety obsiahlo
a naplnilo všetky hodiny ľudského života.
Rímsky breviár zverejnil roku 1568 náš predchodca svätý
Pius V. Tento breviár – ako sa veľmi žiadalo – zaviedol do
kanonickej modlitby v latinskej Cirkvi predovšetkým jednotu, ktorá bola v tom čase roztrieštená.
V nasledujúcich storočiach vykonali mnohé úpravy pápeži Sixtus V., Klement VIII., Urban VIII., Klement XI. a iní.
Nový breviár prikázal pripraviť svätý Pius X. Vydal ho roku
1911. Bol obnovený prastarý zvyk recitovať každý týždeň
150 žalmov; nanovo bol usporiadaný žaltár, odstránili sa
všetky opakovania a poskytla sa možnosť dať do súladu
feriálny žaltár a cyklus biblického čítania s ofíciom svätých.
Okrem toho sa obohatilo a povýšilo nedeľné ofícium tak,
aby spravidla malo prednosť pred sviatkami svätých.
Realizovať liturgickú obnovu sa podujal aj Pius XII. Dovolil súkromne i verejne používať nový preklad žaltára, ktorý urobil Pápežský biblický inštitút. Roku 1947 ustanovil
osobitnú komisiu a poveril ju študovať otázku breviára. Roku
1955 poslal všetkým biskupom dotazník týkajúci sa tejto
veci. Výsledkom tejto práce a starostlivosti bol dekrét o zjednodušení rubrík z 23. marca 1955 a normy týkajúce sa breviára v kódexe rubrík, ktoré vydal roku 1960 Ján XXIII.
Keď Ján XXIII. potvrdil čiastočnú liturgickú obnovu, urobil to v presvedčení, že ak má obnova liturgie vychádzať
z hlbšie položených základov, vyžaduje si to dôkladnejší
výskum. Preto túto prácu zveril Druhému všeobecnému vatikánskemu koncilu, ktorý medzitým zvolal. A tak sa stalo, že
Koncil rokoval o liturgii vôbec a o dennej modlitbe zvlášť tak
obšírne a odborne, tak horlivo a účinne, že v dejinách Cirkvi
sotva nájdeme niečo podobné.
Táto modlitba však dostáva svoju jednotnosť z Kristovho
srdca. Veď náš Spasiteľ chcel, „aby ten život, ktorý začal
v smrteľnom tele svojimi modlitbami a svojou obetou, nikdy
sa cez stáročia neprerušil v jeho tajomnom Tele, ktorým je
Cirkev“; z toho vyplýva, že modlitba Cirkvi je zároveň „modlitbou Krista a jeho Tela k Otcovi“. Treba si nám teda uvedomiť, že keď sa modlíme ofícium, v Kristovi znejú naše hlasy
a jeho hlas znie v nás.
Preto sa modlitba posvätných hodín predkladá všetkým
veriacim v Krista, a to aj tým, ktorí podľa zákonov Cirkvi nie
sú povinní ju recitovať.“
Aj preto je ona zaradená v našej farnosti v priebehu roka
niekoľkokrát do liturgie Eucharistie a zvlášť sa touto modlitbou spájame skrze Krista, hlavu cirkvi s celou cirkvou
v období Veľkonočného trojdnia, keď Kristus za nás umiera
na kríži a vstáva z mŕtvych.
Tiež touto modlitbou uskutočňujeme všetci svoje všeobecné kňazstvo, a takto v modlitbe ľud oslavuje Boha. Kto sa
modlí liturgiu hodín, stojí pred Božím trónom. Táto modlitba
posväcuje tých, ktorí sa ju modlia a je zdrojom nábožnosti
a pokrmom pre osobnú modlitbu.
Pozývam preto k tejto modlitbe, či už individuálne, alebo
spoločne v kostole, možno aj cez tieto sviatky. Je zdrojom
veľkého požehnania mocou Božieho slova a jednotou modliacich sa.

E. Vajdečková a kolektív MŠ
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Hlas Rabčíc – zo života farnosti
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Program liturgie na Veľkú noc

Z farskej kuchyne
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od januára (ale už aj vlani) prebiehajú stretnutia birmovancov,
v rámci ich prípravy na sviatosť birmovania, v malých skupinkách
vo februári a v priebehu marca sa uskutočnili pre nich duchovné
obnovy na fare, ktoré sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom a birmovanci prejavili záujem aj o ďalšie takéto či podobné duchovné
obnovy
počas jarných prázdnin bola
malá skupinka stredoškolákov
birmovancov na výlete v Bratislave, kde sme mali možnosť
okrem tradičných nákupov prezrieť si priestory parlamentu, ako
aj Univerzity Komenského a vyliezť na Slavín. Popri tom sme si
obzreli mesto z vyhliadky na
„Ufe“ mrkli sa na film v 3D okuliaroch... (foto)
koncom januára boli v našej farnosti relikvie sv. Cyrila v rámci
ich putovania po Slovensku ako
príprava na Jubilejný rok 2013,
kedy oslavujeme výročie ich príchodu na naše územie (foto)
už od jesene sa na fare stretávali aj rodičia prvoprijímajúcich
detí na krátkych katechézach
z duchovného života a praktického žitia viery a súbežne
s nimi sa stretávali deti s animátormi
zároveň prebiehajú na fare
rôzne stretnutia detí a mladých
– športové podvečery, erkárske piatkové stretnutia, malí
lektori, ktorí pravidelne na sv.
omšiach slúžia čítaním prosieb, stretnutia miništrantov
spojené s poznávaním skutočností súvisiacich s liturgiou
a ich službou...
naďalej bude prebiehať príprava birmovancov a zintenzívni
sa príprava na prvé sv. prijímanie, ktoré bude 20. mája
pre birmovancov je v pláne výlet niekde do našich hôr a začiatkom
júna sa plánuje ples – juniáles
deti na záver detských sv. omší by za odmenu mali ísť niekde na
výlet, ale to sa uvidí až podľa výsledkov ich snaženia sa na detských sv. omšiach, a teraz v pôste aj na pôstnych aktivitách
a nedeľných sv. omšiach, kde zbierajú samolepky krížovej cesty
po Veľkej noci, niekedy v priebehu mája, by sa mali začať reštaurátorské práce na krstiteľnici, pri ktorej ide pravdepodobne o najstaršiu pamiatku v našom kostole; následne podľa finančnej situácie sa začne s prácami na kazateľnici, ale to až vtedy, keď budú
všetky potrebné financie na jej reštaurovanie k dispozícii

Slovníky farskej knižnice
LITURGICKÝ SLOVNÍK
Katechumenát – ustanovizeň, ktorá zhromažďuje tých, ktorí sa
pripravujú na prijatie sviatostí (krst, birmovku a sv. prijímanie) – ide
o dospelých a mládež, príprava trvá cca 1 – 2 roky
Kazula – ornát, vrchné rúcho kňaza na sv. omšu
Klauzúra (lat. claudere – zavrieť) – cirkevný predpis upravujúci
vstup do kláštora, niektoré rehole majú veľmi prísnu klauzúru (nemožnosť vstúpiť dnu k nim pre nečlena)
Kolár – biely kňazský golier, ktorý nosia zasvätené osoby
Kolekta – úvodná modlitba kňaza pri sv. omši
Koncelebrácia – slávenia sv. omše viacerými kňazmi pri tom istom
oltári
Kvetná nedeľa – posledná nedeľa v pôstnom období, nazývaná aj
Nedeľa utrpenia Pána, ňou začína Svätý týždeň
Krstiteľnica – v prvotnej cirkvi (od 3. stor.) sa pri kostoloch stavali
osobitné budovy na krst ponorením. V takejto budove bola vodná
nádrž s prítokom vody. Tieto stavby sa volali baptistériá. Keď sa neskôr upúšťalo od krstu ponorením a prichádzal krst liatím, vznikli postupne z baptistérií krstiteľnice. Je to krstný prameň v kostole – každý
farský kostol má mať krstný prameň

BIBLICKÝ SLOVNÍK
Kairos (gr. kairos – stanovený, priaznivý čas) – je to novozákonný
termín so spásnym významom – je to čas spásy, započatý Ježišo-

vým príchodom
Kenóza (gr. kenósis – vyprázdnenie, zrieknutie sa) – vzťahuje sa
na Ježiša – On, hoci mal postavenie Boha, nevyužil to vo svoj prospech, ale pre nás, dobrovoľne sa toho vzdal, vzal si prirodzenosť
sluhu – vykúpil nás
Konkordancia (lat. concordo – súhlasiť, zhodovať sa) – prehľadný
zoznam slovne alebo vecne zhodných miest v jednom alebo viacerých dielach s presným udaním textu (biblická konkordancia)
Kozmológia (gr. kósmos – vesmír a lógos – slovo, náuka) – náuka
o štruktúre, vývine a systéme vesmíru ako celku; prvé kozmologické
predstavy vznikli v dávnom staroveku – bola rozšírená predstava na
starom Blízkom východe o troch nad sebou postavených oblastiach
vesmíru: zem, vody pod oblohou a nebo – tento názor tvorí kultúrnohistorické pozadie biblického podania o stvorení sveta v Knihe Genezis
Kýrov valec (hist.) – malý hlinený valec popísaný babylonským
klinovým písmom z r. 536 pred Kr., na ktorom je zaznačené dobytie
Babylonu perzským kráľom Kýrom (559-529) a svedectvo o jeho
národnostnej a náboženskej politike, najmä pokiaľ ide o edikt, ktorým
dovolil Židom v babylonskom zajatí vrátiť sa do vlasti
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Hlas Rabčíc – detský kútik
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