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Prvé sväté prijímanie na Severe
V nedeľu 13. mája na sviatok Panny Márie Fatimskej

a Deň matiek sa vo farnosti Martin-Sever uskutočnila
slávnosť 1. sv. prijímania.
V kostole Sedembolestnej Panny Márie prvýkrát prijalo eucha-

ristiu 71 detí – žiakov tretích ročníkov štátnych škôl a žiakov Kato-
líckej ZŠ s MŠ A. Bernoláka. Bol to nádherný deň s nezabudnuteľ-
nou atmosférou pre deti, ich rodiny, farnosť i katolícku školu.
Slávnosť bola zavŕšením celoročnej prípravy detí, ktorú absolvovali
pod vedením vdp. Štefana Vanča, p. kaplána Dušana Pecka, kate-
chétov, pedagógov a animátorov.

Prvoprijímajúcim deťom želáme, aby si pocity z tohto okamihu
hlboko zapísali do svojich sŕdc. Aby mali vedomie, že čokoľvek ich
v živote postihne, možno zvládnuť s Tým, ktorého do svojho srdca
prijali. Aby v budúcnosti s rovnakou radosťou a láskou ako v tento
deň, pristupovali ku svätej omši a svätému prijímaniu.
Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a prie-

behu tejto slávnostnej udalosti, patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Viera Krištofíková, FOTO: Lukáš Oravec

Druháci v Turčianskom Petre
My – druháci, sme boli v apríli v Turčianskom Petre u pána rez-

bára Šimona na environmentálnej výchove. Učili sme sa o domácich
zvieratkách a ukázali nám aj opasok z bravčovej kože. Neskôr sme si
prezreli husie perie a krídlo. Nasledovalo krásne divadlo, ktoré bolo
o Pitipalkovi a domácich zvieratkách. Na záver sme si mohli kúpiť
výrobky, ktoré vyrobil pán rezbár. Bolo nám super! (druháci)

Divadelno-šermiarsky program
Cesta slovanskou históriou – od Sama po Štefana – tak sa volal

45-minútový divadelno-šermiarsky program, v ktorom nás slovan-
ský žrec zobral na pomyselný výlet do obdobia avarských vpádov,
franského útlaku, ale aj veľkomoravského rozkvetu a začiatkov
uhorského kráľovstva. Predstavenie na naše pozvanie realizovali
členovia šermiarsko-divadelnej kumpánie VIA HISTORICA, ktorá
priblížila žiakom spomínané historické obdobia veľmi zaujímavo,
vtipne aj vážne. Hodina dejepisu s témou slovanských dejín ubehla
rýchlejšie, ako by si žiaci želali.

Rozprávkové kino
Ďakujeme mladým z našej školy, ktorí prvýkrát v tomto škol-

skom roku pripravili pre škôlkarov a deti z 1. stupňa „ROZPRÁV-
KOVÉ KINO". Spolu sme si pozreli rozprávku „SPIEVANKOVO A
KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA". Prišlo nás okolo 60. Museli sme sa roz-
deliť do dvoch tried, keďže jedna nám nestačila. Rozprávka aj ob-
čerstvenie boli SKVELÉ!

Knihomoľ 2018
Počas marca – MESIACA KNÍH sa žiaci na 1. stupni zapojili do

čitateľskej súťaže MARCOVÝ KNIHOMOĽ 2018. Mnohí čítali knihy
počas každej voľnej chvíle. Na troch najhorlivejších čitateľov z kaž-
dej triedy čakala skvelá odmena, ktorou bola prespávačka v škole.
Uskutočnila sa v piatok 27. apríla. O 17. hodine 24 najhorlivejších
čitateľov prišlo do školy nabalení spacákmi, jedlom a dobrou nála-
dou. Najskôr sa žiaci rozdelili do dvoch tried podľa toho, ako mali
v noci spať – chlapci a dievčatá. Chvíľku sa mohli pohrať – vonku
v areáli školy alebo v triedach, či na chodbe. Potom boli rozdelení
do dvojíc – starší s mladším, aby si vyskúšali svoje schopnosti v na-
pínavej takmer dvojhodinovej hre, kde plnili rôzne úlohy a za ne
zbierali pečiatky. Na konci hry na nich čakal poklad v školskej ka-
plnke – tričko s logom Knihomoľa, sladkosť a diplom. Vybehaní
a už aj hladní súťažiaci sa potom spoločne odfotografovali v rov-
nakých tričkách a išli sa spoločne navečerať. Po večernej hygiene sa
všetci zhromaždili v kaplnke na večernej modlitbe a po nej prešli do
jednej triedy, kde ich čakalo večerné čítanie, ktoré si pre nich krás-
ne pripravila mamička jednej žiačky. Čítala im zábavným a zaují-
mavým spôsobom príbeh z knihy Marína a povaľači. Niektorým
deťom sa už veru očká zatvárali od únavy. V sobotu ráno deťom pri-
pravili pani učiteľky spoločné raňajky – vianočku s džemom a čaj či
mlieko. Deti čakalo už len balenie a po pekných zážitkoch sa všetci
rozišli spokojní domov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave prespávačky. Veríme, že sa deťom páčilo a tešíme sa opäť
nabudúce. Dagmar Hanzelová

Život na Katolíckej ZŠ s MŠ A. Bernoláka



Upratovanie kostola –Za upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom z Ľadovne a Jahodníkov. Na budúci týždeň
prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája.

Prvé sväté prijímanie – bude na budúcu nedeľu o 10:30.
Liturgická príprava prvého sv. prijímania bude dnes o 15:00 a v
utorok o 16:00. Účasť detí a rodičov je nutná. Svätá spoveď pre deti
a ich rodičov bude v sobotu o 8:30.

Ohlášky – 26.5.2018 mienia prijať sviatosť manželstva v našej
farnosti Ľubomír Čomor z Dražkoviec, syn Gejzu a Márie r.
Kútikovej a Kristína Matláková z Dražkoviec, dcéra Pavla a Márie r.
Balhárekovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke,
nech to nahlási na farskom úrade.

Ohlášky – 2.6.2018 mienia prijať sviatosť manželstva v našej
farnosti Patrik Thomka z Dražkoviec, syn Jána a Emílie r. Čepelovej
a Miroslava Kohútová z Martina - Ladovne, dcéra Josefa Lopraisa a
Marty Kohútovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke,
nech to nahlási na farskom úrade.

Detský letný tábor: Pozývame deti od 6 do 15 rokov na farský
letný tábor. Bude v Ústí nad Priehradou v od 23. do 28. júla. Cena je
75 €. Návratku si môžete stiahnuť na www.martin.fara.sk

Krsty : Jana Vanesa Banyasová

Dnešnou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie a začína
obdobie Cez rok.

POPOLUDNIE KÁNA - Ak máte záujem investovať trochu
času do budovania svojho manželstva a rodiny, pozývame Vás na
„POPOLUDNIE KÁNA“, ktoré je určené pre všetkých manželov.
Stretnutie sa uskutoční o dva týždne v sobotu 2. júna 2018 v našom
pastoračnom centre o 15.00 hod. Bude ho viesť ekumenická
komunita Chemin Neuf (čítaj „Šema Nef“).

Ohlášky – 26.5.2018 mienia prijať sviatosť manželstva vo
farnosti Martin Ján Kršiak z Martina, syn Vladimíra a Jany r.
Zavarskej a Ivana Šnírerová z Kláštora pod Znievom, dcéra Antona
a Slavomíry r. Čičmancovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-
právnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

Ohlášky – Ohlášky – 9.6.2018 vo farnosti Martin mienia prijať
sviatosť manželstva naši farníci: Miroslav Dunčák z Martina, syn
Miroslava a Ľudmily r. Pidanej a Lucia Orlická z Martina, dcéra
Ľubomíra a Terézie r. Priehodovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-
právnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

Zbierka na katolícke masmédiá – Minulú nedeľu sa v
zbierke na masmédiá vyzbieralo 740 € (mesto) a 334.79 € (sever).
Za vaše milodary vám veľmi pekne ďakujeme.
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