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ŠŤASTNÉ A VESELÉ!
V krbe oheň blikoce, ihličie krásne vonia,
vládne dobrá nálada, zvončeky krásne
zvonia.
Drevo ticho praská, v našich srdciach láska.
Požehnané Vianoce a šťastný nový rok
Vám zo srdca praje redakcia.

Vianočný blázon
V jednej krajine na Východe žil pred dvetisíc rokmi mladý blázon. Ako každý blázon sníval aj on
o tom, že sa raz bude múdrym. Miloval hviezdy. Nikdy
ho neunavilo pozorovať ich. A tak sa stalo, že jednej
noci neobjavili novú hviezdu len králi Gašpar, Melichar a Baltazár, ale aj tento blázon. „Tá nová hviezda
je jasnejšia ako ostatné“, myslel si. „To bude tá Kráľovská hviezda - narodil sa nový kráľ! Chcem mu
ponúknuť svoje služby. Však ak je to kráľ, bude potrebovať určite nejakého blázna. Vydám sa na cestu
a budem ho hľadať. Hviezda ma povedie. „Dlho premýšľal, čo by mohol novému kráľovi priniesť ako dar.“
Avšak okrem svojej bláznovskej kapucne, zvonkohry
a jednej kvetiny nemal nič, čo by mohol darovať.
A tak sa z domova vydal na cestu. Prvú noc ho
hviezda priviedla do chudobnej chalúpky. Tam našiel
dieťa, ktoré bolo chromé. Plakalo, pretože sa nemohlo
hrať s ostatnými deťmi. „Ach“ , pomyslel si blázon,
„dám tomu dieťaťu svoju bláznovskú kapucňu. Potrebuje ju viac, ako kráľ.“ Dieťa si bláznovskú kapucňu
nasadilo na hlavu a šťastne sa rozosmialo. To bláznovi miesto poďakovania úplne stačilo. Druhú noc ho
hviezda zaviedla do krásneho paláca. Tam našiel dieťa, ktoré bolo slepé. Plakalo, pretože sa nemohlo hrať
s ostatnými deťmi. „Ach“ , pomyslel si blázon, „dám
tomu dieťaťu svoju zvonkohru. Potrebuje ju viac, ako
kráľ. Dieťa zvonkohru radostne rozohralo a šťastne

sa rozosmialo. To bláznovi miesto poďakovania úplne stačilo. Tretiu noc ho hviezda zaviedla do zámku.
Tam našiel dieťa, ktoré bolo hluché. Plakalo, pretože
sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi. „Ach“, pomyslel
si blázon, „dám tomu dieťaťu svoju kvetinku. Potrebuje ju viac, ako kráľ. Dieťa si kvetinku zobralo a šťastne sa rozosmialo. To bláznovi miesto poďakovania
úplne stačilo. „Teraz mu už nič nezostalo, čo by mohol kráľovi darovať. Bude lepšie, keď sa vrátim“, pomyslel si blázon. Avšak keď sa pozrel k oblohe,
hviezda stála na jednom mieste a žiarila veľmi jasne,
jasnejšie ako kedykoľvek predtým. A v tom uvidel
cestu k nejakej stajni v strede poľa.
Pred stajňou stretol troch kráľov a zástup pastierov, aj oni hľadali nového kráľa. Ten ležal v jasliach malé, bezbranné dieťa. Mária, ktorá chcela práve na
slamu prestrieť čisté plienky, sa bezradne pozerala
a hľadala pomoc. Nevedela kam by dieťa položila.
Jozef práve kŕmil osla a všetci ostatní mali plné ruky
darov. Traja králi doniesli zlato, kadidlo a myrhu,
pastieri vlnu, mlieko a chlieb. Len blázon tu stál
s prázdnymi rukami. Mária, plná dôvery, položila teda
dieťa do jeho náruče. Tak našiel Kráľa, ktorému chcel
v budúcnosti slúžiť. A taktiež vedel, že svoju bláznovskú kapucňu, zvonkohru a kvetinu rozdal deťom, aby
mal miesto pre Dieťa, ktoré mu teraz so svojím úsmevom darovalo múdrosť, po ktorej tak túžil.
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„Dvetisíc rokov pulzuje svetlo a teplo od Dieťaťa v jasliach po celom svete. Z jeho očí žiari
svetlo, ktoré tma nepohltila. To malé srdce, ktoré tlčie v hrudi tohto Dieťaťa je žeravé ohnisko
samej lásky.“
(S. Undsetová)
Mesiac november nám nadelil pestrú zmes poča- c/ na drvič biologického odpadu
sia. Zo začiatku mesiaca príjemné, teplé pod/ na teplovodný kanál ústredného kúrenia zo ZŠ
časie, ktoré sa potom zmenilo na sychVýhon do zdravotného strediska
Očami
ravé, veterné a na konci mesiaca aj so
Vážení občania!
snehom.
Pred nami je posledný mesiac
starostu
Činnosť za mesiac november:
v roku. Mnohí z nás chcú ešte stihnúť ur1/ Pracovníci obce a nezamestnaní vybielili celú
čité predsavzatia, niektorí sú spokojní s tým, čo urobili.
novú halu za MKS. Taktiež boli natreté dve vonkajZačiatkom novembra naše kroky väčšinou viedli na
šie steny vode odolným náterom.
cintorín. Ozdobené hroby, či modlitby, boli prejavom
Do haly rozmerov 24 x 11metrov sa dali obidve autá našej lásky k našim blízkym zosnulým. Žiaľ, po novemPV3 S a iný materiál (hranoly, dosky, lešenie). brových dušičkových sviatkoch sme tu už mali prvé
Všetkým, ktorí sa podieľali na týchto prácach, veľmi prípady sťažností občanov na poškodené pomníky, rozpekne ďakujem.
bité vázy, či kahance.
Nechápem, ako môže človek
- dieťa alebo dospelý, urobiť takýto skutok. Je to prejav neúcty voči
zosnulým a ich pozostalým. Pred
čím sa človek v dnešnej dobe zastaví? Dnes už vidíme, ba na
vlastnej koži zisťujeme, že pred
ničím. Zvlášť som zhrozený, zo
správania detí a niektorej mládeže. Ničia, čo im príde do cestyznačky, zástavky. Iste nevedia, že
pri zistení páchateľa, im hrozí vysoká pokuta, nakoľko ide o všeobecné ohrozovanie života ľudí.
Na smetných košoch pri supermarkete nás vítali nastriekané
nadávky, ktoré vyprodukovali ešte
len školopovinné deti. Dôstojnosť
a česť ľudí - občanov Hruštína ponižujú na internetových stránkach
2/ Obec zakúpila a nainštalovala šesť nových svieti- opäť deti, pričom si neuvedomujú, že v niektorých prídiel na vysvietenie prechodov pre chodcov pri kos- padoch je to už na trestné oznámenie. Od štrnástich
tole, zastávke a pod Príslopom.
rokov je žiak, či žiačka, trestne zodpovedný za svoje
4/ Obec zakúpila vianočné ozdobné svietidlá, ktoré konanie. U mladších detí berú na zodpovednosť rodisú namontované popri hlavnej ceste v Hruštíne čov. Je tu čas na zamyslenie, do akej hranice bude
a vo Vaňovke. Za tieto práce sa chcem poďakovať pokračovať arogancia niektorých detí a mládeže? Tanašim elektrikárom p. J. Stierankovi, p. J. Šeligovi káto negatívna reprezentácia detí, či mládeže pred
a p. F. Sedlárovi.
svetom, neprospieva ani našej obci, ani našej škole
5/ Obec zakúpila kosačku značky HUSQVARNA v ak- a chcem podotknúť, ani týmto mladým ľuďom, ktorí majú
cii (vozík aj príslušenstvo k nej bolo zadarmo.) Táto svoj život pred sebou.
kosačka bude slúžiť na kosenie väčších plôch v obci
Pred nami sú najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Sú
(parky, cintorín, ihrisko OŠK.)
to sviatky, v ktorých sa skloňuje slovo Láska. Prajem
6/ Obec vypracovala a podala na Ministerstvo život- všetkým občanom, nech táto betlehemská Láska sa
ného prostredia- environmentálny fond projekty so narodí v srdci každého jedného z nás, a tak zmení naše
žiadosťami o finančný príspevok:
správanie a konanie k dobru.
a/ na rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti ulice
Zároveň všetkým občanom prajem v Novom roku
Kutina (Dielnice)
veľa Božieho požehnania, zdravia, porozumenia a tob/ na rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Vaňov- lerancie jeden k druhému.
ka - Hrady.
Mgr. František Škapec, starosta obce
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Informácie OcÚ
PROSÍME OBČANOV ABY PLATILI DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI A POPLATKY ZA KOMUNÁLNY ODPAD V
ROKU 2009 od 1. februára 2009!!!
Ak ste počas minulého roka získali pozemok, stav- te vyzdvihnúť aj na Obecnom úrade u správcu daní
bu alebo byt musíte do 31. januára podať daňové pri- a poplatkov.
Nakoľko v roku 2009 bude platiť nová mena euro €
znanie. Daňovník, ktorý v predchádzajúcich rokoch síce
podal daňové priznanie, ale v roku 2008 napríklad pre- v Slovenskej republike, a tak sa stane jediným zákondal svoju nehnuteľnosť alebo jej časť, získal nové ne- ným platidlom euro, naša obec v oblasti legislatívnohnuteľnosti, zmenil sa druh pozemku, skolaudovala sa právnej zmenila všeobecne záväzné nariadenia o
stavba musí tieto zmeny oznámiť do 30 dní odo dňa miestnych daniach a poplatku o komunálnom odpade.
Tieto sadzby uvedené v tejto časti nie sú ešte oficiich vzniku obci na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Samozrejme jeho sa tiež týka povinnosť po- álne schválené Obecným zastupiteľstvom, návrh týchdať priznanie do 31. januára. V prípade, že sa nič ne- to VZN o ktorých má rokovať Obecné zastupiteľstvo je
zmenilo vo vlastníckych právach daňovníka k nehnu- uverejnené na stránke www.hrustin.sk, ku ktorým mohli
teľnosti či pozemku nemusí podávať daňové priznanie. občania uplatniť pripomienky písomnou formou – v príDôvodom na podanie daňového priznania nie je pade že pripomienka nie je zdôvodnená obec nemusí
zmena slovenskej meny na menu euro.
na ňu prihliadať.
Kde hľadať tlačivo
Od 1. 1. 2009 – 16. 1. 2009 bude možné platiť ešte
Daňové priznanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor v obidvoch menách, avšak vydávať je možné už iba
vydalo ministerstvo financií. Uverejnené je aj na inter- v eurách. Od 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009 sa bude duálne
netovej stránke www.finance.gov.sk. Tlačivo si môže- zobrazovať.
ROK 2009
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
DAŇ Z POZEMKOV
Hodnota Sk/m2
k.ú. Hruštín
Orná pôda
5,04
Trvalé trávnaté porasty
0,77
Stavebné pozemky
560
Záhrady
56
Zastavané plochy a nádvoria
56
Ostatné plochy
56
Hospodárske lesy
2

Hodnota €/m2
k.ú. Hruštín
0,1673
0,0255
18,58
1,85
1,85
1,85
0,0664

Hodnota Sk/m2
k.ú. Vaňovka
4,71
0,62
560
56
56
56
2

Hodnota €/m2
k.ú. Vaňovka
0,1563
0,0205
18,58
1,85
1,85
1,85
0,0664

Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25 % zo základu dane.
DAŇ ZO STAVIEB

Stavby na bývanie a drobné stavby
Stavby na pôdohosp. produkciu
Rekreačné a záhradkárske chaty
Samostatne stojace garáže
Priemyselné stavby, Stavby
slúžiace energetike, stavebníctvu
Stavby na podnikateľskú činnosť
Ostatné stavby
Príplatok za podlažie

Sadzba dane
Sk/m2
k.ú. Hruštín

Sadzba dane
€/m2
k.ú. Hruštín

Sadzba dane
Sk/m2
k.ú. Vaňovka

Sadzba dane
€/m2
k.ú. Vaňovka

1,5
1,5
3
4

0,050
0,050
0,100
0,133

1,5
1,5
3
4

0,050
0,050
0,100
0,133

10
20
1,5
1

0,332
0,664
0,050
0,033

10
20
1,5
1

0,332
0,664
0,050
0,033

DAŇ Z BYTOV
Sadzba dane Sk/m2 Sadzba dane €/m2 Sadzba dane Sk/m2 Sadzba dane €/m2
k.ú. Hruštín
k.ú. Hruštín
k.ú. Vaňovka
k.ú. Vaňovka
Byty a nebytové priestory

1,5

0,050

1,5

0,050
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DAŇ ZA PSA
Sadzba dane Sk/1 PES
k.ú. Hruštín, Vaňovka
60

Pes

Sadzba dane €/1 PES
k.ú. Hruštín, Vaňovka
2

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
Sadzba dane Sk/m2
k.ú. Hruštín, Vaňovka
10

Za predajné zariadenie

Sadzba dane €/m2
k.ú. Hruštín, Vaňovka
0,332

DAŇ ZA UBYTOVANIE
Sadzba dane za osobu a prenocovanie Sadzba dane za osobu a prenocovanie/€
k.ú. Hruštín, Vaňovka
k.ú. Hruštín, Vaňovka
Za predajné zariadenie
5
0,166
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRíSTROJE
Sadzba dane za
NEVÝHERNÝ HRACÍ PRÍSTROJ/Sk
k.ú. Hruštín, Vaňovka
Za predajné zariadenie
2000

Sadzba dane za
NEVÝHERNÝ HRACÍ PRÍSTROJ/€
k.ú. Hruštín, Vaňovka
68

POPLATKY ZA KOMUNÁLNY ODPAD
Poplatky za vývoz komunálneho odpadu
Rok 2009
Množstvový zber
110 l KUKA nádoba
Počet vývozov

počet osôb

Sadzba za rok Sk

Sadza za rok €

Vývoz 1x za mesiac (žltá)

1 osoba
(50 % úľava)
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osôb
6 osôb a viac

336

11,16

672
672
672
672
1350
2700
4455
2230

22,31
22,31
22,31
22,31
44,62
89,62
147,88
74,02

Vývoz 2x za mesiac (červená)
Vývoz 1x za týždeň
PO, FO-podnikateľ

1x za týždeň
2x za mesiac

Pozn.: Pri 6 osobách a viac je podmienka vývozu minimálne 2 x za mesiac.
Poplatky za vývoz komunálneho odpadu
Rok 2009
Ak nie je zavedený množstvový zber

Osoba prihásená na trvalý pobyt
Vo výrobe, úrade, kancelárii
V obchode, reštaurácii, pohostinstve
V školstve
V zdravotníctve
Nehnteľnosti slúžiace na ubytovanie

1 osoba
1zamestnanec
1zamestnanec
1zamestnanec
1zamestnanec
1lôžko

Sadzba na rok/Sk

Sadzba na rok /€

495
765
2498
900
900
855

16,43
25,40
82,92
29,87
29,87
28,38
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Pozemkové spoločenstvo
urbarialistov Hruštín
Písal sa rok 1892, keď nehnuteľnosti – pozemky patriace Oravskému panstvu, boli prerozdelené
medzi občanov Hruštína. Od tohto
roku ich spravovali rôzne spoločenstvá fyzických osôb. Azda medzi
najznámejšie patrili Pasienkové
družstvo Hruštín a Bývalí urbarialisti
obce Hruštín.
Pôvodný spoločný majetok predstavoval v tomto počiatočnom roku
1892 výmeru cca 1213 katastrálnych jutár, čo v prepočte bolo približne 703 hektárov. Postupne však
z tejto spoločnej správy ubudlo

Po zmene spoločenského zriadenia, ktoré nastalo v roku 1989,
sme založili v roku 1991 nanovo
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Hruštín s právnou subjektivitou, kedy prvým predsedom spoločenstva sa stal František Jancek,
ktorý po niekoľkoročnej prestávke je
od mája tohto roku opäť jeho predsedom, keď zo zdravotných dôvodov odstúpil Ľudovít Vlžák.
Všetky pozemky teda opäť užíva Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Hruštín, ktoré spravuje
9-členný výbor spoločenstva a 3-

V roku 2008 PSU hospodárilo
približne rovnako ako pred rokom
a hospodársky výsledok pred zdanením je k 31. 10. 2008 vo výške
1 626 015,– Sk a očakávaný koncoročný výsledok zisk na úrovni
okolo 2 mil. Sk pred zdanením. Hospodárenie mohlo byť oveľa lepšie,
ale z dôvodu veľkého poklesu cien
drevnej hmoty na trhu, výbor zastavil ťažbu čerstvého dreva na viac
ako tri mesiace, kedy sa následne
spracúvala len kalamita. Na výstavbu Urbárskeho domu sa v tomto
roku použilo viac ako 800 000 Sk,
takže na rozdelenie medzi členov
zostane o niečo menej prostriedkov
ako v predchádzajúcom roku.
Bc. František Krivačka,
ekonóm – účtovník PSU

EKO OKIENKO
Buďte „in“ a zbierajte batérie

v rokoch 1922 až 1923 celých 201
katastrálnych jutár v prospech Pasienkového družstva Vasiľov a v rokoch 1945–1947 to bolo 326,1025
k.j. v prospech Československého
štátu – Štátnych lesov. Všetky pozemkové úpravy sa diali v zmysle
vtedy platných zákonov.
V rokoch 1921 až 1927 Bývalí
urbarialisti prikúpili k týmto pozemkom ešte pozemky v katastri Horná
Lehota o výmere 269,83 hektárov.
Spoločenstvo Bývalí urbarialisti
obce Hruštín svoje pozemky spravovalo až do roku 1958, kedy tieto
pozemky prešli pod správu Štátnych
lesov a poľnohospodárskych družstiev. Vlastníctvo však zostalo naďalej v prospech občanov Hruštína,
lebo stále bolo nedotknuteľné.

členná Dozorná rada. Ďalšími zamestnancami PSU je odborný lesný hospodár a ekonóm – účtovník.
Výbor sa schádza pravidelne 1x za
mesiac a v prípade potreby aj mimoriadne medzi pravidelnými zasadnutiami.
Výbor sa snaží spravovať pozemky zodpovedne, o čom svedčí
aj minuloročný hospodársky výsledok, ktorý bol po zdanení vo výške
1 804 961,80 Sk, z ktorého bolo rozdelených a vyplatených členom
1 554 120,– Sk a zvyšok 250 841,80
Sk bolo použitých na investície –
konkrétne pre kúpu pozemku na
výstavbu tzv. Urbárskeho domu a na
zahájenie jeho výstavby, ktorú
schválila členská schôdza v marci
2007.

Veľa vecí, ktoré každý deň používame, funguje na batérie –
napr. hodinky, notebook, mobil,
kalkulačka, dokonca aj mnohé
hračky – autíčka, bábiky... Všetko
má svoj koniec, a tak aj batérie
nám raz doslúžia. Kam s nimi? Ak
ich vyhodíte do koša, poputujú na
skládku alebo do spaľovne. Ani
jedno, ani druhé nie je žiadna výhra pre životné prostredie – rozkladom batérie na skládke sa do
pôdy a vody dostávajú nebezpečné látky a pri jej spaľovaní unikajú
do ovzdušia dioxíny, ktoré spôsobujú imunitné a hormonálne poruchy, rakovinu, kožné ochorenia
a poškodzujú aj plod v tele matky.
Preto sme v škole v spolupráci
so Stromom života zaviedli zber
použitých batérií, ktoré budeme
odovzdávať na recykláciu – budú
sa teda môcť opätovne zhodnotiť.
Ak vám teda doma nejaká batéria
doslúži, pribaľte ju svojmu dieťaťu
alebo vnúčatku alebo inému školákovi a on ju v škole vhodí do určenej nádoby.
Pozor!!! V škole autobatérie
nezbierame!!!
Takže nečakajte na zber elektronického odpadu v obci, ale
zbavte sa batérií hneď!
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Dejiny Hruštína od Štefana Šmihľa
35. časť:

NÁBOŽENSKÝ
Po odchode nemocného (záchvat mozgovej
chrbtice) vdp. farára Františka Nádaškaya 25. 1.
1955 na odpočinok do Starej Ľubovne nastal v Hruštíne značný náboženský úpadok. Duchovnú správu farnosti prevzal neznámy kňaz, ktorý dlhší čas
účinkoval kdesi v užhorodskej apoštol. administratúre, v rokoch päťdesiatych bol vo väzení pre „protištátnu činnosť,“, potom pracoval v civilnom zamestnaní v Dolnom Kubíne a v roku 1954 so súhlasom
štátnej správy (v týchto časoch to tak muselo byť)
vtedajší správca biskupstva Ondej Scheffer prijal
ho do služieb spišského biskupstva a ustanovil za
kaplána v Hruštíne. Po krátkom kaplánovaní stal
sa tu dočasným správcom farnosti. Za nedlho pre
neslýchaný u nás spôsob pastorácie stratil autoritu
duchovného otca. Pri bohoslužbách menej kázal
o náboženských pravdách, ako o rôznych výčitkách
na adresu veriacich.
Nevídané do tých čias bolo aj to, že ku nemocným chodil nesúc Sanctissimum v ručnej kapse,
s klobúkom na hlave, s paličkou v ruke, besedujúc
cestou s kýmkoľvek sa stretol.
Nešťastný zásah v náboženskom živote mužov
urobil, keď rozkázal v kostole, aby mužovia vyprázdnili lavice a prepustili svoje miesta ženám, zvlášť

ÚPADOK

mladším ženám nastávajúcim matkám. (Do tých čias
všetky lavice na pravej strane kostola bývali zaujaté mužmi. Niektorí aj 30 – 40 rokov sedávali na „svojom mieste“. Tu do mužských lavíc, aj keď boli prázdne, žiadna žena si nikdy nesadla.) V nedele na začiatku bohoslužieb šiel medzi ženy, ktoré stávali
v strednej uličke medzi lavicami a prehováral ich,
aby si sadli do chlapských lavíc. (Ženy, nastávajúce
matky, aj tak sedávali v ženských laviciach, toľko
ohľadu jedny na druhé vždy tu mali a uvoľnili im
medzi sebou miesto.) Mužovia po takomto zákroku
duchovného otca boli priam šokovaní. Akoby nie,
keď aj starci z predných lavíc, kde sedávali pre nedoslýchavosť, museli vyjsť z lavíc a ísť stať pod chórus, lebo o náhradné miesto sa im nepostaral. Potom premnohí mužovia, zvlášť mladší, sa tak urazili
a rozhorčili, že prestali chodiť do kostola a od tých
čias v hruštínskom kostole nastal neporiadok v zaujímaní miest. Dievky začali chodiť pod chórus, ostávali pri dverách, mládenci medzi nimi, mužovia ostávali doma alebo šli do krčmy cez bohoslužby.
Konfliktov medzi správcom farnosti a veriacimi
pribúdalo. Veriaci žiadali na Biskupskom úrade
o jeho odvolanie. Po zistení všetkých okolností dosiahli toho.

36. časť:

ODLOŽENIE

KROJA, ZÁNIK DREVENÝCH DOMOV

V tomto období prestali sa dievčatá a mladšie
ženy v Hruštíne obliekať do svojho starodávneho
kroja. Rovnako aj mládenci a mladší chlapi prestali
nosiť súkenné nohavice. Začali chodiť do práce
v neďalekých mestečkách, zapáčili sa im mestské
módne šaty, boli pomerne lacné, zbavili sa svojského folklóru. S odloženým krojom, odkladali aj svoje
predošlé mravy. V letnom ženskom obliekaní sa aj
tu ujala mini – móda. Na podiv bolo, že u nás ináč
„starosvetsky“ žijúcimi ľuďmi, niektoré v tomto zašli až do posledných krajnosti.
Keď sa postavili neďaleko kostola dve krčmy,
nielen mužovia a mládenci zvyklí na alkohol tam
trávievali večere a nedele, ale aj dievky začali chodiť na pivo, čo tu predtým bolo neslýchané.
V tomto období od roku 1955 naši ľudia začali
rapídne stavať nové murované domy a čo do roz-

mernosti a vnútornej vybavenosti jeden nad druhého. Prekrásne svojrázne hruštínske drevené domy
sa strácali jeden po druhom, takže dnes, po dvadsiatich rokoch, už ich len niekoľko zostalo v našej
kedysi drevenej dedine.
Štefan Šmiheľ

OZNAM
V dňoch
31. 12. 2008 a 2. 1. 2009
bude z dôvodu čerpania dovoleniek Obecný úrad v Hruštíne
zatvorený!
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Najmladšia generácia v obci
Je tu december, najkrajší mesiac v roku, bohatý na
zvláštnu atmosféru, ktorá dáva možnosť podnetov
v duševnom i duchovnom rozvoji detí. Celý mesiac december je obsah učenia sa zameraný tematicky na vianočné sviatky. Popri práci detí (učeniu sa), sa deti pripravujú na príchod MIKULÁŠA, ktorý príde aj do MŠ.
Kedy?

12. 12. – sa uskutoční beseda na tému: vianočné
tradície v našej obci. Účastník besedy: malé prekvapenie.
18. 12. (štvrtok) – Vianočná besiedka pri stromčeku. Deti potešia svojich najbližších piesňami, básňami
a scénkami o Vianociach a zimných radostiach. Predstavia sa aj deti s anglickou verziou osláv. Bude to spoločné príjemné popoludnie deti rodičia a zamestnanci MŠ.
Riaditeľka MŠ v mene detí a zamestnancov pozýva rodičov na besiedku. Príďte a prežite príjemné popoludnie so svojimi deťmi.
Deti dostanú pod stromček krásne hračky, do každej triedy asi v hodnote 4 000,a balíček plný sladkého prekvapenia. O sladké prekvapenie pre deti aj pre rodičov sa postarajú zamestnanci MŠ a podnikatelia a zároveň naši dodávatelia potravín: Pán Ing. Miroslav Jancek, pán Roman Jagelek - COOP
Jednota Námestovo, CBA VEREX Vojtašáková 595, Tvrdošín, INMÉDIA – Námestie
SNP 11, Zvolen, ASTERA – Stromová 5, Trenčín, pán Bernaťák Anton, firma - MIRUTOMI
Námestovo.
Všetkým chcem touto cestou poďakovať
v mene svojom, ale aj v mene detí a rodičov.

05. 12. – v piatok okolo 10.00 hod. Deti pripravia
krátky program pre Mikuláša a on ich obdaruje sladkou odmenou. Sladká odmena bude bohatá, okrem
iného aj ADVENTNÝ KALENDÁR, ktorý nám podaroval pre každé dieťa v materskej škole pán JAROSLAV
PRÍLEPOK, firma Textil, Hračky - Hruštín 111. Na sladkosti prispela aj obec – pán starosta. Chceme im poďakovať v mene celého kolektívu MŠ, aj v mene
všetkých detí v MŠ.

19. 12. (piatok), o 16.00 – Pracovná porada. Vyhodnotenie celoročnej práce v materskej škole.
22. 12. – Pečenie a zdobenie medovníkov.
25. 12. – Program detí na Jasličkovej slávnosti.
Želám Vám, aby to krásne ľudské teplo neostalo
len na sviatočnú chvíľu, ale nech vás hreje po celý budúci rok 2009. K želaniu sa pripája celý kolektív MŠ.
Oľga Bombiaková
riaditeľka MŠ Hruštín
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
4. 11. – okresné kolo olympiády slovenského jazyka, Janka Bolibruchová z 9. B triedy obsadila
1. miesto a postúpila na krajské kolo. Pripravovala
PhDr. Martvoňová. Blahoželáme!
5. 11. – žiaci našej školy boli fotografovaní (portréty a deviatacké tablá)
6. 11. - žiaci 9. ročníka sa zúčastnili skúšobného
testovania KOMPARO. Testy pomôžu žiakom zistiť,
kde majú rezervy a lepšie sa pripraviť na celoštátne
testovanie deviatakov, ktoré sa uskutoční 11. marca
2009.
- v medzinárodnej súťaži Mieszkam w Beskidach
obsadil 3. miesto žiak 9. B Juraj Nožina a získal diplom a pekné vecné ceny. Balahoželáme!
- v biblickom kvíze šiestakov zvíťazila skupinka
zo 6. A v zložení: Lucia Hojová, Marika Štulajterová,
Zdenka Žilincová. 2. miesto získali Lýdia Hojová,
Terézia Trojáková a Martina Hojová. Tretie miesto
obsadili Adriana Poljaková, Daniela Červeňová,
Jana Glombová.
7. 11. – učiteľky z I. stupňa maľovali šatňové lavičky
- Nadácia JEDNOTA COOP venovala našej škole 9 futbalových lôpt. Ďakujeme!
12. 11. – konal sa Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov I. stupňa, ďakujeme rodičom za účasť.
14. 11. – medzi nás zavítali predškoláci (budúci
prváci). Zasadli do šk. lavíc a vyskúšali si naozajstné vyučovanie čítania a matematiky. Veríme, že návšteva im
ukázala, aká je škola zábavná
a že sa učenia netreba báť.
18.-21. 11. – uskutočnili sa
akcie v rámci Týždňa boja proti drogám – film s protidrogovou tematikou, beseda o zdravom stravovaní. Pripravila koordinátorka prevencie PaedDr.
Žilincová.
19. 11. – žiaci 2. a 5.-9. ročníka absolvovali výchovný koncert OČOVÁ, OČOVÁ. V MKS
im predstavil hudobník Anton
Budinský hru na rôzne ľudové
nástroje (fujara, gajdy, píšťala,
drumbľa, heligónka, Panova
flauta, lesný roh, citara, rúra od
vysávača...)
21.-22.11. – navštívili nás

NOVEMBER 2008
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6 kolegovia – učitelia z družobnej gminy Zabierzow,
presnejšie z Brzezia. Ukázali sme im našu školu,
Oravský hrad, Or. priehradu, Námestovo. Veľmi sa
im u nás páčilo a pozvali nás na budúci rok k nim.
Ďakujem učiteľom, ktorí sa na príprave programu,
resp. sprevádzaní podieľali.

25. 11. – Riaditeľ školy a p. zástupkyňa sa zúčastnili metodického dňa v ZŠ Kvačany (okr. LM),
kde vidiecke liptovské školy prezentovali svoju činnosť. Skonštatovali sme, že väčšina akcií sa robí aj
u nás, ale nám chýba schopnosť zviditeľniť sa, ukázať sa aj za bránou školy či hranicou obce.

24. 11. – konala sa štvrťročná hodnotiaca pedagogická rada, na ktorej bolo konštatované zhoršenie správania žiakov nielen na vyučovaní (vulgárne
vyjadrovanie, odmietanie pracovať na hodine, podvádzanie), ale aj mimo vyučovania, najmä v podvečerných, večerných a nočných(!) hodinách. Každoročné problémy s petardami, návštevami zábav
a reštauračných zariadení, konzumáciou alkoholu
prehĺbila nerozvážna činnosť dievčat z 9. ročníka,
kvôli ktorej boli po porade prizvaní do školy rodičia.
PR navrhla žiakom, ktorí hádžu po ulici petardy,
znížiť známku zo správania.

27. 11. – v ZŠ Zamost uskutočnila prehliadka talentov našej školy - Talentárium. Žiaci mohli ukázať
svoje nadanie v kreslení, drevovýrobe, tanci, speve, hre na hudobný nástroj, žonglovaní, divadle...
Podujatie pripravili p. učiteľky Koumbová, Smidžárová, Kompanová a zaujímavo moderovali deviatačky Maja Škombárová, Táňa Kubicová a Maja Pašková.
OZNAM: Každý pondelok o 18,oo si môžu ženy
zacvičiť v ZŠ Zamost.
Mgr. Július Kubáni
riaditeľ školy
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Zo streleckého športu
Naši strelci dosiali v letnej guľovej sezóne opäť výborné výsledky.
Matúš Jancek sa na septembrových
majstrovstvách Slovenska stal dvojnásobným majstrom Slovenska.
Najskôr zvíťazil v ľubovoľnej malokalibrovke 60 rán v ľahu a na druhý
deň veľmi dobrým výsledkom s veľkým náskokom v kráľovskej polohovej disciplíne 3x40 rán.
Jozef Jancek na majstrovstvách
Slovenska v pištoľovom trojboji
v Príbelciach obhájil titul majstra
Slovenska v disciplíne revolver. Na
výbornom 2. mieste skončil Jaroslav
Líška a v disciplíne pištoľ na peknom 9. mieste Ing. Marián Kompan.
Na majstrovstvách Slovenska vo
viacboji skončilo družstvo KVvZ
Hruštín v zložení Ľuboš Jancek,
Jozef Jancek a Ing. Marián Kompan
na výbornom 4. mieste. Darilo sa im
aj na kvalifikačných pretekoch, ktoré sú nominačné na majstrovstvá
a väčšinu z nich vyhrali. Kompletné
výsledky nájdete na www.szvvz.sk
Na posledných tohtoročných
pretekoch na Hruštinskej strelnici
v októbri opäť dominovali domáci
strelci, keď obsadili všetky popredné umiestnenia.

Výsledky: Družstvá:
1. Hruštín A v zložení Ľuboš Jancek, Jozef Jancek, Ľudovít Vlžák
2. Hruštín B v zložení Jaroslav Líška, Augustín Hojo, Dušan Záň

Jednotlivci:
1. Ľuboš Jancek Hruštín 303 bodov
2. Peter Sekerka D. Kubín 298 bodov
3. Jozef Jancek Hruštín 296 bodov

XI. ročník Hruštínskej stolnotenisovej miniligy
2008–2009
pondelok 24. novembra 2008 - 17,00 hod.
1. kolo Jancek team D-Killers
Sokoli
Juniori
Veteráni
Lata
Zástrčka Chrumkáči
pondelok 1. decembra 2008 - 17,00 hod.
2. kolo
Zástrčka
Veteráni
Lata
Jancek team
Juniori
Chrumkáči Sokoli
D-Killers
pondelok 8. decembra 2008 - 17,00 hod.
3. kolo
Juniori
Sokoli
D-Killers Chrumkáči
Lata
Jancek team Veteráni
Zástrčka
pondelok 15. decembra 2008 - 17,00 hod.
4. kolo
D-Killers
Lata Jancek team Veteráni
Sokoli
Chrumkáči Juniori
Zástrčka
pondelok 22. decembra 2008 - 17,00 hod.
5. kolo
Sokoli
Zástrčka Chrumkáči
Juniori
Veteráni
Á
Jancek team D-Killers
pondelok 5. januára 2009 - 17,00 hod.
6. kolo Jancek team Veteráni D-Killers
Sokoli
Zástrčka
Lata
Chrumkáči
Juniori
pondelok 12. januára 2009 - 17,00 hod.
7. kolo
Juniori
Chrumkáči Zástrčka
Lata
Veteráni
Sokoli
D-Killers Jancek team

pondelok 19. januára 2009 - 17,00 hod.
8. kolo
Veteráni
Lata
Zástrčka Chrumkáči
Jancek team D-Killers
Sokoli
Juniori
pondelok 26. januára 2009 - 17,00 hod.
9. kolo
Zástrčka Chrumkáči Sokoli
D-Killers
Juniori
Veteráni
Lata
Jancek team
pondelok 2. februára 2009 - 17,00 hod.
10. kolo
Lata
Jancek team Veteráni
Zástrčka
Juniori
Sokoli
D-Killers Chrumkáči
pondelok 9. februára 2009 - 17,00 hod.
11. kolo
Sokoli
Chrumkáči Juniori
Zástrčka
D-Killers
Lata Jancek team Veteráni
pondelok 16. februára 2009 - 17,00 hod.
12. kolo Veteráni
Lata Jancek team D-Killers
Sokoli
Zástrčka Chrumkáči
Juniori
pondelok 23. februára 2009 - 17,00 hod.
13. kolo Zástrčka
Lata
Chrumkáči
Juniori
Jancek team Veteráni D-Killers
Sokoli
pondelok 2. marca 2009 - 17,00 hod.
14. kolo Veteráni
Sokoli
D-Killers Jancek team
Juniori
Chrumkáči Zástrčka
Lata
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Pozdrav z Bratislavy

JUBILANTI
v mesiaci december 2008
80 rokov: Kazimier Štefan
75 rokov: Martvoňová Cecília
Martvoňová Zuzana
70 rokov: Radzová Mária
65 rokov: Bareková Mária
60 rokov: Kompanová Helena
Žilinec Ján
Žilinec František
50 rokov: Žilinec Ľudovít
Žilinec František
Snováková Mária
Sedlárová Agnesa

Prišli medzi nás:
Vanesa Graňáková
Jozef Ťasnocha
Klaudia Ďubašáková
Milan Dirga
Vážení občania Hruštína,
Dovoľte mi v mene kolektívu zamestnancov
Penziónu***Oravská horáreň poďakovať sa vám
za podporu pri aktivitách, ktoré sme pre vás v roku
2008 pripravili v priestoroch nášho zariadenia.
Naše poďakovanie patrí obecnej samospráve
pod vedením pána starostu Mgr. Škapca, ktorý
ochotne a rád pomôže, ak to práve potrebujeme!
Vážime si tiež spoluprácu s miestnymi podnikateľmi, ktorí nás prijali medzi seba.
Naši spokojní hostia sú očarení nádhernou prírodou a dobrosrdečnými ľuďmi, ktorých v Hruštíne stretávajú.
Na záver vám všetkým ešte raz ďakujem a dúfam, že aj naďalej zostanete našimi vernými hosťami a využívateľmi služieb v Penzióne***Oravská
horáreň.
Želám vám požehnané vianočné sviatky
a v dobrom zdraví prežitý Nový rok 2009.
Ing. Magdaléna Mellenová
Konateľka spoločnosti RS Potravinár, s.r.o.,
Bratislava

Uzatvorili manželstvo:
Miroslav Haluška - Lívia Kompanová
Patrik Voška - Tatiana Očkajáková

Odišli od nás:
Vladislav Mateka, 50 rokov

MKS pri OcÚ Hruštín
PODUJATIA V MESIACI
DECEMBER 2008
4.12.
5.12.
13.12.
26.12.

Zber plastov
Mikuláš
Výročná schôdza - urbár
Štefanská zábava
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SLOVENSKÁ POISŤOVŇA a.s.
- poistenie dieťaťa
- poistenie úrazu
- kapitálové životné poistenie
- poistenie budov
- poistenie domácnosti
- poistenie automobilov
- prepracovanie poistných
zmlúv
- cestovné poistenie
KONTAKT: František Vlžák
Hruštín 31
tel.: 0904 483198

l

l

l

Predám zimné pneumatiky na
diskoch 165/70 R13, vhodné na
Peugeot 205, ako nové.
Cena 4.000,-Sk.
Tel.: 0904 562782
Spotrebné hypotekárne úvery
a výhodné sporenia.
Tel.: 0910 780197
Predám okrúhlu posteľ hnedej
farby, čalúnenú manželskú
posteľ (dá sa rozdeliť).
Tel.: 0908 239359

PIZZERIA

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

l

inzercia

Rozličný tovar František Martvoň

ALLIANZ -

l

l

MAGNUM

v Hruštíne bude posledný deň
v roku, na Silvestra, otvorená.
Príďte k nám ukončiť starý rok
a pozrieť si silvestrovský
program na plátne. Rezervácia
stolov na čísle: 0918 402 153

Krásne a požehnané
vianočné sviatky
a všetko dobré do Nového
roku 2009 želá všetkým
klientom a priateľom
Ľubomír Jurovčík

poriada

PREDVIANOČNÝ PREDAJ
so zlosovaním pokladničných blokov.
Losovať sa bude o 20 cien,
t.j. bezplatných nákupov a to:
2x10. cena voľný nákup v hodnote 50,-Sk
2x9. cena voľný nákup v hodnote 100,-Sk
2x8. cena voľný nákup v hodnote 150,-Sk
2x7. cena voľný nákup v hodnote 200,-Sk
2x6. cena voľný nákup v hodnote 250,-Sk
2x5. cena voľný nákup v hodnote 300,-Sk
2x4. cena voľný nákup v hodnote 350,-Sk
2x3. cena voľný nákup v hodnote 400,-Sk
2x2. cena voľný nákup v hodnote 450,-Sk
2x1. cena voľný nákup v hodnote 500,-Sk
Do zlosovania budú zaradené všetky pokladničné bloky v hodnote
nad 500,-Sk.
Žrebovanie sa uskutoční 31. 12. 2008
prostredníctvom obecného rozhlasu, za prítomnosti starostu obce.

VIANOČNÉ TRHY
ZŠ Hruštín pozýva všetkých, ktorí
majú chuť zažiť príjemnú predvianočnú atmosféru, na II. ročník
Vianočných trhov, ktoré sa uskutočnia dňa 12. 12. 2008 v budove ZŠ Zamost.
Čakajú vás ukážky predvianočných hruštínskych zvykov, občerstvenie, ukážky prác vašich detí,
ktoré si môžete i kúpiť.
Do Vianočných trhov sa môžete
zapojiť aj vy sami. Ak doma vyrábate vlastné výrobky (vianočné
ozdoby, drevorezby, košíky, koberce...), môžete ich vystaviť, prípadne ponúknuť na predaj. V prípade
záujmu kontaktujte p.uč. Smidžárovú.
Po programe budete mať možnosť
individuálneho pohovoru s triednymi učiteľmi.
Ešte raz všetkých, nielen rodičov,
srdečne pozývame a tešíme sa na
vás!

Výbor Pozemkového spoločenstva urbarialistov
obce Hruštín oznamuje
svojim členom, že zvoláva
členskú schôdzu, ktorá sa
bude konať dňa 13. 12.
2008 o 9,00 hod. v Kultúrnom dome v Hruštíne.
Hlavnými bodmi programu
členskej schôdze bude prejednanie výsledkov hospodárenia, návrh na rozdelenie zisku za rok 2008 a diskusia.
Po ukončení členskej
schôdze sa budú vyplácať
podiely na HV, ak to členská
schôdza schváli.
František Jancek,
predseda PSU

Redakcia: MKS pri OcÚ Hruštín, 043/5577 111, kl. 4 l Povolené OZ z 30. júla 1991 l registrácia: OÚ Námestovo, reg. č.:
A/2000/013633 l Grafická úprava, sadzba a tlač: ŠTÚDIO F, Ing. František TEŤÁK, Námestovo l Uzávierka čísla: 5.12.2008
l

Počet: 800 ks l Nepredajné!

Rím. – kat. farský úrad sv. Jána Krstiteľa Hruštín

VIANOČNÝ PROGRAM V KOSTOLE.

VIANOČNÝ FARSKÝ LIST

Vianočná sv. spoveď:

LÁSKA Z RUKY DO RUKY.
Opakujú sa každý rok a vždy sú také čarovné. Že čo? No predsa Vianoce. A čo
ich robí takými očarujúcimi?
Albino Luciani, (neskosší pápež Ján Pavol I.) vidiac akí sú ľudia už zvyknutí na
rozprávanie o vianočných udalostiach, prerušil svoju homíliu
a zavolal k sebe dievčatko s ktorým začal viesť rozhovor:
„Ako sa voláš? – Sylvia. Koľko máš rokov? – Sedem. A máš
mamičku? – Áno. Poslúchaš ju a ľúbiš? – Áno. A budeš ju mať
rada, keď raz budeš veľká a tvoja mama stará? – Áno. A bola si už
niekedy chorá? – Áno. Keď bola Sylvia chorá a ležala s horúčkou
v posteli, kto jej vtedy priniesol lieky a čaj? – Mama. A keď raz
bude Sylvia veľká a bohatá a mamička bude stará a chorá, kto tej
mamičke prinesie jesť? - Ja. Správne, to sa mi páči Sylvia. A koľko máš rúk? – Dve. Ta je
pravá, do nej ti rodičia dávajú jesť, do nej ti dávajú aj lieky, knihy do školy…No máš ešte
druhú ruku. Načo ju máš tiež na prijímanie, alebo aj na dávanie. Dáš niečo mame, keď
budeš veľká? – Áno. Dúfajme že to dodržíš, chcel by som ti povedať, čo sa mi pred
nedávnom stalo. Navštívil som starých ľudí v domove dôchodcov. Z tristopäťdesiatich ľudí
opýtal som sa jednej starenky: Ako sa máte? Jesť a tepla máte dosť? – Oj, dosť, dosť. –
Potom ste spokojná? – Vtedy sa starenka rozplakala: Nikdy ma neprídu navštíviť.
Odchovala som štyri svoje deti a deväť vnúčat. – Pochopila si Sylvia? Starká mala dosť
tepla i jedla, ale predsa jej čosi chýbalo, chýbala jej láska.“
Pochopili sme to aj my, čo dodáva Vianociam ich čaro? Láska podávaná z ruky
do ruky. Láska, ktorá nemá začiatku ani konca. Na Vianoce oslavujeme to, že Boh otvoril
svoju štedrú ruku a pustil nám z nej do tohto sveta, stonajúceho po láske, to najcennejšie,
čo mal, svojho jediného Syna. Rovnako i Ježiš ako opravdivý Syn svojho Otca podával
všetkým svoju pomocnú ruku. Z tejto ruky Božieho Syna dostal čosi i každý jeden z nás. To
nás zaväzuje otvoriť pre niekoho i našu štedrú a pomocnú ruku, pre niekoho, kto nás
potrebuje. Čím slobodnejšie to urobíme, tým úprimnejšia a bohatšia bude i naša láska. To,
čo sme od Boha dostali do jednej ruky, druhou by sme to mali vedieť nejako vrátiť. A Boh
od nás nečaká veľa, len aby to bolo od srdca. Spomeňme si, ako skromne, ale zároveň
aj pekne sa za dar Božieho Syna dokázali poďakovať chudobní pastieri.
Pred rokmi, na Vianoce r. 1969, Milan Rúfus v Štyroch epištolách k ľuďom
pripomenul: „Neviem presne, kedy sa pominul čas, v ktorom sme sa my dospelí vedeli
dívať na Vianoce ako na zázrak. Dnes robím to, čo robia v tieto sviatky všetci dospelí:
utratiac vlastnú radosť, pripravujem ju pre tých, ktorí sú jej schopní, pretože sú jej hodní.
Staviam vianočný strom pre dieťa a na ohníčku jeho zázračnosti prihrievam svoju dospelú
polievočku. Pociťujem radosť, ale je to radosť krotká, skoro nesmelá, viem, že som si na
ňu požičal a že to budem musieť vrátiť.“
Chceme zažiť čaro tohoročných Vianoc? Potom nezabudnime, že Vianociam
dodáva veľké čaro ani nie tak to, čo prijímame, ako to, čo dokážeme zo seba darovať.
pán farár.

spoveď deti
SPOLOČNÁ SPOVEĎ

spoveď v týždni
spoveď chorých

Hruštín
štvrtok 18.12. od 15,00 do sv. omše
sobota 20.12. od 9,00 do 11,00
pondelok 22.12. od 16,00 do sv. omše
utorok 23.12. od 16,00 do sv. omše
v utorok 23.12. od 8,00

Vaňovka
sobota 20.12. od 9,00 do 11,00
utorok po sv. omši
v utorok 23.12. od 10,00

Sv. omše vo vianočnom období:
dátum
St 24.12
Št 25.12.
Pi 26.12.
So 27.12.
Ne 28.12.

sviatok
Štedrý deň
Božie narodenie
Sv. Štefana
Sv. Jána
Nedeľa
Sv. Rodiny

Po 29.12.
Ut 30.12.
St 31.12. Starý rok
Št 1. 1. Panny Márie,
Bohorodičky
Pi 2. 1.
So 3. 1.
Ne 4. 1. 2.vianočná nedeľa
Po 5.1.
Ut 6. 1. Traja králi
St 7. 1.
Št 8. 1.
Pi 9. 1.
So 10. 1.
Ne 11. 1. Krst Pána

Hruštín
6,45; 24,00
7,45; 11,00
7,45; 11,00
7,45
7,45; 11,00
7,45
18,00
16,00
7,45; 11,00; 18,00
18,00
6,45
7,45; 11,00; 18,00
6,45; 18,00
7,45; 11,00
6,45; 18,00
18,00
18,00
6,45
7,45; 11,00; 18,00

Vaňovka
24,00
9,00
9,00
9,00

17,00
16,00
9,00
17,00
9,00
9,00

17,00
9,00

Ostatné oznamy:
-Upratovanie kostola pred
Vianocami
a vianočná
výzdoba v stredu 24.12. od
8,00
-Štedrá večera začne o 17,00
zvonením zvonov
-Jasličková pobožnosť na
Božie narodenie -Hruštín
14,00; -Vaňovka 15,30
-Ďakovná pobožnosť na
konci starého roka 31.12.
v Hruštíne i vo Vaňovke po sv.
omši, ktorá je o 16,00. V noci
od 23,45 do 24,15 otvorený
kostol. O 24,00 modlitbou
privítame nový rok 2009.

-Požehnanie domov vo Vianočnom období – koleda:
Deň a čas
26.12. od 13,00
27.12. od 8,30
28.12. 13,30

29.12. od od 8,30

1. skupina
Dedina, Kutina, Dielnice
Príslop
Zamost – kostolníkova strana
Vaňovka – od kostola pravou
stranou na Dolný koniec
a z Dolného konca pravou
stranou do stredu dediny
Radzovka, Výhon

2. skupina
Lán
Pod farou,
Za most – kantorova strana
Vaňovka – od kostola ľavou
stranou na Horný koniec
a z Horného konca ľavou
stranou do stredu dediny
Črchľa

Rím. – kat. farský úrad sv. Jána Krstiteľa Hruštín

VIANOČNÝ PROGRAM V KOSTOLE.

VIANOČNÝ FARSKÝ LIST
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nás zaväzuje otvoriť pre niekoho i našu štedrú a pomocnú ruku, pre niekoho, kto nás
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čo sme od Boha dostali do jednej ruky, druhou by sme to mali vedieť nejako vrátiť. A Boh
od nás nečaká veľa, len aby to bolo od srdca. Spomeňme si, ako skromne, ale zároveň
aj pekne sa za dar Božieho Syna dokázali poďakovať chudobní pastieri.
Pred rokmi, na Vianoce r. 1969, Milan Rúfus v Štyroch epištolách k ľuďom
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dívať na Vianoce ako na zázrak. Dnes robím to, čo robia v tieto sviatky všetci dospelí:
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Staviam vianočný strom pre dieťa a na ohníčku jeho zázračnosti prihrievam svoju dospelú
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ňu požičal a že to budem musieť vrátiť.“
Chceme zažiť čaro tohoročných Vianoc? Potom nezabudnime, že Vianociam
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29.12. od od 8,30
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Dedina, Kutina, Dielnice
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Zamost – kostolníkova strana
Vaňovka – od kostola pravou
stranou na Dolný koniec
a z Dolného konca pravou
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Vaňovka – od kostola ľavou
stranou na Horný koniec
a z Horného konca ľavou
stranou do stredu dediny
Črchľa

FARSKÉ NOVOTY DO NOVÉHO ROKA
Krstné náuky: budú dve.
-Teoretická – každá prvá sobota v mesiaci o 8,30 v spevárni na fare
-Praktická – každý druhý piatok v mesiaci (pred krstnou nedeľou) v kostole po sv. omši
-Sviatosť krstu sa vysluhuje každú druhú nedeľu pri sv. omši o 11,00. Prosím, aby sme
rešpektovali, že je to v nedeľu a vo sv. omši, lebo krst je aj prijatím nového kresťana do
spoločenstva veriacich. Všetko, čo je v živote Cirkvi zaužívané, má svoj duchovný zmysel.
Sobášne náuky: budú štyri.
1. náuka - spísanie zápisnice – na túto náuku treba sa dostaviť individuálne najneskôr tri
mesiace pred sobášom. Na tejto prvej náuke si preopakujeme základné vedomosti
z katechizmu.
2. náuka - vierouka, mravouka – každá druhá sobota v mesiaci o 8,30 v kancelárii na fare
3. náuka - sviatosti, duchovný, manželský a rodinný život – každá tretia sobota v mesiaci o 8,30
v kancelárii na fare
4. náuka - manželský obrad – deň pred sobášom, v piatok po sv. omši v kancelárii na fare
Každý snúbenecký pár si má zariadiť čas tak, by si mohol vykonať všetky štyri náuky. Nezáleží,
v ktorom mesiaci budú vykonané druhá a tretia náuka, ale aby boli všetky náuky vykonané do
sobáša.
Tieto novoty nie sú novou príťažou pre vás veriacich, ale naopak poskytuje sa vám tu
širší priestor na splnenie si potrebných povinností súvisiacich s krstom i sobášom. Doteraz sme
vo farnosti mali náuky krstné i sobášne 4-krát do roka, odteraz budú 12-krát do roka. V prípade,
že my kňazi budeme mať v sobotu iné povinnosti v našej farnosti, alebo v okolitých farnostiach
(pr.: odpustová spoveď), náuky budú vtedy preložené na piatok po sv. omši. Táto zmena bude
vždy dopredu vyhlásená. Úctivo prosím, aby ste si svoj program zariadili tak, aby ste sa na
náukách zúčastňovali v určenom čase. (pokračovanie na druhej strane)
VIANOČNÁ BIBLICKÁ SÚŤAŽ.
Na tomto ústrižku usporadúvame súťaž o vianočných vedomostiach. Otázky, ktoré sú
na druhej strane, sú vypracované zo Sv. Písma z Nového zákona. Ku otázkam treba napísať
správne odpovede. Okrem odpovedí, treba na tento ústrižok napísať aj svoje meno a adresu.
Ústrižok potom treba vystrihnúť a do sviatku sv. Štefana vhodiť ho do zelenej krabice vzadu
v kostole. Z ústrižkov, na ktorých bude správnych všetkých sedem odpovedí, na konci sv. omše
na Starý rok vyžrebujeme po troch víťazov z Hruštína i Vaňovky. Víťazi budú potom v sakristii
po sv. omši odmenení omšovým vínom a knihou.

Predbežné termíny krstných a sobášnych náuk:
Dátumy teoretickej krstnej náuky v roku 2009 – prvá sobota v mesiaci:
3.1; 7.2; 7.3; 3.4 Pi; 2.5; 5.6. Pi; 4.7; 8.8; 5.9; 4.10; 7.11; 5.12.
Dátumy praktickej krstnej náuky v roku 2009 – druhý piatok v mesiaci:
9.1; 13.2; 13.3; 8.4 St; 8.5; 12.6; 10.7; 14.8; 11.9; 9.10; 13.11; 11.12.
Dátumy druhej sobášnej náuky v roku 2009 – druhá sobota v mesiaci:
10.1; 14.2; 14.3; 11.4; 9.5; 13.6; 11.7; 14.8. Pi; 12.9; 10.10; 14.11; 11.12. Pi
Dátumy tretej sobášnej náuky v roku 2009 – tretia sobota v mesiaci:
17.1; 21.2; 21.3; 18.4; 16.5; 19.6 Pi; 18.7; 22.8; 19.9; 17.10; 21.11; 18.12. Pi
Knižnica: Od začiatku nového roka 2009 otvárame v našej farnosti farskú knižnicu.
Myšlienka zriadiť farskú knižnicu sa zrodila na Synodálnej bunke farnosti. Farská knižnica sa
nachádza v priestoroch farskej spevárne. Otvorená bude každú druhú nedeľu po pobožnosti.
Otvorenie knižnice bude vždy oznámené pri doobedňajších sv. omšiach. V knižnici sa budú
nachádzať knihy pre deti i dospelých, knihy potrebné pre VŠ študentov, životopisy svätých,
teologické, historické, poučné. Srdečne pozývame.
VIANOČNÝ A NOVOROČNÝ VINŠ.
A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia
ten náš život krátky. V ďalekej krajine, tam kde rastú palmy, tam kde
prorok Dávid skladal svoje žalmy, tam medzi troma čiastkami zeme,
narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleme. A na tieto sviatky i ja sa
radujem, z úprimného srdca toto vám vinšujem: Aby bol Kristus Pán
vašim tešiteľom, vaším dobrým radcom a dobrým priateľom.
Do nového roka Vinšujem vám to, však viete čo, aby ste sa dostali tam, však
viete kam, aby ste sa radovali s tým, však viete s kým, aby ste mali mnoho toho, však vy
dobre viete čoho.
Milostiplné a požehnané sviatky prajú p. kaplán a p. farár.

1. V akej krajine sa nachádza mesto Ježišovho narodenia – Betlehem?

...............................................................................................................

2. Ako sa volal rímsky cisár, za čias ktorého sa narodil Ježiš?

...............................................................................................................
3. Z rodu ktorého židovského kráľa pochádzal Ježiš?

...............................................................................................................
4. Ako sa volal Ježišov dedo z Jozefovej strany?

Meno a priezvisko a adresa:

...............................................................................................................

5. Čo znamená Ježišovo meno Emanuel v slovenskom preklade?

...............................................................................................................
6. Ktoré zo štyroch evanjelií hovorí o poklone Mudrcov malému Ježiškovi?

...............................................................................................................
7. Kto v Judei kraľoval po kráľovi Herodesovi?

...............................................................................................................

FARSKÉ NOVOTY DO NOVÉHO ROKA
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mesiace pred sobášom. Na tejto prvej náuke si preopakujeme základné vedomosti
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4. náuka - manželský obrad – deň pred sobášom, v piatok po sv. omši v kancelárii na fare
Každý snúbenecký pár si má zariadiť čas tak, by si mohol vykonať všetky štyri náuky. Nezáleží,
v ktorom mesiaci budú vykonané druhá a tretia náuka, ale aby boli všetky náuky vykonané do
sobáša.
Tieto novoty nie sú novou príťažou pre vás veriacich, ale naopak poskytuje sa vám tu
širší priestor na splnenie si potrebných povinností súvisiacich s krstom i sobášom. Doteraz sme
vo farnosti mali náuky krstné i sobášne 4-krát do roka, odteraz budú 12-krát do roka. V prípade,
že my kňazi budeme mať v sobotu iné povinnosti v našej farnosti, alebo v okolitých farnostiach
(pr.: odpustová spoveď), náuky budú vtedy preložené na piatok po sv. omši. Táto zmena bude
vždy dopredu vyhlásená. Úctivo prosím, aby ste si svoj program zariadili tak, aby ste sa na
náukách zúčastňovali v určenom čase. (pokračovanie na druhej strane)
VIANOČNÁ BIBLICKÁ SÚŤAŽ.
Na tomto ústrižku usporadúvame súťaž o vianočných vedomostiach. Otázky, ktoré sú
na druhej strane, sú vypracované zo Sv. Písma z Nového zákona. Ku otázkam treba napísať
správne odpovede. Okrem odpovedí, treba na tento ústrižok napísať aj svoje meno a adresu.
Ústrižok potom treba vystrihnúť a do sviatku sv. Štefana vhodiť ho do zelenej krabice vzadu
v kostole. Z ústrižkov, na ktorých bude správnych všetkých sedem odpovedí, na konci sv. omše
na Starý rok vyžrebujeme po troch víťazov z Hruštína i Vaňovky. Víťazi budú potom v sakristii
po sv. omši odmenení omšovým vínom a knihou.

Predbežné termíny krstných a sobášnych náuk:
Dátumy teoretickej krstnej náuky v roku 2009 – prvá sobota v mesiaci:
3.1; 7.2; 7.3; 3.4 Pi; 2.5; 5.6. Pi; 4.7; 8.8; 5.9; 4.10; 7.11; 5.12.
Dátumy praktickej krstnej náuky v roku 2009 – druhý piatok v mesiaci:
9.1; 13.2; 13.3; 8.4 St; 8.5; 12.6; 10.7; 14.8; 11.9; 9.10; 13.11; 11.12.
Dátumy druhej sobášnej náuky v roku 2009 – druhá sobota v mesiaci:
10.1; 14.2; 14.3; 11.4; 9.5; 13.6; 11.7; 14.8. Pi; 12.9; 10.10; 14.11; 11.12. Pi
Dátumy tretej sobášnej náuky v roku 2009 – tretia sobota v mesiaci:
17.1; 21.2; 21.3; 18.4; 16.5; 19.6 Pi; 18.7; 22.8; 19.9; 17.10; 21.11; 18.12. Pi
Knižnica: Od začiatku nového roka 2009 otvárame v našej farnosti farskú knižnicu.
Myšlienka zriadiť farskú knižnicu sa zrodila na Synodálnej bunke farnosti. Farská knižnica sa
nachádza v priestoroch farskej spevárne. Otvorená bude každú druhú nedeľu po pobožnosti.
Otvorenie knižnice bude vždy oznámené pri doobedňajších sv. omšiach. V knižnici sa budú
nachádzať knihy pre deti i dospelých, knihy potrebné pre VŠ študentov, životopisy svätých,
teologické, historické, poučné. Srdečne pozývame.
VIANOČNÝ A NOVOROČNÝ VINŠ.
A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak sladia
ten náš život krátky. V ďalekej krajine, tam kde rastú palmy, tam kde
prorok Dávid skladal svoje žalmy, tam medzi troma čiastkami zeme,
narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleme. A na tieto sviatky i ja sa
radujem, z úprimného srdca toto vám vinšujem: Aby bol Kristus Pán
vašim tešiteľom, vaším dobrým radcom a dobrým priateľom.
Do nového roka Vinšujem vám to, však viete čo, aby ste sa dostali tam, však
viete kam, aby ste sa radovali s tým, však viete s kým, aby ste mali mnoho toho, však vy
dobre viete čoho.
Milostiplné a požehnané sviatky prajú p. kaplán a p. farár.

1. V akej krajine sa nachádza mesto Ježišovho narodenia – Betlehem?

...............................................................................................................

2. Ako sa volal rímsky cisár, za čias ktorého sa narodil Ježiš?

...............................................................................................................
3. Z rodu ktorého židovského kráľa pochádzal Ježiš?

...............................................................................................................
4. Ako sa volal Ježišov dedo z Jozefovej strany?

Meno a priezvisko a adresa:

...............................................................................................................

5. Čo znamená Ježišovo meno Emanuel v slovenskom preklade?

...............................................................................................................
6. Ktoré zo štyroch evanjelií hovorí o poklone Mudrcov malému Ježiškovi?

...............................................................................................................
7. Kto v Judei kraľoval po kráľovi Herodesovi?

...............................................................................................................

