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Lai sasildās sirds 
Tai baltajā dziesmā, 
Ko šovakar zeme 
Debesīm dzied. 
Lai nosargā sevī 
To svecīšu liesmu, 
Ar kuru var droši 
Caur puteņiem iet! 
/K. Apškrūma/ 
Gaišus, priecīgus un miera pilnus Ziemassvētkus! 
Lai Jaunais gads nāk ar baltām domām, labiem darbiem un 
mīlestību sirdīs! 
                                                     Dricānu vidusskolas kolektīvs. 

SKOLAS ZIŅAS  

Padalies ar savu gabaliņu Laimes 

“Kas tas Tev rokā? 

- Laime... 

- Bet kādēļ tik maza? 

- Tā ir tikai mana. Toties kāda starojoša un skaista... 

- Jā, brīnišķīga! 

- Gribi gabaliņu? 

- Laikam... 

- Dod saujiņu, es padalīšos. 

- Ai, tā ir tik silta! 

- Patīk? 

- Ļoti...pateicos! Zini, man kļuva daudz labāk, kad turu 

Laimi plaukstā... 

- Tā ir vienmēr. 

- Un, kas būs, ja es ar kādu padalīšos? 

- Tad Tavējā kļūs lielāka! 

- Kā tā? 

- Pati nezinu. Tikai pēc tam tā kļūst arvien siltāka. 

- Vai rokas ap to nevar apdedzināt? 

- Rokas apdedzina sāpes...Laime tās silda, bet nededzi-

na! 

Padalies ar savu gabaliņu Laimes, dod to katram, kam 

Tu to novēli ! Un nav svarīgi, cik saņemsi atpakaļ, Lai-

me nav pārdošanai Es dalu ar Tevi savu Laimes gabali-

ņu, man nav žēl, lai Tev arī tiek!” 

10. decembrī Dricānu vidusskolā bija ieradušies 

RŪĶI, lai sarūpētu jaunāko klašu čaklākajiem un centī-

gākajiem bērniem mazu gabaliņu laimes, prieka, pār-

steiguma un labu emociju. Apmaiņā pret dzejoli, dzies-

mu vai deju, bērni tika pie sen gaidītām dāvanām. RŪ-

ĶI dāvanas bija sagatavojuši arī trīs kuplākajām skolas 

ģimenēm: Saveļjevu, Andrejevu un Drebeinieku ģime-

nēm.  

Paldies visiem RŪĶIEM par dāsnumu, rūpēm 

un sirdssiltumu! 

 

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 

un konkursos 

 

 Decembra mēnesī Dricānu vidusskolas 

skolēni uzsāka dalību mācību priekšmetu 

olimpiādēs. Priecē fakts, ka dalība tajās vaina-

gojās arī ar panākumiem! 

Rēzeknes novada pašvaldības DIPLOMS –  

11.klases skolniecei  KEITIJAI  KINDZU-

LEI par iegūto 1.vietu Rēzeknes un Viļānu 

novadu apvienības bioloģijas olimpiādē, sko-

lotāja Sandra Saulīte 

Rēzeknes novada pašvaldības DIPLOMS –  

9.klases skolniekam GVIDO  IGAUNIM par 

iegūto 3.vietu Rēzeknes un Viļānu novadu 

apvienības bioloģijas olimpiādē, skolotāja 

Sandra Saulīte 

 DIPLOMS –  12.klases skolniecei  SANTAI  

KALVĀNEI par iegūto 3.vietu Latgales reģi-

ona 7.atklātajā angļu valodas olimpiādē, sko-

lotāja Zigrīda Zapāne 

ATZINĪBA –  10.klases skolniecei DITAI 

DEMBOVSKAI par dalību starptautiskajā 

jauno mākslinieku konkursā “Baltijas jūras 

glābējs”, skolotāja Iveta Dembovska 

ATZINĪBA –  10.klases skolniecei IJAI  OB-

RUMANEI par dalību starptautiskajā jauno 

mākslinieku konkursā “Baltijas jūras glā-

bējs”, skolotāja Iveta Dembovska 
 

PALDIES skolēniem par mērķtiecīgo darbu un 

veikumu un skolotājām par ieguldīto darbu! 

 
d.v.izglītības jomā I.Vilcāne 
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DĪVKOLPŌJUMI DRYCĀNU BAZNEICĀ 

 

 

24. DECEMBRĪ - KRISTUS DZIMŠONAS SVĀTKU VIGILIJA 

17.30 DZĪD DRYCĀNU VYDŠKOLYS BĀRNI, 18.00 SV. MISE 

 

25. DECEMBRĪ - KRISTUS DZIMŠONAS SVĀTKI 

SV. MISE PLKST. 8.00; PIĻCINES BAZNEICĀ 11.00 

 

26. DECEMBRĪ - II ZĪMASSVĀTKI 

SV. MISE PLKST. 9.30 

 

30. DECEMBRĪ - SV. GIMINES SVĀTKI 

SV. MISE PLKST. 9.30 

 

31. DECEMBRĪ - PATEICEIBAS DĪVKOLPŌJUMS 

SV. MISE PLKST. 9.30 

 

1. JANVARĪ - DĪVMŌTES SVĀTKI 

SV. MISE PLKST. 9.30 

 

6. JANVARĪ - KUNGA EPIFĀNIJA 

SV. MISE PLKST. 9.30 

Lai top slavēts Jēzus Kristus! 

 

Dārgie Dricānu pagasta iedzīvotāji! Šogad vislielākais notikums Dricānu Romas katoļu draudzē 

bija mūsu bīskapa Jāņa Buļa vizitācija Dricānu katoļu baznīcā. Bīskaps ir apustuļu pēctecis, kurš pilda 

Jēzus Kristus misiju – sludina ticību Dievam, māca un vada ticīgo tautu pestīšanas ceļā. Bīskaps ir re-

dzama zīme, kura vieno mūs ar visu Katoļu Baznīcu. 

 Kad bīskaps apciemo savas draudzes, tad ticīgajiem izdala Iestiprināšanas sakramentu. Arī mūsu 

draudzē bīskaps J. Bulis iestiprināja ticībā 63 ticīgos no dažādām draudzēm, no Dricānu draudzes – 36. 

Šis sakraments ir svarīgs, jo tas pilnībā cilvēku ieved kristīgajā dzīvē. No tā izriet arī ticības pienākumi 

– aizstāvēt un apliecināt ticību Jēzum Kristum. 

 Ar šī gada adventu esmu atjaunojis seno tradīciju – apmeklēt draudzes ģimenes. Daudzas ticīgo 

ģimenes jau ir saņēmušas svētību. Baznīca piedāvā saviem ticīgajiem šo svētību saņemt katru gadu. Kā 

arī apmeklējot ģimenes, esmu uzsācis ziedojumu akciju. Vācam naudu Dricānu katoļu baznīcas apkures 

projektam. Sākumā izstrādāsim apkures projektu uz papīra, tad to realizēsim baznīcā. Apzinot inženieru 

un arhitektu domas par apkuri, radās šādi kopsaucēji – vajag silto grīdu baznīcā un apkures katlu varētu 

uzstādīt bijušajā pasta ēkā. Šogad esam atguvuši draudzes vēsturisko ēku – ērģelnieka māju, kuru tautā 

sauc par “pastu”. Tāpēc mums tagad ir telpas, kur uzstādīt apkures katlu. Šajā ēkā vēlamies arī izvietot 

Dricānu muzeju un svētdienas skolu. Šis arī ir liels projekts. Ar Dieva svētību un Jūsu palīdzību ceram 

šīs idejas realizēt dzīvē. 

Sirsnīgi pateicos par Jūsu lūgšanām, par darbu, par atbalstu un par Jūsu mīlestību. 

Miera pilnus Kristus dzimšanas svētkus un Dieva svētītu 2017. gadu! 

 

Dieva svētību vēlot prāvests Māris Laureckis 
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Avī zi sagatavoja Jevgenija Pava rnieka. Savas atsauksmes, ierosina jumus un informa ciju su tiet uz e-pastu:  
jevgenija@inbox.lv Mob.t.25436559 vai na ciet uz bibliote ku, kur vienme r viens avī zes eksempla rs gaida ties i Ju s !  
Vaira k par novada dzī vi un le mumiem www.rezeknesnovads.lv  

KULTŪRAS NAMA AFIŠA 

 
          Re, arī zvaigznēs ierakstīts 
          Tas pats, kas laukos plašos: 
          Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc 
          Tepatās- mūsos pašos. 
                                     I. Ziedonis 
 
 Gaišus un baltus Ziemassvētkus ar piparkūku un pīrāgu smaržu, 
ar rotātu egli un Ziemassvētku dziesmām! 
Lai nākamajā gadā katrā ģimenē saticība un veiksme, 
gudrība, izturība un mīlestība! 
Lai atrodam balto, kluso pārdomu laiku sev, bet ar mīļajiem un tuvajiem kopā- 
daudzus jo daudzus skaistus brīžus! 
Ticību, cerību, mīlestību visiem Jaunajā 2017.gadā ! 
 
                                                                                  Kultūras nama vadītāja Genovefa Jonāne 

                   26.12.2016 plkst.22.00 

             Otro Ziemassvētku balle 

             kopā ar grupu "GALAKTIKA" 

              Ieeja- 5,00 EUR 

             Galdiņu rezervēšana pa tel.26665868 

                                                                                           

    28.12.2016 PLKST.11.00 

                       SVĒTKU EGLĪTE DRICĀNU PAGASTA  

                         PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNIEM  

                        “CIEMOS PIE SNIEGBALTĪTES” 

29.12.2016. PLKST.15.00 

 Atpūtas pasākums Dricānu pagasta pensionāriem 

"Pie eglītes." 

 Īpašie ciemiņi -Dricānu vidusskolas vokālais ansamblis,  

meiteņu vokālais ansamblis"Smaids", 

amatierteātris "Siebrineicys" un Kaunatas lauku kapella. 

Mīļi gaidīti kultūras nama rīkotajos pasākumos ! 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidx6GT14LRAhUD3CwKHaZCBEEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmanamarite.lv%2Fjaunumi%3Fpage%3D7&bvm=bv.142059868,d.bGg&psig=AFQjCNFEEW0J4QzXL3_9gbbIq1CCvBX8gQ&ust=148232013729
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl3L6z3YLRAhXBjiwKHawwCdIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fspoki.tvnet.lv%2Ffoto-izlases%2FZvaigznes%2F180950&bvm=bv.142059868,d.bGg&psig=AFQjCNGpa0GBSl8t7SHTr_YwhaMdEsaybA&

