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Habemus papam
Dňa 13. marca 2013, niekoľko minút po siedmej, začal
z komína na Sixtínskej kaplnke vystupovať biely dym,
a zhruba hodinu na to, krátko po ôsmej, zaznelo z balkóna slávnostné zvolanie – „Habemus papam“. Po odstúpení Sv. Otca Benedikta XVI. má cirkev nového pápeža.
Stal sa ním 76-ročný argentínsky kardinál Jorge Mario
Bergoglio SJ, ktorý si vybral meno František, podľa
sv. Františka z Assisi.

O tejto udalosti všetci veľmi dobre vieme a netreba
o nej obšírne písať. Snáď len pre zapamätanie si je tu
niekoľko údajov o novom sv. otcovi Františkovi.
Narodil sa 17.12. 1936 v Buenos Aires v Argentíne. Najskôr absolvoval štúdium inžinierskych vied. Neskôr vstúpil
do Spoločnosti Ježišovej. Kňazskú vysviacku prijal
13. 12. 1969. V rokoch 1973–1979 bol provinciálom rádu.
Potom pôsobil ako rektor teologickej fakulty San Miguel.
V Nemecku ukončil ďalšie štúdium a potom pôsobil ako
profesor v Argentíne. V júni 1992 (27. 6. 1992) bol vymenovaný za titulárneho biskupa z Aucy a svätiaceho biskupa z Buenos Aires (Argentína). Od 3. 6. 1997 pôsobil
ako arcibiskup-koadjútor z Buneos Aires. Od 28. 2. 1998

sa stal arcibiskupom z Buenos Aires. Od 6. 11. 1998 bol
biskupom Argentíny (Apoštolský exarcha a ordinár pre
veriacich východného obradu žijúcich v Argentíne). Kardinálsky titul mu udelil 21. 2. 2001 pápež Ján Pavol II.
Od 15.5. 2001 je členom Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života
a členom Kongregácie pre klerikov. Od 15.2. 2001 je členom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí.
Od 18.5. 2001 je členom Pápežskej rady pre rodinu. Od
12.12. 2002 je členom Pápežskej komisie pre Latinskú
Ameriku. A od 13.3. 2013 je novým rímskym biskupom,
pápežom, Svätým Otcom.
Svoju službu začal hneď pri predstavení a požehnaní
„Urbi et orbi“ úžasným gestom – sklonil sa a poprosil
o požehnanie pre seba od veľkého zástupu zhromaždených na Námestí sv. Petra a spoločne s celým týmto
zástupom sa modlil za emeritného pápeža Benedikta XVI.
A odchod z baziliky na ubytovňu, kde má dočasne pripravené bývanie? – žiadna limuzína, ide spoločne s ostatnými kardinálmi na autobuse... Je označovaný ako „kardinál chudobných“ a vyznačuje sa veľkou skromnosťou.
Nezriedka cestoval metrom a bol blízko pri biednych.
Modlime sa zaňho a na jeho úmysly, nech ho sprevádza Božie požehnanie a vedenie Ducha Svätého. Aby sa
ukázala moc Ježišovej lásky svetu.

Liturgické slávenie Veľkej noci 2013
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U Z N E S E N I E č. 1/2013 z mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného
dňa 04. 01. 2013 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Margita Borová a Milan Klinovský
a overovateľov zápisnice v zložení: Ondrej Kubík a Martin Vons.
B/ Doporučuje:
1. Starostovi obce napísať na Biskupský úrad list ohľadom prehodnotenia zákazu reštauračných prác v kostole Všetkých svätých
v Rabčiciach, konkrétne reštaurovania kazateľnice.

Z: v texte T: čo najskôr
Jozef Slovík
starosta obce
Overovatelia: Martin Vons
Ondrej Kubík
Overovatelia zápisnice svojim podpisom overujú správnosť všetkých
bodov uznesenia.

U Z N E S E N I E č. 2/2013 z riadneho zasadnutia OZ, konaného
dňa 22. 02. 2013 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ odpoveď – list p. biskupa Štefana Sečku k reštaurovaniu kazateľnice v kostole.
2. Informáciu starostu obce a riaditeľky ZŠ s MŠ Rabčice o využití
finančných prostriedkov na školstvo a vzdelávanie, ktoré sú obci
poukazované v rámci podielových daní.
3. Žiadosť ZŠ s MŠ Rabčice o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie, podľa rozpočtových možností v priebehu roka 2013, pre
materskú školu na zakúpenie nábytku.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková a overovateľov zápisnice v zložení: Ondrej Kubík, Anna
Huráková.
2. Príspevok pre Centrum voľného času „Maják“ Námestovo vo výške 7 €/1 žiak/1 mesiac (do konca šk. roka 2012/2013).
3. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Rabčice na rok 2013.
4. Kúpu stroja JCB za 52 000 €.
5. Úpravu rozpočtu obce na rok 2013:
– príjmy: prevod z rezervného fondu: 52000 €
– výdavky: kúpa JCB – kapitálové výdavky: 52000 €

Buďme zodpovední
Určite si väčšina z Vás všimla, že v poslednej dobe sa čoraz
častejšie vypína voda. A tak si určite kladiete otázku: „Čo je
s vodou?“. Nuž odpoveď je vcelku jednoduchá. Viacerými kombinovanými vypnutiami sme došli k záveru, že voda niekde
a niekomu na jeho vlastnej prípojke uniká. (Alebo nebodaj
niekto z obecného vodovodu dopĺňa svoj súkromný ?!)
V každom prípade bolo zistené, že prítok vody z prameňa je
zatiaľ postačujúci, avšak, len čo sa voda pustí do potrubia obecného vodovodu, okamžite je takmer všetka odčerpaná. Keďže
vieme priemernú spotrebu - k dispozícii sú niekoľkoročné odpisy, ktoré ukazujú, koľko spotrebuje takáto obec - a s terajším
odberom je to neporovnateľné. Takže po týchto meraniach,
a porovnaniach bolo zistené, že voda niekde niekomu (či už
pod stavbou alebo v okolí šachty) uniká, a tak sa začína prejavovať jej nedostatok. Je v záujme všetkých odberateľov, aby sa
chyba našla a odstránila. Ak sa tak nestane, bude sa voda
naďalej minimálne počas noci vypínať. Veríme, že tento únik
nie je zámerný, ale ide len o poruchu, preto opätovne vyzývame všetkých odberateľov, aby si skontrolovali jednak vodovodné šachty, prípadne prípojky (pokiaľ sa to dá, či niekde
voda nepresakuje v okolí vašej vodovodnej hadice) a prípadnú poruchu ihneď nahlásiť. Celá hlavná trasa vodovodu bola
skontrolovaná bez náznaku poruchy, preto sa domnievame,
že voda uniká niekomu na jeho súkromnej prípojke. Aj keď
v súčasnosti môže takúto poruchu zakrývať sneh, blíži sa jar
a všetko by sa mohlo ukázať v inom svetle. Veríme, že nám
všetkým ide o dobro veci a očakávame seriózny a zodpovedný
prístup k tomuto problému od každého z Vás.

6. Dodatok č.1 k Zásadám odmeňovania starostu obce Rabčice,
poslancov obecného zastupiteľstva obce Rabčice a obecných
komisií.
7. Sociálnu výpomoc p. Slovíkovej Jane, bytom Rabčice č. 454 vo
výške 50 € na odpísanie pohľadávky – dovoz dreva – faktúra č. 8
z 11.3. 2011.
C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce odpísať p. Rentkovej, bytom Rabčice č. 207/202
na žiadosť a požiadať Stavebný podnik Námestovo o premeranie
a posúdenie vlhkosti bytu č. 202 v 10 BJ.
Z: v texte T: čo najskôr
2. Starostovi obce zistiť cenové ponuky na zakrytie balkóna v telocvični - ochrannú stenu.
Z: v texte T: čo najskôr

Poďakovanie DHZ Rabčice
Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Rabčiciach vyslovuje
touto cestou poďakovanie za sponzorský príspevok Urbáru Rabčice, RD Babia Hora Rabčice, Pneutop Rabčice, Autodoprava Anton
Bublák Rabčice, AMITO Milan Turac, BRILIANT Karol Sahúľ, Predajňa Chromčáková Rabčice a ostatným, ktorí či už finančne alebo
iným spôsobom podporili náš mladý kolektív DHZ v Rabčiciach pri
rôznych akciách, ktoré tento kolektív zorganizoval alebo sa ich zúčastnil. Bez podpory iných by len s ťažkosťami cvičili a reprezentovali obec Rabčice na rôznych súťažiach, aktívne zasahovali pri požiari, či zorganizovali koncom roka zábavu. Každú pomoc si preto
vysoko vážia a ešte raz vyslovujú všetkým svoje ďakujem.
Predseda DHZ

Čipovanie psov povinné
V zmysle zákona č. 39/2007 O veterinárnej starostlivosti je každý
majiteľ psa povinný dať svojho psa očipovať u svojho veterinára.
Túto povinnosť majú chovatelia do 30. septembra 2013. V prípade
nerešpektovania tohto zákona môže byť chovateľovi psa uložená
pokuta vo výške 370 €. V zmysle VZN O niektorých podmienkach
chovu a držania psov v obci Rabčice, má obec ako správca dane
za psa povinnosť dodržiavanie tohto zákona aj kontrolovať.
V praxi to znamená, že každý pes, ktorý sa objaví voľne na verejnom priestranstve bez svojho majiteľa, a nebude očipovaný, prípadne niekoho ohrozí, bude odchytený a na náklady majiteľa umiestnený do útulku, a zároveň bude majiteľovi uložená pokuta. V prípade,
že sa k psovi majiteľ prizná alebo sa mu vlastníctvo inak dokáže,
bude mu uložená len pokuta.
Čip psovi pridelí a zaregistruje psa do centrálnej evidencie len
veterinár. Následne veterinári zoznamy očipovaných psov poskytujú obci na ďalšie účely, ako je ich evidencia kvôli daniam, prípadne
očkovanie a pod. Čítačky týchto čipov sú dostupné u každého veterinára, v útulkoch a v karanténnych staniciach.
Preto upozorňujeme všetkých chovateľov psov, aby do 30.9.2013
dali svojich psov u veterinára očipovať. Cena za očipovanie sa pohybuje v rozmedzí 25,- až 30 €.
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GORALOVA BEŽKA

Pri organizovaní niektorých podujatí je dôležitým predpokladom
pre úspech počasie, ktoré je však aj napriek predpovediam nevyspytateľné. K takýmto podujatiam patrí aj Goralova bežka, ktorú
organizuje Obec Rabčice v spolupráci so ZŠ s MŠ Rabčice.
V sobotu, 19. januára, sa na štarte V. ročníka Goralovej bežky zišlo
vyše 350 účastníkov rôznych vekových kategórií, a keďže počasie bolo priaznivé, určite všetci prežili pekný a príjemný deň. Celková dĺžka trate cez Rabčický chotár merala cca 20 km. Samozrejme
pre účastníkov bolo pripravené občerstvenie, kapustnica a kultúrny program.
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ŠPORTOVÉ PODUJATIA
Volejbalový turnaj
Volejbalový turnaj sa konal 8. decembra 2012 v telocvični. Zúčastnilo
sa ho 5 družstiev, z toho 1 z Rabče. O občerstvenie súťažiacich sa
postarali „kuchári“– František Grobarčík a Jozef Laštiak, ktorí pripravili kotlíkový guláš.
Družstvá sa umiestnili nasledovne: 1. miesto Družstvo p. farára
2. miesto Hadárovci
3. miesto Grobarčíkovci
4. miesto Košútovci
5. miesto Rabča

Vianočný halový futbal
Športové podujatia roku 2012 ukončil Vianočný turnaj v halovom futbale. Záujem o toto podujatie dokazuje počet prihlásených súťažiacich. O dobré umiestnenie bojovalo 7 družstiev, z toho 5 domácich,
1 z Rabče a 1 z Oravského Veselého.
Výsledky boli nasledovné:
1. miesto – Mužstvo Grobarčíkovci
2. miesto – Muži Rabčice A
3. miesto – Mužstvo Oravské Veselé
4. miesto – Dorast Rabčice
5. miesto – Mužstvo Rabča
6. miesto – Muži Rabčice B
7. miesto – Mužstvo Končiny
Za najlepšieho brankára bol vyhlásený František Grobarčík z Rabčíc.
Najlepším strelcom sa stal Jakub Poništiak z Rabče a najlepším hráčom bol Andrej Konhauser z Rabče.

Majstrovstvá
v streľbe dospelých 2013

O rok pôjdem zasa

Podujatia Goralova bežka som sa zúčastnila už druhýkrát. Ráno
sme sa zobudili a išli sme. Ale keď sme prišli, museli sme sa vrátiť,
pretože som si vzala staré bežky a nové topánky a nedali sa
zapnúť. Trochu nás to zdržalo, ale až tak to nevadilo. Dobehli sme
ostatných a potom sme išli svojím tempom. Počasie sa vydarilo,
svietilo slnko, aj teplota bola tak akurát. Trať bola dobre upravená,
čo sa mi páčilo. Do cieľa sme dorazili v poriadku a čakala na nás
kapustnica a čaj. Chvíľu sme si posedeli, podebatovali a potom
sme išli domov. Určite o rok pôjdem zasa.
Tatiana Kubíková, 8.B

Obec Rabčice zakúpila v mesiaci marec
2013 stavebný stroj JCB 4CX, ktorého kúpu
odsúhlasilo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
dňa 22.2.2013. Obstarávacia cena uvedeného stroja je
51000 €.
Tento stroj bude obec využívať:
– pri údržbe ciest
– pri údržbe obecného vodovodu
– na služby pre občanov, výkopové práce
– ostatné potreby obce.
Cena za prenájom stroja JCB je 28,00 €/1 hod.

V nedeľu 3. februára sa uskutočnil ďalší ročník streľby dospelých
O pohár starostu obce. Počtom strelcov patril k slabším ročníkom, ale
výsledkami k najlepším. Veď za výkon Pavla Kolčáka – 196 bodov
z 200 možných by sa nemusel hanbiť ani majster Slovenska. Aj výkon
Zuzany Hadárovej 185 bodov bol najlepší ženský výkon zo všetkých
doterajších ročníkov. Súťažiaci sa pokochali na nezvyčajných zbraniach. Karol Kocúr priniesol vzduchovku, ktorá na jedno nafúkanie
vystrelí až vyše 200 rán a strieľa presne na vzdialenosť 80 m a Pavol
Barút priniesol historickú ženskú poľovnú guľovnicu. Poradie v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné:
Muži:
Ženy:
1. Kolčák Pavol 196 b
1. Hadárová Zuzana 185 b
2. Grobarčík Peter 179 b
2. Mordelová Michaela 166 b
3. Grobarčík Martin 178 b (5. terč – 34 b) 3. Vojtašáková Lucia 164 b
4. Mordel Jozef 178 b (5. terč – 33 b) 4. Kocúrová Eva 162 b
5. Grobarčík Fero 176 b
5. Sloviková Alena 133 b
6. Košút Fero 175 b
6. Vojtašáková Monika 121 b
František Trúchly
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OZNAM

Vážení rodičia a priaznivci našej školy!
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Rabčice sa na Vás obracia
s prosbou o 2 % z dane aj v tomto roku. Získané finančné prostriedky
budú použité na rozvoj vzdelávania (zakúpenie pracovných zošitov,
učebných pomôcok a športových potrieb).
Postup pri poukázaní 2% z dane:
1. Živnostníci uvedú nasledovné údaje vo svojom daňovom priznaní:
Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou
Sídlo: Rabčice 194, 029 45
Právna norma: Občianske združenie
IČO/ SID: 17319617/966
2. Zamestnanci donesú vyplnené tlačivo vyhlásenie o poukázaní
2% dane + potvrdenie o zaplatení dane do riaditeľne ZŠ a odtiaľ
spoločne odovzdáme na daňový úrad. Termín do 26. apríla 2013.
Za rok 2011 ste poukázali Rodičovskému združeniu sumu
1133,22 €, za čo Vám patrí veľká vďaka.

Všetkovedko
– celoslovenská vedomostná súťaž
O titul Všetkovedko zabojovali žiaci 3.–5. ročníka našej školy aj
v tomto školskom roku. 31 našich žiakov si mohlo preveriť svoje
vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, vlastivedy
a prírodovedy, informatickej, dopravnej, hudobnej a výtvarnej výchovy. Titul Všetkovedko získali Eliška Tropeková (3.B), Erika Bolibruchová (5.A), Timotej Bandík (5.A), Daniel Turac (5.A), Zuzka Vojtašáková (5.A), Tadeáš Grobarčík (5. A). Ostatní sa stali Všetkovedkovými učňami. Všetci súťažiaci boli odmenení peknými diplomami a krásnymi cenami. Už teraz sa niektorí tešia na ďalší ročník súťaže.
Mgr. Milada Fidrová

Vianočná latka
Dňa 13. decembra 2012 sa v Oravskej Polhore uskutočnila športová
súťaž Vianočná latka. Zúčastnili sa jej aj žiaci našej školy. Medzi najúspešnejšie žiačky patrila Kristína Tropková, ktorá výkonom 155 cm
vyhrala nielen prvé miesto, ale dosiahla aj najlepší výkon pretekov. Na
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Olympiáda v anglickom jazyku
Žiaci našej školy sa 17. januára zúčastnili obvodného
kola Olympiády v anglickom
jazyku v CVČ Námestovo
pod odborným vedením učiteľky Ing. Angely Bigošovej.
V kategórii mladších žiakov
súťažila Daniela Kubíková zo
VII. A triedy, za kategóriu starších žiakov Magdaléna Huráková, žiačka IX. A triedy.
Súťažiaci si vedomosti preskúšali v gramatickej kategórii, v odposluchu, v rozprávaní daného príbehu
a v komunikácii. Z 18 zúčastnených škôl z okresu Námestovo sa
v silnej konkurencii umiestnila v kategórii mladších žiakov Daniela
Kubíková na 8. mieste a v kategórii starších žiakov Magdaléna Huráková na 15. mieste. Za úspešnú reprezentáciu našej školy obom
žiačkam ďakujeme, a k dosiahnutým výsledkom blahoželáme.
Ing. Angela Bigošová

Geografická olympiáda
Žiaci siedmeho ročníka úspešne reprezentovali našu školu na okresnom kole
Geografickej olympiády, ktorá sa konala
v Námestove. Andrej Bublák z celkového
počtu 100 b získal 79 a obsadil krásne
2. miesto. Peter Krump sa umiestnil na
9. mieste (65,5 b) a získal titul „úspešný
riešiteľ“. Srdečne blahoželáme a držíme
palce na krajskom kole. Žiakov pripravovala RNDr. Zlatica Krumpová.

Medzinárodná matematická súťaž
KLOKAN
Do tejto matematickej súťaže sa zapojilo 52 žiakov z ročníkov 1. – 8.
Matematický klokan sa stal najväčšou žiackou súťažou na svete.
Súťaž vznikla v roku 1991 vo Francúzsku a názov dostala po typickom austrálskom zvieratku, lebo tvorcovia boli inšpirovaní podobnou
súťažou, ktorá vznikla v Austrálii. V minulom roku sa do nej zapojilo
takmer 7 miliónov žiakov z 50 krajín sveta. Náročné testy sú zamerané na logiku a matematickú tvorivosť. O výsledkoch testov budú žiaci
informovaní na internete. Každý žiak má svoj kód, ktorý mu umožní
prístup k výsledkom testu. Žiaci budú učiteľmi informovaní, kedy budú
výsledky zverejnené. Všetci žiaci dostanú diplom, a tí úspešnejší môžu
získať aj hodnotné ceny. Cieľom súťaže je vyhľadávanie a rozvoj matematických talentov.
Koordinátori súťaže sú Mgr. Milada Fidrová a RNDr. Zlatica Krumpová.

Zápis
2. mieste skončila Andrea Miklušáková výkonom 150 cm. Zo žiakov
bol úspešný Jaroslav Kmošek, ktorý vynikajúcim výkonom 155 cm
obsadil 2. miesto. Srdečne blahoželáme.
Mgr. Tropeková Marcela

Šaliansky Maťko
Školské kolo súťaže Šaliansky Maťko sa konalo 12. decembra 2012.
Zúčastnili sa ho žiaci 2.–3. ročníka, ktorí tvorili 1. kategóriu súťaže.
1. miesto obsadila Eva Štefaňáková (3.A), ktorá postúpila do okresného kola súťaže v Námestove.
2. miesto - Samko Vojtašák (2.A) a Timotea Tropeková (3.B)
3. miesto - Ivana Pitáková (2.A)a Bianka Boldovjaková (2.A)

Dejepisná olympiáda
V tomto školskom roku 2012/2013 nás na Dejepisnej olympiáde
v okresnom kole v Námestove reprezentovali Patrícia Brenkusová
z 9. A triedy. Umiestnila sa na vynikajúcom 3. mieste a Lenka Grobarčíková zo 7. A skončila ako úspešná riešiteľka na peknom 7. mieste.
Mgr. Kristína Lubasová

Dňa 5. februára 2013 sa uskutočnil zápis do 1.ročníka. Zúčastnilo
sa ho 25 detí. Pri vstupe do školy budúcich prváčikov sprevádzali
rozprávkové bytosti, za ktoré sa prezliekli dievčatá zo 4. triedy. Po
splnení všetkých úloh deti odchádzali s pekným pamätným listom zo
zápisu, sladkosťou a peknými darčekmi. Do výroby darčekov sa zapojili aj štvrtáci.

Karneval v ZŠ
Čas karnevalov prináša so sebou kopec
smiechu
a veselosti.
Hoci sa žiaci
na druhom
stupni považujú “za veľkých”, túto
formu zába-
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Dievčatá: 1. Tropková Kristína 2. Miklušáková Andrea 3. Kolčáková
Dominika
Chlapci: 1. Tatarka Róbert 2. Bublák Jozef 3. Košút Peter
Chcem pochváliť všetkých žiakov za disciplínu a snahu, ktorá
prispela k celkovej pohode.
Vedúci výcviku: Mgr. Rímsky Michal

vy si nenechajú ujsť rovnako ako ich mladší spolužiaci. A tak sa aj
v našej budove so staršími žiakmi začalo dopoludnie plné zábavy.
V rytme hudby DJ Martina Lašťáka tancovali rôzne rozprávkové
bytosti, netradičné víly, rytieri, indiáni…. Všetci účastníci boli odmenení malou sladkou odmenou, porotou vybraní ocenení dostali navyše
i vecnú cenu. Žiaci ročníkov 1.–4. sa spolu s pani učiteľkami predviedli v zaujímavých kostýmoch a maskách, a tak sa aj táto časť školy
premenila na chvíľu na rozprávkové kráľovstvo.
Mgr. Emília Sireková

Lyžiarsky výcvik
Podľa plánu školy, v súlade s učebnými osnovami, sa uskutočnil
v dňoch 13. - 19. februára lyžiarsky výcvik žiakov ôsmeho ročníka
ZŠ v Rabčiciach. Výcvik prebiehal na vleku na Vyšnom konci.

Vo februári sa 8.A a 8.B trieda zúčastnila lyžiarskeho výcviku. Prvý
deň nás učitelia rozdelili do skupín podľa zdatnosti. Potom sme sa
lyžovali a bola to celkom sranda. Síce pre mňa a pre tých, ktorí sa už
vedeli lyžovať ten kopec nebol bohvieaký, ale bol výborný pre začiatočníkov. Tí, čo sa nevedeli lyžovať, sa to rýchlo naučili. Celý lyžiarsky výcvik prebiehal v dobrej nálade. Posledný deň sme mali súťaž.
Síce som sa neumiestnila, pretože som mala silnú konkurenciu, ale
nie je predsa dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Navarili nám aj výborný guláš. Na lyžiarskom sa mi páčilo. Ak by ho zorganizovali ešte
raz, išla by som. Ale na strmší vlek. ☺
Tatiana Kubíková, 8.B

Divadlo Clipperton

bránkami, výsledky ktorej boli nasledovné:

Pri výborných snehových podmienkach si prišli na svoje všetci žiaci
a otestovali si svoje lyžiarske schopnosti. Väčšina žiakov svoje lyžiarske umenie zdokonalila
a niekoľko úplných začiatočníkov sa krásne naučilo lyžovať. V posledný
deň si všetci zmerali
svoje sily v súťaži medzi

Návšteva zo sveta rozprávok žiakov vždy poteší. Nebolo tomu
inak ani 6. marca, keď nás navštívili herci z DIVADLA CLIPPERTON.
Zo svojho bohatého repertoáru nám študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici prezentovali známu rozprávku
Princezná so zlatou
hviezdou.
Klasická rozprávka
niesla v sebe posolstvo lásky, moderné
spracovanie bolo veľmi vtipné, zábavné i poučné. Princezná Lada
čelila zlému Kazisvetovi, ktorý hoci bol veľmi
zanovitý, bol zároveň
veľmi zábavný. Samozrejme, ako takmer
všetky rozprávky, aj táto skončila dobre.
Množstvo hudobných žánrov pretvorených do modernej podoby
malo u detí veľký úspech. Smiech burácal celou telocvičňou. Herci
spievali známe piesne v štýle rapp, rock, pop. Facebooková stránka
princa Radomila mala tiež úspech.
(Mgr. Emília Sireková)
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Slovníky farskej knižnice
LITURGICKÝ SLOVNÍK
Manuduktor – kňaz, ktorý asistuje novokňazovi pri jeho prvej
sv. omši, prípadne pri jubileách kňazskej vysviacky.
Mariológia – časť vierouky, ktorá sa zaoberá Pannou Máriou a jej
úlohou v diele vykúpenia.
Martýrium – mučeníctvo, čiže násilná smrť pre Krista, kresťanskú
vieru alebo mravy.
Matriky – úradné cirkevné knihy, do ktorých sa zapisujú krsty,
sobáše, pochovaní, birmovaní.
Menza – doska alebo vrchná časť oltára; má byť kamenná alebo aj
z iného tvrdého materiálu.
Misál – je liturgická hlavná kniha, ktorá obsahuje všetky omšové
texty; pôvodne sa skladal z viacerých zväzkov, neskôr bolo všetko
zhrnuté do jedného. Slovenský Rímsky misál máme od roku 1980.
Misie – názov činnosti cirkvi zameranej na šírenie kresťanstva –
je to príkaz Ježiša a úloha a poslanie celej cirkvi a každého veriaceho.
Ľudové misie – vnútorné misie medzi veriacimi na prehĺbenie náboženského života; spočívajú najmä v kázňach a pobožnostiach
v jednej farnosti po niekoľko dní.
Mitra – liturgická pokrývka hlavy pápeža a biskupa.
Monsignor – titul duchovných vyznamenaných svätou stolicou;
týmto výrazom sa dáva najavo, že vyznamenaná osoba patrí k domácim pápežského dvora.

BIBLICKÝ SLOVNÍK
Maces (hebr. massôt – nekvasené chleby) – dnešný nekvasený
židovský chlieb, ktorý sa je na Sviatok nekvasených chlebov na
pamiatku toho, že Izraeliti na úteku z Egypta nemali kedy čakať, kým
im vykvasí cesto na chlieb.
Maranata (aram.) – prvokresťanská liturgická formula – uvádza sa
v dvoch rozličných prepisoch – „Pán prišiel“ (vyznanie viery) a „Pane
príď“ (vzývanie druhého Pánovho príchodu).
Mesianizmus (bibl. pojem) – súhrn ideí, proroctiev a nádejí vyjadrených v Starom zákone, ktoré sa vzťahujú na Mesiáša a vo všeobecnosti na posledné časy sveta, najmä na definitívne ustanovenie
Božieho kráľovstva.
Metánoia (gr. metánoia – zmena zmýšľania, obrátenie, pokánie) –
v Novom zákone používaný termín v súvislosti s pokáním; znamená
to vnútornú, duchovnú premenu, zmenu zmýšľania, srdca, sprevádzanú ľútosťou nad hriechom, ale najmä odvrátenie sa od hriechu
a návrat k Bohu.
Modloslužba (bibl., teol.) – vzdávanie božskej úcty nejakému tvoru alebo kult cudzích božstiev, znázornený modlami.
Monoteizmus (gr. mónos – jediný, theós – Boh) – vyznávanie
a uctievanie jediného transcendentného Boha a zároveň popieranie
existencie iných bohov.
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Ľudové misie
Poňatie a cieľ ľudových misií
Zohľadňujúc výpovede rôznych teoretikov a praktikov ľudových
misií, ako aj definície, ktoré používajú, ľudové misie možno označiť
ako apoštolskú prácu kňazov, ktorí sú splnomocnení cirkevnou vrchnosťou dočasne vykonávať pastoráciu v danej farnosti s cieľom dôkladnej náboženskej obnovy všetkých farníkov.
Vyššie uvedená definícia obsahuje všetky základné prvky, ktoré
patria k ľudovým misiám. Tu treba upozorniť na podmienku splnomocnenia cirkevnou vrchnosťou. Ide tu tak o jurisdikciu zo strany
ordinára diecézy, ktorý je zodpovedný za celú diecézu, ako aj
v prípade misionárov, ktorí majú mať odporúčanie (misiu) od vlastného predstaveného rehole alebo spoločnosti. Jurisdikcia a odporúčanie (misia) dávajú misijnej práci správny charakter a názov. Misie sú
poslaním a misionári sú poslaní. Historická činnosť samotného Ježiša
Krista v jeho vlastnom vedomí niesla jasný znak poslania. Veľmi často
poukazuje na seba ako na Božieho posla, ktorý plní na zemi presne
určenú misiu. Ľuďom, ktorých si vyvolil, tiež odporúča plniť vznešenú
misiu, nazývajúc ich apoštolmi, čiže poslami, a oni sami si dobre
uvedomujú tento svoj charakter poslov. Podobne misionári, ktorí prichádzajú do danej farnosti, majú si oživovať, že sú poslami Cirkvi
a nepriamo Krista a Boha.
Slová o tejto dočasnej pastorácii misionárov v danej farnosti predstavujú veľkú zodpovednosť, ktorú prijímajú na seba vo chvíli začatia
misií. Nemôžu sa cítiť ako „nájomníci“ v cudzej záležitosti, ale ako tí,
ktorí plnia vznešenú vec. To má tiež pobádať miestneho dušpastiera
udeliť misionárom svoju maximálnu dôveru a podporu. Prejavom dôvery farára / správcu farnosti voči misionárom je aj to, že v čase misií
spokojne môže opustiť svoju farnosť, vydajúc sa buď na vlastné exercície alebo na oddych od bežných pastoračných povinností.
Pravý charakter misií zdôrazňujú nakoniec slová o dôkladnej náboženskej obnove všetkých farníkov. Tu je jasne určený cieľ misií. Tento cieľ je univerzálny, pokiaľ ide o rozsah misijnej problematiky, aj
pokiaľ ide o veriacich, zahrnutých do misií, misie musia prihliadať na
celú problematiku a na všetkých veriacich.
Misie sú teda určené všetkým. Nábožných ľudí majú utvrdiť v nábožnosti. Pretože cieľ je vyslovene konverzný, a obrátenie potrebuje
aj najnábožnejší kresťan, každý si musí uvedomiť, že sa musí v ňom
vzbudiť nespokojnosť so sebou, túžba po ďalšom rozvoji a snahe
o svätosť – v zmysle slov „svätý nech sa ďalej posväcuje“ (Zjv 22,11).
Misie smerujú s celou rozhodnosťou k tým, ktorým sú sviatosti vzdialené. Ich úlohou je odstraňovať verejné pohoršenia, uzdravovať nelegálne manželské zväzky, zmieriť dlhotrvajúce a nespravodlivé procesy a dlhotrvajúce urážky. Úlohou misionárov je poučiť týchto ľudí
o základných pravdách viery a morálnych povinnostiach, pripraviť
ich na dobrú spoveď a na sväté prijímanie, napomenúť kvôli verejným
hriechom, vyzvať na pokánie a dôkladne obrátenie, pozdvihnúť na
duchu, povzbudiť k hlbšej viere a k životu z viery, ako aj v pokroku
v dokonalosti.

Misijná spoveď
Jedno z hlavných hesiel misijnej práce znie: „Niet misií bez spovede“. Čas misií – to je čas pokánia, a prvým výrazom pokánia je
vyznanie hriechov. Čas misií – to je čas obrátenia, a prvým aktom
tohto obrátenia musí byť spoveď. Obrátenie bez spovede je fikciou
obrátenia. Keď sv. Pavol prišiel s Božím slovom do Efezu „Mnoho
veriacich prichádzalo, vyznávali sa a priznávali svoje skutky. A mnohí
z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých
ich spálili. Tak mohutne sa šírilo a silnelo Pánovo slovo“ (Sk 19,
18-20). To je obraz pravého obrátenia.
Čas misií – to je čas milosti. Prameňom základného posvätenia
duše prostredníctvom milosti je sviatosť pokánia a zmierenia. Táto
sviatosť spôsobuje niečo viac než len posvätenie, spôsobuje totiž aj
obnovenie nadprirodzeného života v dušiach veriacich. Je to hlavný
predpoklad na dosiahnutie cieľa misií.
Misie sú časom obrovskej milosti pre celú farnosť ako celok a tiež
pre jednotlivcov farnosti, pre rodiny či spoločenstvá. Využime túto
možnosť a dovoľme Bohu prehovoriť k nášmu srdcu, dovoľme mu,
aby sa ho dotkol a zmenil ho.
spracované na základe podkladov z internetu
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Zo života farnosti

Redemptoristi
(Congregatio Sanctissimi Redemptoris
– Kongregácia najsvätejšieho
Vykupiteľa – CSsR)
misionári, ktorí budú mať u nás ľudové misie

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, populárne nazývaná redemptoristi, bola založená roku 1732 sv. Alfonzom Maria
de Liguori. Jej poslaním bolo predovšetkým pracovať medzi
najviac opustenými ľuďmi. V časoch sv. Alfonza to boli najmä
vidiečania, žijúci ďaleko od mesta a nábožensky veľmi zanedbaní. Zatiaľ čo v mestách bol prebytok kňazov, na dedinách
nemal kto ohlasovať Slovo Božie! Túto úlohu vzal na seba
sv. Alfonz spolu so svojimi spolubratmi a snažil sa ju čo najlepšie realizovať. O tom, že sa mu darilo, svedčí popularita misií,
ktoré redemptoristi konali.
S prudkým rozvojom kongregácie sa rozširovalo jej pole pôsobnosti. Už roku 1758 navrhovala Propaganda (Kongregácie
pre rozširovanie viery) Alfonzovi Maria de Liguori, aby sa členovia jeho Kongregácie zaoberali evanjelizáciou veriacich
v Malej Ázii, kde niekoľko nestoriánskych obcí prijalo Úniu
s Rímom a žiadalo si kňaza. Avšak sv. Alfonz túto ponuku odmietol, lebo podmienky navrhované Propagandou mohli znamenať pre novovzniknutú Kongregáciu roztrieštenie a snáď aj
rozpad.
Svätý redemptorista, Klement Maria Hofbauer (1751–1820)
– pôvodom Moravan – preniesol Kongregáciu redemptoristov
z Talianska za Alpy. Roku 1787 sa usadil v poľskej Varšave
a nasledujúci rok sa stal generálnym vikárom Kongregácie
Najsvätejšieho Vykupiteľa za Alpami. Na Slovensko prišli
z Čiech roku 1921.
Sami o sebe píšu – „Naša existencia a poslanie sú úzko
zviazané s osobou Ježiša Krista, Vykupiteľa, s jeho poslaním
spásy a vykúpenia sveta. „Lebo u neho je hojné vykúpenie“,
ohlasujú redemptoristi na misiách aj v osobnom živote
v dnešnom svete. Náš život a naša činnosť sú formované predovšetkým evanjeliom, rehoľnými konštitúciami a rehoľnými
sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti. Na čele kongregácie
stojí generálny predstavený a jednotlivé provincie riadi provinciál. Rehoľníci sa delia na kňazov a bratov. Podstatné aspekty
spirituality Kongregácie v nasledovaní zakladateľa sú
- vtelenia, Mária, kríž a Eucharistia
- modlitba a milosť
- vyhľadávať duše najopustenejších
- konať ľudové misie (charizma Kongregácie)
- vysluhovanie sviatosti zmierenia
- štúdium a výučba morálky
Prvé misie na Slovensku sa konali roku 1874 v Hornom Vadičove v Nitrianskej diecéze. Bolo to z dôvodu boja proti alkoholizmu, vtedy veľmi závažného problému, ktorý viedol kaplán
vadičovskej farnosti.
spracované na základe podkladov z internetu

Y aj tohto roku sa vo vianočnom období konala akcia Dobrá

novina, pri ktorej deti s animátormi zvestovali v rodinách
dobrú novinu o narodení Ježiša a touto formou z nazbieraných finančných prostriedkov podporili projekty eRka a Dobrej noviny, (tohtoročná zbierka smerovala na pomoc postihnutým v Afrike v zapojených krajinách) Blahoslavený Ján
Pavol II. píše: „Postihnutí sú svedkami pravého života. Túžba žiť je v nich oveľa silnejšia ako ich postih alebo rany.
I keď život znamená pre nich každodenný boj, dosvedčujú,
že život je dar, je dielom Božím, je láskou. Ich prítomnosť
medzi nami často znamená krízu v ponímaní života, chápaného iba ako uspokojenie, náhlenie, splnenie povinností.
Nevšímavosť vyostruje utrpenie a samotu, kým viera, ktorá
vydáva svedectvo v láske, dáva silu a zmysel životu.“
Y uskutočnila sa dobrovoľná podpisová akcia na podporu ini-

ciatíve „Jeden z nás“ pri Európskej únii – jej cieľom je ochrana života od počatia, ochrana práv a dôstojnosti ľudskej
bytosti
Y v januári bola zaslaná na Ministerstvo kultúry SR žiadosť

o dotáciu na reštaurovanie kazateľnice v našom kostole
z programu Obnovme si svoj dom. Kto by si chcel pozrieť jej
stav, môže to na webovej stránke Ministerstva
Y po schválení finančného príspevku z Urbáru obce Rabčice

bola opätovne na Biskupský úrad zaslaná žiadosť o súhlas
s reštaurovaním kazateľnice
P vo februári začali Fatimské soboty, ktoré budú ešte v ďalších

4 mesiacoch vždy v prvú sobotu v mesiaci
P v rámci pútí na Mariánske pútnické miesta sa plánujú od

mája nasledovné púte – 11. mája do Levoče a popri tom na
Spišský Hrad, niekedy v júni púť do baziliky v Šaštíne
a ďalšie mesiace postupne sa bude program vyvíjať
P v mesiacoch apríl a máj ešte asi dve stretnutia s rodičmi

prvoprijímajúcich detí, ktorých čas sa oznámi vo farských
oznamoch
P 26. mája prvé sv. prijímanie so sv. zmierenia v sobotu pred-

tým a s „bielym týždňom“ zakončeným spoločným programom s rodičmi pre deti na fare
P pravdepodobne bude aj preložená duchovná obnova pre

mladých, ktorej čas sa taktiež včas oznámi
P po veľkonočných sviatkoch sa plánuje pokračovať v diele

obnovy Božieho hrobu a po prípadnom súhlase, v ktorý dúfame, že bude daný, aj na diele reštaurovania kazateľnice

Sci-fi?
Našiel som jeden taký trochu divoký sci-fi príbeh, ktorý si
môžete na nasledujúcich riadkoch prečítať. Možno nám niečo
priblíži...
Na zemi nastalo obrovské prenasledovanie kresťanov. Mnohých pozatvárali, iných pobili, všetkých kňazov uvrhli do väzenia a na slobode sa ocitol len Svätý otec. V poslednej chvíli
utiekol svojim prenasledovateľom a skryl sa v rímskych katakombách. Nepriatelia po ňom s nenávisťou snorili, ale nie
a nie ho nájsť. Všade sa hovorilo o víťazstve nad kresťanstvom.
A ľudia si zvykali žiť divoko, bez svedomia. Kozmonauti na
obežnej dráhe však zrazu zistili, že naša zem sa ocitla v akom-

si čiernom mraku a postupne stráca svoju nádhernú modrú
farbu. Ihneď to hlásili na zem:
„Tu kozmická stanica, tu kozmická stanica... Počujete nás
tam dole?“
„Čo sa deje, že tak vzrušene hovoríte,“ odpovedali im zo
zeme.
„S našou planétou sa deje niečo nepochopiteľné... Stráca
farby i lesk. Akási tmavá hmota ju začína pohlcovať...“
„Neslýchané,“ odpovedali im z riadiaceho centra. „Dávajte
pozor, preveďte meranie priezračnosti ionosféry i stratosféry
a každé nové zistenia okamžite hláste.“
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Kozmonauti sa dali do precízneho sledovania našej zeme a zrazu čosi objavili.
„Tu kozmická stanica...“ ohlásili sa do
éteru. „Hlásime mimoriadnu udalosť.“
„Pozorne vás sledujeme, diktujte.“ Zaznel zo zeme povel.
„Čierňava stále viac hustne, ale počas
24 hodín sa asi na polhodinu celá zemeguľa rozžiari a tma zmizne. Ba vtedy zbadáme zo zeme najprv akýsi záblesk
a potom prúd svetla.“
„Zamerajte miesto, kde sa žiara vyskytuje.“ Zaznel ďalší príkaz zo zeme.
Situácia bola veľmi napätá, pretože už
aj na zemi zbadali zmenšený dopad svetla z Vesmíru. Hrozilo, že postupne všetko vyhynie. Preto tento krát spojenie
s kozmickou stanicou nadviazali z riadiaceho centra.
„Našli ste ten zdroj svetla? Tu na zemi
začína panika a veľká kríza...“
„Hlásime, že svetlo vychádza z južnej
časti Ríma.“
Najväčší vedci začali skúmať tento predivný zjav, keď tu niekto vykríkol:
„A nie je to priestor, kde sa má ukrývať
posledný kňaz, Svätý otec?“
„A nie je to náhodou svetlo, ktoré prúdi
zo Svätej omše? Rýchlo, rýchlo... musíme ho nájsť, kým nie je neskoro.“ Ozývali
sa ďalšie hlasy vedcov.
Tí presvedčili prenasledovateľov kresťanov, aby prestali s prenasledovaním
a zaručili im slobodu, lebo inak celé ľudstvo vyhynie. I tak sa stalo. Svätý otec sa
tiež dostal na slobodu, vysvätil ďalších
kňazov a tak sa naša zem opäť ocitla vo
svetle Božej milosti . Temnota zlého bola
premožená.
Naozaj sci-fi. Ale môžeme tu vidieť veľkú duchovnú pravdu. To, čo drží tento svet
je Svätá omša. Obeta Ježiša Krista za
naše hriechy. Prúd jeho milosti ožaruje
celú našu zem. Pre túto obetu Ježiša Krista, Jeho Syna je naša zem tak milá Nebeskému Otcovi.
Jadrom Veľkej noci je práve táto láska
Boha k svetu, k človeku. Láska prejavená v obeti jeho Syna. To nie je sci-fi, ale
realita – Boh nekonečne miluje človeka
a dáva sa mu dennodenne pri sv. omši,
každý deň pri nej prežaruje tento svet
a svoje stvorenie svetlom svojej nekonečnej lásky. V čase Veľkej noci a potom
denne hovorí – „Toto je moje Telo, moja
Krv, toto robte na moju pamiatku“, stále
k nám prichádza.
Uverme tejto realite Božej lásky a obety, Božieho svetla v našom srdci a dovoľme mu, aby tam stále svietilo. Nech tieto
Veľkonočné sviatky ho v nás viac a opätovne rozsvietia. A nech v nás a cez nás
prežaruje ani nie tak celý svet, ale najmä
našu rodinu, Rabčice, miesto, kde práve
sme.
d. o. Jaroslav

Program misií od 20. 04. 2013 do 28. 04. 2013
Sobota
20. 04.

18.00

Sv. omša a začiatok misií

Nedeľa

08. 00

Sv. omša s misijnou kázňou

21. 04.

10. 30

Sv. omša s misijnou kázňou

11. 30

Stretnutie s mládežou

15. 00

Pobožnosť + katechéza pre ženy

16. 00

Film „Ježiš“

Pondelok 08.00

Sv. omša s misijnou kázňou

22. 04.

16.00

Sv. omša pre deti

18.00

Sv. omša s misijnou kázňou

19.00

Katechéza pre mužov

Utorok

08.00

Sv. omša s misijnou kázňou

23. 04.

16.00

Sv. omša pre deti

18.00

Sv. omša s misijnou kázňou

SMRŤ A SÚD

Streda

08.00

Sv. omša s misijnou kázňou

CIRKEV

24. 04.

16.00

Sv. omša pre deti

18.00

Sv. omša s misijnou kázňou

Štvrtok

08.00

Sv. omša s misijnou kázňou

25. 04.

18.00

Eucharistická slávnosť
s adoráciou

Piatok

08.00

HRIECH
OBRÁTENIE

SPOVEĎ

JEŽIŠ - DARCA ŽIVOTA

VIERA O EUCHARISTII

Sv. omša

UTRPENIE

+ udelenie sviatosti
pomazania chorých
26. 04.

18.00

Sv. omša
+ obnova manželských sľubov

19.00

Stretnutie s mládežou

Sobota

08.00

Sv. omša s misijnou kázňou

27.04.

17.30

Novéna k MUP

18.00

Sv. omša s misijnou kázňou

Nedeľa

10. 00

Sv. omša s misijnou kázňou

28.04.

15. 00

Sv. omša – záver misií

LÁSKA

MODLITBA
PANNA MÁRIA

KRÍŽ

Sviatosť zmierenia
deti
ženy
muži
mládež

utorok
streda
štvrtok
piatok

od
od
od
od

15.00
9.00 do 12.00
9.00 do 12.00
15.30

a od 15.00
a od 15.30

Misie vo farnosti - to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre
svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietni toto pozvanie.
Váš duchovný otec a pátri misionári
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