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z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí � z podujatí

V sobotu, 24. septembra, sa v kul-

túrnom dome uskutočnil koncert

hudobných skupín SWEET SOR-

ROW z Dolného Kubína, ROCKSOR

zo Žiliny a SONDA z Hruštína. Aj keď

účasť nebola veľmi veľká (ale ani

malá), prítomní sa príjemne zabavili.

Na pozvanie poľskej družob-
nej Gminy Zabierzow, sa
dievčatá z dobrovoľného
hasičského zboru vo Vaňov-
ke 11.9. 2011 zúčastnili
v Poľsku hasičských prete-
kov. Hasičský deň začal
o 8.00 hod. ráno slávnost-
nou svätou omšou za
všetkých živých i zomrelých
požiarnikov z Gminy Zabier-
zow a z Hruštína.
Na pretekoch, ktoré začali
o 10 hod., vystúpili naše
dievčatá ako hostia a pred-
viedli náš spôsob hasiace-
ho útoku. Dievčatá zožali
veľký úspech. Po pretekoch
nás všetkých dobrovoľní
hasiči z Kobylan pozvali do
ich hasičskej zbrojnice, kto-
rú si sami zrekonštruovali.
Ukázali nám svoju techniku a ženy požiarnikov nám pripravili všetkým občerstvenie, rôzne koláče, obed, čiže
odpustovú hostinu, lebo v ten deň mali odpust – kostol majú zasvätený “ Povýšeniu svätého kríža“.
Po obede nás požiarnici z Kobylan zobrali do Kobylanskej doliny - údolie skál, kde sme niektorí prvýkrát videli
skialpinistov priamo v akcii. Vysoko v skalách sme navštívili miesto zjavenia Panny Márie miestnej husiarke
v roku 1913. Po návrate z Kobylanskej doliny veliteľ hasičov Kobylan, pán Jacek Macalka, daroval hasičom vo
Vaňovke zachovalé požiarne helmy - 7 kusov. Domov sme sa vrátili neskoro večer, ale plný zážitkov, zároveň
prekvapení srdečným a milým prijatím požiarnikov z Kobylan.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



10/20112

Očami

starostu

 „Najsilnejším liekom na starobu je láska.“
(John Stuart Mill)

U z n e s e n i e  zo zasadnutia

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Hruštín

konaného dňa 20.09.2011 Číslo: OZ 04/2011

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Dlhodobo priaznivé počasie na

túto dobu, sme si mnohí užili po

svojom. Jedni pri práci, druhí pri

jesennej turistike, ktorá je v tomto

období doslova očarujúca. Príroda hýri rôznymi farbami

a ponúka nádherné výhľady na naše hory a okolie.

Činnosť za mesiac september:

1/ Vo Vaňovke bola upravená a spevnená miestna komuni-

kácia v časti Hrady. Stará cesta bola rozhrnutá a upravená.

Boli odstránené kroviny a odvezená prebytočná hlina a skaly.

Cesta bola vysypaná podkladovým materiálom a zavalcova-

ná. Tieto práce nám so svojou technikou realizovali pracovníci

p. Ing. Jána Uhríka a tiež pracovníci obce s obecným trakto-

rom.

2/ Nezamestnaní, ktorí sa podieľajú na aktivačných prá-

cach v obci, nám vo Vaňovke natreli farbou autobusovú za-

stávku.

3/ Obec vypracovala projekt a stavebné povolenie na zber-

ný dvor, ktorý by mal slúžiť na separáciu komunálneho odpa-

du. Následne bola vypracovaná a podaná žiadosť na Minister-

stvo životného prostredia na financovanie tohto projektu.

4/ Obec v rámci občianskeho združenia EKO - CENTRUM

podala na Ministerstvo životného prostredia žiadosť o finanč-

ný príspevok na likvidovanie BIOODPADU.

Všetkým, ktorí sa podieľali na hore uvedených prácach

v prospech spoločného dobra nás všetkých, veľmi pekne

ďakujem.

Vážení občania.

Čas je neúprosný kontrolór rokov. Svojou neviditeľnou, ale

trvalou prítomnosťou postupne vpisuje ďalšie roky, do tváre

vrásky a sype striebro do vlasov. Uprostred starostí a radostí

pribúdajú mnohoročné skúsenosti, až jedného dňa je tu -

staroba. Je tu mesiac október, ktorým si tradične pripomína-

me mesiac úcty k starším. Z tejto príležitosti, by som chcel

pozdraviť všetkých našich rodičov, starých i prastarých rodi-

čov, ktorí prežívajú medzi nami jeseň života. Predovšetkým im

chcem popriať veľa zdravia, Božieho požehnania, radosť

z detí, vnúčat a pravnúčat. Prajem im, aby láska a pomoc,

ktorú venovali svojim deťom, či vnúčatám, bola im teraz

v starobe opätovaná.

Mgr. František Škapec

 starosta obce

A/ Berie na vedomie:
1. Účasť poslancov v počte: 11
2. Informáciu starostu obce o plnení uznesenia zo zasadnutia

obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.08.2011.
3. Informáciu o účasti žiakov ZŠ Hruštín v ekotábore v Lomnej

a na Morave.
4. Informáciu o získaní finančného príspevku na zabezpeče-

nie protipovodňových opatrení.

B/ Schvaľuje:
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)

z Operačného programu životné prostredie, prioritná os 4
Odpadové hospodárstvo s názvom „Zberný dvor Hruštín“.
Výška celkových výdavkov na projekt je 681.744,24 EUR,
slovom: šesťstoosemdesiatjedentisícsedemstoštyridsaťštyri
eur dvadsaťštyri centov.
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je
681.744,24 EUR, slovom: šesťstoosemdesiatjedentisícse-
demstoštyridsaťštyri eur dvadsaťštyri centov.
Výška spolufinancovania projektu Obcou Hruštín z celko-
vých oprávnených výdavkov je 34.087,21 EUR, slovom:
tridsaťštyritisícosemdesiatsedem eur dvadsaťjeden centov.
Spôsob financovania tohto projektu bude zabezpečený
z vlastných zdrojov Obce Hruštín.

2. Predloženie žiadosti Eko-Centra, o. z. o nenávratný finanč-
ný príspevok z Operačného programu životné prostredie,
prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo s názvom „Kompos-
tovanie – alternatívna forma využitia odpadu“. Výška celko-
vých výdavkov Eko-Centra na projekte je 155.490,00 EUR,
slovom: jednostopäťdesiatpäťtisícštyristodeväťdesiat EUR.
Výška celkových výdavkov Obce Hruštín na projekte je
70.670,00 EUR, slovom: sedemdesiattisícšestosedemde-
siat eur.
Výška celkových oprávnených výdavkov Eko-Centra na
projekt je, 155.490,00 EUR, slovom: jednostopäťdesiatpäť-
tisícštyristodeväťdesiat EUR. Výška celkových oprávnených
výdavkov Obce Hruštín na projekt je 70.670,00 EUR, slo-
vom: sedemdesiattisícšestosedemdesiat eur.
Výška spolufinancovania projektu Obcou Hruštín z celko-
vých oprávnených výdavkov je 5 %, a to 3.533,50 EUR,
slovom: tritisícpäťstotridsaťtri eur päťdesiat centov.
Spôsob financovania tohto projektu bude zabezpečený
z vlastných zdrojov Obce Hruštín.

3. Výročnú správu Obce Hruštín za rok 2010.
4. Dodatok č. 2/2011, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 1/2008

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Hruštín.

5. Bezplatný nájom nebytových priestorov občianskemu
združeniu Motýlik v priestoroch zdravotného strediska
s podmienkou úhrady režijných nákladov na vodu, teplo,
kúrenie.

 Mgr. František Škapec, starosta obce

OZNAM
Vždy, keď začujeme zvuk zvonov, alebo keď v obecnom
rozhlase zaznie smútočná hudba, začíname všetci zis-
ťovať, kto nás opustil – či už medzi sebou, alebo
telefonicky na faru, resp. obec. Z tohto dôvodu sme sa
rozhodli, že keď niekto zomrie, urobíme v obecnom
rozhlase reláciu, kde túto informáciu oznámime. Preto
chceme poprosiť všetkých Vás, ktorým niekto zomrie,
aby ste nám to ihneď oznámili na Obecný úrad. Za
spoluprácu Vám ďakujeme.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
SEPTEMBER 2011

5. 9. – sa slávnostne začal nový školský rok 2011/2012.

Novorekonštruované budovy v Zamoste i na Výhone prestrih-

nutím pások dali do

užívania žiakom a uči-

teľom Doc. M. Fronc,

poslanec NR SR, Mgr.

F. Škapec, starosta

obce, RŠ a ZRŠ Mgr.

Kubáni, Mgr. Mičiako-

vá a Mgr. Kleňová.

16. 9. – konalo sa účelové cvičenie v prírode pre žiakov

5.-9. ročníka.

21.9. – v Námestove sa konala Burza stredných škôl, kde

sa zúčastnili naši deviataci s vých. poradkyňou Mgr. Koumbo-

vou.

21. 9. – sa žiaci 6.A a 6.B zúčastnili exkurzie do Bojníc.

V rámci predmetu biológia navštívili ZOO, kde pozorovali

cicavce, vtáky, ryby i plazy v teráriu. Najviac ich zaujal pohľad

na medvede a slony. Dejepisné učivo o živote v praveku mohli

pochopiť ľahšie v Múzeu praveku, kde ich pani sprievodkyňa

pútavo oboznámila so spô-

sobom života pravekých lov-

cov.

22. 9. – v Breze sa kona-

lo okresné kolo v cezpoľnom

behu, spomedzi našich žia-

kov si najlepšie počínala

Zuzka Remeňová (6.B), kto-

rá bola v konkurencii star-

ších žiačok na peknom

6. mieste.

27. 9. – pracovníčky Re-

gionálneho ústavu verejné-

ho zdravotníctva z D.Kubína

robili v našej škole merania

na vzorke 10 žiakov z kaž-

dého ročníka.

 - v Rabči sa konal atletický štvorboj. Z našich družstiev sa

najlepšie darilo starším žiačkam, ktoré v konkurencii 12 druž-

stiev obsadili 5. miesto (D. Kovaľová, Z. Jurčigová, L. Maďarí-

ková, A. Hojová). St. žiaci boli predposlední, ml. žiaci 8. z 12,

ml. žiačky 10. z 13 družstiev.

28. 9. – posledný deň na odovzdanie vzdelávacieho pou-

kazu na činnosť v záujmovom krúžku. Od 1.10. sme začali

činnosť v 21 krúžkoch. Z 356 žiakov odovzdalo poukaz 340. Tí

budú mať bezplatný krúžok. Môžu pracovať aj v druhom zvole-

nom. Žiaci navštevujúci ZUŠ môžu pracovať v jednom ďalšom

krúžku. Tí, čo VP neodovzdali, budú sa môcť zapojiť do krúž-

kovej činnosti za úhradu.

Krúžky: futbalový I.,II., volejbalový I., II., florbalový, tech-

nický, internetovo-počítačový, ŠKD turisticko-športový, turis-

tický I., II., zumba, pohybová príprava 2. roč., break dance,

čitateľský, literárno-dramatický, strelecký, hasičský, vedenie

domácnosti I., II., výtvarný, ručné práce.

30. 9. – pre 9 predškolákov a 24 žiakov ZŠ z rodín v

hmotnej núdzi sme objednávali učebné pomôcky v hodnote

16,60 €.

� Oznamujeme verejnosti, že je možné využívať priestory

telocvične a fitnes v pracovné dni od 17.- 21. hod, cez

víkend od 8,oo do 21,oo.

Poplatok: telocvičňa 5 €/hod – tréningy OŠK 2 €/hod –

cezpoľní – 7 €/hod.

Fitnes: 1 €/hod/os (alebo permanentka

na 10 vstupov za 7 €)

Kontakt na správcu telocvične Mgr. Tokára: 0808 619 584.

�  Plenárne rodičovské združenie sa uskutoční 18. októbra

(utorok) o 15,oo v ZŠ Zamost. Všetci rodičia sú vítaní!

 Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Desať Božích prikázaní

Hovorí sa, že opakovanie je matkou
múdrosti. A zvlášť by sme si mali opako-
vať a pripomínať tie vedomosti, ktoré by
mali vplývať na náš život, aby sa nám
žilo lepšie. Lepšie nie v tom zmysle, aby
som toho čím viac mal, ale aby bola
medzi nami väčšia spravodlivosť, väčšia
úcta i väčšia láska. Medzi takéto vedo-
mosti patrí aj poznanie náuky Desatora.
Preto v najbližších číslach obecného ča-
sopisu vo farskom okienku budeme si
po častiach rozoberať Desať Božích pri-
kázaní. Totiž, čo nemáme uložené
v rozume a v srdci, to nemôžeme prakti-
zovať v živote. Preto toto zopakovanie
náuky Desatora. Ale obnovené nado-
budnuté vedomosti nevzťahujme na ži-
vot druhých, ale každý sám na seba.

Desať Božích prikázaní dal Boh Moj-
žišovi na hore Sinaj. Bol to pomerne
náročný zákon aj pre Židovský národ
a takým ho cítime dodnes aj my. Môže-
me sa pýtať, prečo Desatoro dal Boh až
Mojžišovi, keď ľudstvo žilo už dávno
predtým. Čím sa ľudia dovtedy riadili,
mohli si žiť voľnejšie, nezáväznejšie?
Nie! Človek od stvorenia sveta sa mal
riadiť svojím svedomím, hlasom, ktorým
sa mu do srdca prihováral Boh. Lenže
ľudstvo tento hlas v sebe zamlčiavalo až
nepoznalo, čo je a čo nie je hriech. Spo-
meňme si, ako si Kain nerobil nič z vraž-
dy svojho brata, až kým mu to Boh ne-
pripomenul. Ako žili ľudia pred potopou,
jedli, pili a zabávali sa. Čo sa tým chce
povedať? Hrešili a vôbec im to nepreká-
žalo. Alebo Babylonská veža, ľudia išli
za svojím cieľom bez ohľadu na to, či to
je alebo nie je hriech. Ľudstvo hrešilo,
umlčiavalo svoje svedomie, a tak aj zá-
roveň upadalo do otroctva. Aj otroctvo
v Egypte nebolo len otroctvom pod ru-
kou iného národa, ale bolo to aj otroctvo
ako následok hriechu. Do tohto otroctva
podáva svoju pomocnú ruku Boh, uka-
zuje ľuďom, kde sa so svojím hriechom
až dostali a dáva im desať svojich priká-
zaní na prebudenie ich svedomia, aby

sa opäť naučili rozlišovať dobré od zlého
a urobili svoj život slobodným.

V takomto duchu sa nám treba na
desatoro pozerať aj dnes, nie ako na
nejakú „hriechologiu“, kde sa nám chce
iba vyrátať, čo všetko je naším hriechom,
ale ako na zmluvu, kde my, keď dodrží-
me jej požiadavky, aj Boh nás bude chrá-
niť. Bude nás chrániť od hnevu, od ne-
čistoty, od krádeže, od klamstva i neúc-
ty, lebo toto by aj z nás urobilo otrokov.

Desatoro, ktoré dal Boh Mojžišovi,
bolo rozdelené na dvoch tabuliach. Na
prvej boli tri prikázania, ktoré majú
usmerňovať vzťah človeka k Bohu a na
druhej sedem prikázaní, ktoré majú
usmerňovať vzťah človeka k človeku.
Toto rozdelenie hovorí aj o tom, že jed-
notlivé prikázania v Desatore sú uspo-
riadané podľa závažnosti, prvé prikáza-
nia Desatora sú najvážnejšie, ale pre-
stúpenie ktoréhokoľvek z nich vo vážnej
veci je vždy ťažkým hriechom.

Na originálnosť a kvalitu tohto záko-
na poukazuje aj jeho jednoduchosť. De-
satoro obsahuje 279 slov, Deklarácia
nezávislosti Ameriky má 300 slov a In-
štrukcia EHS o vývoze cukríkov sa skla-
dá z 25 911 slov.

Ani sám Kristus sa neodvážil zrušiť
ani čiarku z Desatora, ale jeho kvalitu
potvrdil slovami: „Nenazdávajte sa, že
som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov.
Nie zrušiť, ale naplniť.“ (Mt 5,17)

1. Božie prikázanie:
Ja som Pán, tvoj Boh, nebudeš

mať iných bohov, aby si sa im klaňal.
Prvé božie prikázanie sa na nás ob-

racia s požiadavkou uctiť si Boha, mať
ho v takej vážnosti, že pred ním vo svo-
jom živote nedáme prednosť ničomu iné-
mu. Tým, že toto prikázanie od nás oča-

káva život zameraný na Boha, môžeme
povedať, že si od nás vyžaduje nábož-
nosť. Čo je to tá nábožnosť? Najlepšie to
pochopíme z toho, ak si povieme, ako

sa má ona prejavovať. Sú také tri zá-
kladné prejavy nábožnosti: 1. zbožnosť,
2. klaňanie sa, 3. modlitba.

1. Zbožnosť – je to vôľa ochotne sa
oddať tomu, čo prináleží do služby Bohu.
A čo prináleží do služby Bohu? Do služ-
by Bohu prináležia „zložené ruky“, teda
modlitba, návšteva bohoslužieb a prijí-
manie sviatosti. Ale nielen to, tu rovnako
patrí aj ochota podať pomocnú ruku tam,
kde sa niečo robí na slávu Božiu, teda aj
každá práca a služba okolo kostola, po-
moc pri náboženských podujatiach
a pod. Netreba sa báť ani jedného druhu
zbožnosti ani druhého, ani „rúk zlože-
ných“, ani „ruky pomocnej“. To, čo člo-
vek, do zbožnosti vloží, to sa mu nikdy
nestratí, naopak, vráti sa mu to, takto
možno hovoriť o účinkoch zbožnosti.
Medzi tieto účinky na prvé miesto patrí
duchovná radosť. Človek vie, že svoj
život, ak ho žije pre Boha, že ho má na
poriadku - a to ho potešuje. Naopak,
ľudia, ktorí Boha zanedbávajú, pociťujú
výčitku svedomia a vo svojom živote sú
smutní, až zatrpknutí. Iba ten, kto na
svet pozerá Božími očami, pozná jeho
krásu, a to mu prináša radosť. Zbožnosť
prináša aj ľahkosť a odhodlanosť. Pre
zbožného náboženské povinnosti - mod-
litba, sv. omša, prijímanie sviatosti - nie
sú bremenom, ale človek sa na nich
teší, až ich vyhľadáva. Zbožnosť sa pre-
javuje aj ochotou slúžiť blížnym. Zbožný
človek rád pomôže, nedá mu, aby blíž-
neho, ktorý sa nachádza v núdzi, obišiel
len tak, pomôže mu a nečaká ani za to
odmenu, lebo vie, že Boh jeho ochotu
odmení stonásobne viac. Zbožnosť vplý-
va aj na myseľ, city, reč, dokonca aj
chôdzu a gestá, a to v tom zmysle, že
ich ovláda. Zbožní ľudia majú jemné
správanie. To, čo povedia, najprv si
dvakrát premyslia, aby sa to nikoho ne-
dotklo, nikomu to neublížilo. Viac počú-
vajú, ako rozprávajú. Svoje emócie ne-
prispôsobujú spoločnosti, v ktorej sa
nachádzajú, nehrešia tam, kde sa hreší,
nepijú tam, kde sa pije, nezabávajú sa
tam, kde sa v daný čas zabávať nemá,
ale dávajú si vždy pozor, aby niečím
neurazili Boha. Aj ich pohyby a chôdza
sú dôstojné a nie poplašené, vyzývajú-
ce až rušivé. Ťažko povedať aj o člove-
ku, ktorý sa pohybuje v posvätných
priestoroch a jeho pohyby sú tam spla-
šené, so všetkým búcha, trepe, že by to
bol človek zbožný, veď on potom aj ku
kostolu, ku bohostánku, k duchovnému
spevu a ostatným duchovným veciam
pristupuje len ako k nejakému stroju,
a nie k miestu prebývania živého Boha.
Áno, sám Boh by mal byť prameňom
našej zbožnosti. Ak si uvedomujeme, že
všetko, čo robíme v rámci zbožnosti, že
to robíme pre Boha, to nás bude viesť
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k tomu, aby sme to robili radi, s úctou
a citlivo.

2. Klaňanie sa – je to, keď uznáva-
me nadradenosť Boha nad nami a našu
podriadenosť voči nemu, no nie v zmys-
le, že by Boh potreboval nikomu rozka-
zovať, dávať pociťovať svoju moc, ale
v zmysle, že nás prevyšuje a prevyšuje
nás najmä svojou láskou. Veľkosť jeho
lásky si zasluhuje našu poklonu. Keď sa
hovorí o klaňaní, nemyslí sa len o postoji
na kolenách, ale myslí sa tu na to, čo vo
svojom srdci prežívame voči Bohu. A tak
sa Bohu klania aj ten, kto mu spieva, kto
sa nehanbí prežehnať, po katolícky sa
pozdraviť a pod.

 Boží príkaz znie, že nemáme mať
iných bohov, aby sme sa im klaňali a my
katolíci od iných vyznaní dostávame vý-
čitku, že sa klaniame aj obrazom a so-
chám svätých. Na vysvetlenie tu treba
povedať, že sú rôzne druhy kultu:
- kult latrie - ten patrí Bohu a všetké-

mu, čo sa ho týka: Najsv. Trojici, Ježi-
šovi Kr., Sviatosti Oltárnej, krížu…

- kult dulie - ten patrí svätým a anje-
lom, ich obrazom, sochám, relikviám.

- kult hyperdulie - medzi svätými vyni-
ká Panna Mária, jej a jej zobraze-
niam prejavujeme väčšiu úctu ako
ostatným svätým.
Ak by sme to mali jednoduchšie po-

vedať, iba Bohu sa klaniame, svätých si
len uctievame a Pannu Máriu medzi nimi
o čosi viac. Keď si ľudia už tu na zemi
zasluhujú občiansky kult za svoju prácu,
za statočný život, prečo by sme nemohli
prejaviť úctu aj tým, ktorý svoj život pre-
žili na slávu Božiu.

3. Modlitba – po lat. sa povie oracio.
Lat. os, oris = slov. ústa, teda modliť sa
znamená prejavovať úctu Bohu ústami.
A tak aj sv. Ján Zlatoústy definuje mod-
litbu ako rozhovor s Bohom. A keďže
modliť sa môžeme nielen ústami ale aj
mysľou, sv. Tomáš Akvinský ju definuje
ako pozdvihnutie mysle k Bohu. Každá
modlitba, hoci by to slovami priamo ne-
vyjadrovala, obsahuje štyri prvky: klaňa-
nie sa Bohu, odprosenie za hriechy, po-
ďakovanie za dobrodenia a prosba
o ďalšie dobrodenia.

Za čo všetko sa môžeme modliť?
Modliť sa môžeme za všetkých ľudí, ži-
vých i mŕtvych, za veriacich i neveria-
cich, za priateľov i nepriateľov, za duše
v očistci a v prvom rade za spásu svojej
duše a spásu svojich blížnych. V modlit-
be treba prosiť najmä o duchovné dobrá
– spása, viera. Potom možno prosiť
o dobrá časné – zdravie, ochrana majet-
ku. Modlitbou si môžeme vyprosovať aj
mimoriadne dary, charizmy, napr. dar
duchovného vedenia, dar uzdravovania,
ale najmä duše, to všetko pod podmien-
kou, že je to božia vôľa, a že to poslúži
spáse nám i blížnym. V modlitbe ne-
možno prosiť morálne zlo, pretože sa
protiví Božej svätosti. Napr. zlodej sa
modlí, aby ho neprichytili. V modlitbe

možno žiadať fyzické zlo, ale pod pod-
mienkou dosiahnutia duchovného dobra.
Napr. žena sa modlí za muža alkoholika,
aby si zlomil nohu a nemohol ísť do
krčmy, alebo starý chorý človek prosí
o svoju smrť, aby už bol pri Bohu. Ale
vznešenejšie je modliť sa za duchovné
dobro ako za fyzické zlo.

S modlitbou zvykneme mať dve ťaž-
kosti. Prvá ťažkosť je to, že sa nám ne-
chce modliť. Tu treba povedať, že mod-
litba je potrebná ako prostriedok spásy.
Kto sa nemodlí, nemôže prísť do neba.
Druhá ťažkosť je v tom, že naše modlit-
by sa nám môžu vidieť nevypočuté. Aby
modlitba bola vyslyšaná, z našej strany
treba splniť tieto podmienky: mať správ-
ny úmysel – o ňom už bola reč, byť
pozorný, sústredený a vyhýbať sa zby-
točnej roztržitosti, modliť sa s dôverou,
bez pochybovania a vytrvalo. A ten, kto
sa modlí ,musí byť v milosti posväcujú-
cej alebo aspoň na začiatku svojho ob-
rátenia. Ak my toto splníme, potom sa
môžeme spoľahnúť na Ježišove slová:
„Veru, veru, hovorím vám: Ak budete
o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá
vám to.“

Tak, ako nábožnosť je prejavom na-
šej úcty voči Bohu, tak hriechy proti nej
sú prejavom neúcty voči Bohu. Medzi
hriechy proti nábožnosti, teda voči
1. Božiemu prikázaniu patria:

1. Povera – veciam sa pripisuje taká
moc, akú nemajú ani od Boha, a nie je
ani v ich prirodzených schopnostiach,
napr. čierna mačka. Poverčiví môžeme
byť aj na určité čísla, napr. piatok tri-
násteho, na určité zásady – vykročiť
z domu vždy pravou nohou a pod. Hriech
je tu v tom, že nedôverujeme Bohu
a jeho láske, ale zo strachu robíme náš
život závislý na nezmysloch.

2. Modloslužba – ľudia si namiesto
Boha uctievajú iných tvorov. Niekedy si
ľudia v starých náboženstvách i v sta-
rom zákone vymýšľali sily i predmety,
ktorým pripisovali božskú moc. Aj my
dnes máme veci, ktoré si viac ctíme ako
Boha, dávame im pred Bohom prednosť
a viac sa spoliehame na ne, ako na
Boha, napr. pre niekoho modlou je tele-
vízor, pre ktorý vynechá aj bohoslužbu,
pre niekoho šport, pre ktorý zanedbá aj
rodinné povinnosti, pre niekoho je mod-
lou vlastné telo, na úkor ktorého je za-
nedbaná duša a pod.

3. Veštenie – človek chce poznať
veci, ktoré teraz nemôže poznať priro-
dzeným spôsobom, a tak to robí za po-
moci zlého ducha, napr. naša závislosť
na horoskopoch, výklad našich snov,
veštenie z ruky.

4. Čarovanie – snaha dosiahnuť veci,
ktoré sa nedajú dosiahnuť prirodzeným
spôsobom, ani s Božou pomocou, a tak
sa znova dovolávame zlého ducha, napr.
tu si môžeme uvedomiť, koľkým liečite-
ľom sme už naivne naleteli. Hriech je tu
v tom, že viac dôverujeme a hľadáme

pomoc u zlého, čím zaznávame Božiu
dobrotu a pritom veštci i liečitelia tu zne-
užívajú nerozumnosť a úzkostlivú situá-
ciu svojich klientov.

5. Špiritizmus – je to snaha vyvolať
duchov zosnulých pre poznanie tajom-
ných vecí a vytvorenie podivných efek-
tov. Tu si napr. môžeme spomenúť na
naše rozlúčky so zosnulými: búchalo mi
na okno, chodilo mi po izbe a pod.
V akom veľkom rozpore je to s modlit-
bou, ktorú sa modlíme za zomrelých:
odpočinutie večné daj im, Pane… Duše
zosnulých môžu prísť do styku s člove-
kom, len keď im to dovolí Boh a pre
dobrý cieľ, nie na nejaké strašenie.

6. Pokúšanie Boha – je to snaha
skúšať Boha, či má nejaké vlastnosti a či
ich chce uplatniť. Napr. uzdrav ma Bože
a ja v teba uverím, alebo sa vyspove-
dám. Hriech je, že tu človek podrobuje
Boha sebe a nie on sa podrobuje Bohu.

7. Svätokrádež – je to nedôstojné
zaobchádzanie so svätou vecou. Svätá
vec je tá, ktorá bola z profánneho použí-
vania vybratá na Boží kult. Môže to byť
vec, miesto i osoba. Podľa toho aj svä-
tokrádež je:
- vecná – nehodné prijímanie sviatosti,

nedbalosť o čistotu bohoslužobných
predmetov, zneužívanie slov Sv. pís-
ma na nedôstojné ciele, použitie po-
svätených vecí na svetské ciele, krá-
dež vecí, ktoré slúžia na Boží kult,

- miestna – je to zneuctenie posvätné-
ho miesta, kostola, kaplnky, cintorína,
neúctivé chovanie v priestore pred
bohostánkom, taktiež tu možno zapo-
čítať vykonávanie božieho kultu na
miestach, ktoré tomu nezodpovedajú,

- osobná – je to poškvrnenie Bohu za-
svätenej osoby, to sa môže stať uplat-
nením násilia na Bohu zasvätenej oso-
be, posmievaním sa z toho, čím je
osoba Bohu zasvätená i zneužitím
toho, teda porušením sľubu čistoty.
8. Svätokupectvo – je to snaha kúpiť

si duchovnú vec za hmotnú. Hriech je tu
v tom, že duchovná vec sa tu dáva do
jednej roviny s vecou hmotnou. Napr.
niektorí ľudia si myslia, že sviatosti sa
dajú kúpiť za peniaze tak ako chlieb, či
auto v obchode aj bez patričnej prípravy.
Za svätokupectvo možno pokladať aj to,
keď s cirkevnými majetkami sa narába
podľa osobného prospechu a nemyslí
sa tu na dobro Cirkvi, to je, keď sa niekto
násilím domáha cirkevného majetku, keď
ho poškodzuje, keď sa viac stará o jeho
úpadok ako o zveľadenie.

Prvý Boží príkaz je prvý, teda najváž-
nejší, nech to, čo sme si tu o ňom pove-
dali, prehĺbi ešte viac náš doterajší vzťah
k Bohu. To si vyprosujme krátkou mod-
litbou: Všemohúci Bože, sprevádzaj svo-
jou pomocou naše kroky na ceste k tebe,
aby naše vonkajšie úkony nábožnosti
vychádzali z úprimného srdca. Skrze
Krista, nášho Pána. Amen.

 spracoval p. farár
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Najmladšia generácia v obci

13. 09. – Mgr. A. Baláková prevzala

prihlášky na krúžok anglického jazyka

„Angličtina hrou,“ na ktorý sa v tomto šk.

roku prihlásilo 29 detí (trieda 1.,2.). Ang-

ličtina bude prebiehať každý utorok od

októbra 2011 do mája 2012. Začíname

4.10.2011.

   14. 09. – Mgr. K. Fašungová vykonala

odbornú logopedickú depistáž u detí

predškolského veku (5-6 ročné a deti 4-

5 roč.). Aktuálne informácie o termínoch

ďalších logopedických cvičení získate

u triednych učiteliek. V prípade potreby

osobných konzultácií volajte na t.č.

Mgr. K. Fašungová 0908 895 560.

21.09. – MŠ sa zapojila do projektu

„Význam ovocia a zeleniny vo výžive.“

Rodičia detí, ktoré navštevujú MŠ, vypl-

nili anonymný dotazník, v ktorom odpo-

vedali na rôzne otázky týkajúce sa stra-

vovacích návykov svojich detí, vyváže-

nosť jedálnička. Pracovníčka RUVZ so

sídlom v Dolnom Kubíne prevzala po-

trebné údaje na ďalšie spracovanie.

- aj v tomto šk. roku sa naša MŠ

zapojila do projektu „Školské ovocie,“

ktorý je zameraný na podporu spotreby

ovocia a zeleniny pre deti a žiakov

v školách.

- deti sa pomerne rýchlo a bez väč-

RC MOTÝLIK otvára v tomto školskom roku 5 záujmových činností, ktoré začnú fungovať

od 17. októbra v priestoroch zdravotného strediska v Hruštíne na 3. poschodí:

Bambuľkovo (pre všetky deti od 0 rokov a pre všetkých oteckov a mamičky, dedkov

a babičky)

Angličtina hrou 1 (deti vo veku 4 rokov)

Angličtina hrou 2 (deti vo veku 5 rokov)

Psychomotorické hry 1 (deti od 6 do 9 rokov)

Psychomotorické hry 2 (deti od 6 do 9 rokov)

Prihlásených je 65 detí a dospelých. POZOR! Ešte stále je možnosť prihlásiť sa! Ak máte

záujem a chcete sa prihlásiť, môžete tak urobiť:

v piatok (7.10.) a v sobotu (8.10.) v čase od 10:00 do 11:00a od 17:00 do 18:00

v priestoroch Rodinného centra Motýlik na 3. poschodí zdravotného strediska.

Pozývame všetkých na tvorivú dielňu „UROB SI VLASTNÉHO ŠARKANA“ dňa 22.10.2011 (sobota) o 16:00 v priestoroch

Rodinného centra Motýlik na 3. poschodí zdravotného strediska. (Papier, farby, lepidlo zabezpečíme, materiál na konštruk-

ciu šarkana a povrázok si treba priniesť.)

23.10. 2011 (nedeľa) o 16:00 sa uskutoční „VEĽKÁ ŠARKANIÁDA“ - súťaž v púšťaní šarkanov - na kopci Pri pekárni

(Baraniarky), kde môžete prísť vyskúšať svoje šarkany (či už vyrobené alebo zakúpené) a zasúťažiť si v púšťaní šarkanov.

Viac info a podujatí „Šarkaniáda“ a o činnosti RC Motýlik nájdete na: www.rcmotylik.orava.sk

RODINNÉ CENTRUM MOTÝLIK

ších ťažkostí adaptovali na nové prostre-

die MŠ, našli si nových kamarátov

a spoznali zamestnancov MŠ.

- krásne septembrové počasie sme

využili na poznávacie vychádzky do blíz-

keho okolia MŠ, zber prírodného materi-

álu a množstvo pohybových aktivít.

Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ
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OKTÓBER – mesiac úcty k starším

Vážení občania!
Mesiac október, je mesiacom úcty

k starším. V Hruštíne je najstarším mu-
žom František Paško, ktorý má 92 rokov
a najstaršou ženou je Johana Šinálová,
ktorá má 101 rokov. Vo Vaňovke je to
Martin Valečík, ktorý má 91 rokov a Zu-
zana Jurovčíková, ktorá má 89 rokov.

Všetkým Vám chceme pripomenúť,
že na Vás nezabúdame, že si vážime
Vašu prácu, ktorú ste vykonali. Mnohí
z Vás s hlbokou úctou a citom pomáhate
vychovávať vnúčatá. Vštepujete im cit
a úctu ku všetkým hodnotám života. Koľ-
ko pokoja, úsmevu a dobrého slova šíri
Vaša prítomnosť. A to je vzácny dar,
ktorý človek potrebuje. Za všetko Vám
ďakujeme.

Obec Hruštín a Farský úrad pre Vás
pripravili „Posedenie s dôchodcami“,
ktoré sa uskutoční 13. októbra 2011,

tj. vo štvrtok, s nasledovným progra-
mom: 10.00 hod. - sv.omša v kostole
a o 11.30 hod. - spoločenské posedenie
v kultúrnom dome.

Na spoločenské posedenie boli po-
zvaní Tí, ktorí v tomto roku oslavujú
okrúhle životné jubileá a všetci, ktorí do-
vŕšili 80 a viac rokov (každý pozvaný
dostal pozvánku).

Pre pozvaných z Vaňovky bude pri-
stavený mikrobus vo štvrtok o 9.30 hod.
pri obchode Jednota. Tento mikrobus
ich po posedení zavezie do Vaňovky
naspäť.

Na záver by sme Vám chceli popriať,
aby Váš život bol naplnený zdravím
a spokojnosťou.

Vieme, že vďačnosť a úctu vyjadro-
vať iba slovami je málo, preto sa po-
kúsme dokazovať to našim starším spo-
luobčanom aj skutkami.

„Keď pokoj svoj si našiel v starobe, máš poklad, čo Ti dáva sladký spánok,
 a máš i vonné masti v nádobe, zašlých starostí, letmých radovánok.
 Už radšej pomlčíš o chorobe a o trýzni, čo ovláda Ti stánok,
 keď spokojnosť si našiel v starobe, máš poklad, čo Ti dáva sladký spánok.“

O
bec Hruštín poskytla Zariadeniu pre seniorov a domov sociálnych

služieb Novoť finančný príspevok na poskytnutie bežnej starostlivos-

ti, zabezpečenie aktivity, terapie, podujatia a vytváranie domáceho prostre-

dia pre niekdajších obyvateľov obce Hruštín. V súčasnosti sa tam nachá-

dzajú dve naše občianky.

Ďalšie skvelé koncerty v Hruštíne

pre Vás pripravili Ľudo a jeho partia.

Kapely Tata bojs, Para, Billy Barman

a samozrejme after party na to všet-

ko sa môžete tešiť 29. októbra v Kul-

túrnom dome Hruštín. Vstupné by

malo byť 6 €. Nasledujúci víkend,

5. novembra, zasa vystúpia Chiki liki

tu-a a Smola a Hrušky.

OZNAMpripravujeme � pripravujeme

Oznamujeme záujemcom

o účasť na stolnotenisovej

minilige, že prvé zasadnutie

sa uskutoční

28. 10. 2011 o 16.00 hod.

v Pizzerii MAGNUM.

Návšteva troch starčekov
Žena vyšla z domu a uvidela tam

troch starých mužov s dlhými bielymi
fúzami, ktorí sedeli na dvore. Nepozna-
la ich a takto ich oslovila: „Nespomínam
si, že by som vás poznala, ale musíte
byť asi dosť hladní, keď tak na vás poze-
rám. Poďte, prosím, ďalej, vstúpte do
nášho domu a zajedzte si niečo.“ Opý-
tali sa jej: „Je tu pán domu?“ „Nie, nie je“
odpovedal im žena. „Tak potom nemô-
žeme vstúpiť,“ odvetili starčekovia.

Večer, keď sa manžel vrátil domov,
povedala mu žena, čo sa jej prihodilo.
Na to jej manžel povedal, aby znovu
vyšla von, povedala im, že už prišiel
domov, a aby ich pozvala do vnútra.
Žena tak urobila. Vyšla von a pozvala
starčekov do vnútra.

„My nemôžeme vojsť do domu spo-
ločne“ odpovedali jej traja starci.

„Prečo nie?“ spýtala sa nechápavo
žena.

Jeden z tých starých mužov jej začal
vysvetľovať. Ukázal na jedného zo svo-
jich spoločníkov a povedal: „Jeho meno
je ZDRAVIE.“ Ukázal na druhého a pred-
stavil ho, že sa volá ÚSPECH. „A moje
meno je LÁSKA“ dodal a predstavil seba.
Potom dodal: „Teraz choď, vráť sa do-
mov a prediskutuj s manželom, ktorého
z nás chcete doma“. Žena sa vrátila
a povedala mužovi, čo počula. Jej man-
žel mal veľkú radosť a nadšene zvolal:
„Aké milé! Vzhľadom na túto situáciu
pozveme Zdravie. Nech vstúpi a naplní
náš dom zdravím.“ Žena však nesúhla-
sila a spýtala sa: „Drahý, prečo nepo-
zveme Úspech?“ Svokra, ktorá bývala
s nimi v dome a vypočula ich rozhovor,
vbehla ku nim do izby so svojim návr-
hom: „Nebolo by lepšie pozvať Lásku?
Náš dom by bol naplnený láskou!“
„Dáme na jej radu“ povedal manžel žene.
„Choď von a pozvi Lásku. Bude to náš
najlepší hosť!“ Žena vyšla von a spýtala
sa tých troch mužov: „Ktorý z vás je
Láska? Poďte, prosím, a buďte naším
hosťom.“

Muž zvaný Láska vstal a šiel k domu.
Ostatní dvaja vstali tiež a nasledovali
ho. Prekvapená žena sa opýtala Zdra-
via a Úspechu: „Pozvala som len Lásku,
prečo idete tiež?“ Na to starčekovia od-
povedali spoločne: „Keby ste pozvali
Zdravie alebo Úspech, ostatní dvaja by
zostali vonku, ale Vy ste pozvali Lásku.
A kdekoľvek ide Láska, my ideme s ním.
Kdekoľvek je Láska, tam je aj Zdravie
a Úspech – Nezabudnite na to!“

V nedeľu, 16. októbra, privíta-
me v rím.-kat.kostole v Hruští-
ne „Gminno - Parafialny Chór“
zo Zabierzówa (Poľsko). Vystu-
povať budú počas sv. omše
o 11.00 hod a kocert budú mať
o 14.00 hod. v kostole. Všetkých
srdečne pozývame.

OZNAM
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inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia � inzercia
� Máte problém s oblečením, ktoré by

sedelo presne na Vašu postavu? Po-
trebujete zúžiť, skrátiť, predĺžiť alebo
vymeniť zips, podšívku? Rýchlosť
a kvalita za rozumné ceny.
• do 24 hod. ak sa jedná o 1 – 3 odevy
• do 3 hodín možné menšie úpravy
   (skrátenie, zúženie)
• šitie podľa obrázkovej predlohy
Kontakt: 0918 322811, Hruštín

� Predám prasa 150 kg. Cena doho-
dou, tel.: 0902 896 657

� Predám klavír krídlo a husle celé.
Cena dohodou. Tel.: 0915 361139

� Vezmem do prenájmu pasienky v obci
Hruštín. Tel.: 0907 591 969.

Naše poistenie s.r.o,
člen siete Insia a.s

Ľubomír Jurovčík,
budova DEXIA BANKY 2. poschodie

Hviezdoslavovo námestie 204/4
Námestovo

tel.: 0911/623039, 0903/623039
email: lubomir.jurovcik@insia.com

Akciové zákonné poistenie áut

Od 10.októbra Vás radi privítame

v novootvorenej kancelárii

v budove Polície v Námestove.

V škole dá učiteľka deťom úlohu, aby po-
vedali príbeh, ktorý skončí vetou: „Mama je
len jedna!“. Prihlási sa Anička, známa bifľoška
a vraví: „Vždy, keď idem ráno do školy, moja
mama ma učeše, aby som bola pekná. Moja
mama je veľmi dobrá. Mama je len jedna!“

Prihlási sa Jožinko a vraví: „Moja mama mi
každý deň urobí do školy desiatu, aby som
nebol hladný. Mama je len jedna!„

Nakoniec sa prihlási Móricko: „Keď som
včera prišiel domov, otvoril som dvere a náš
byt bol plný dymu od cigariet, na koberci bol
fľak od rozliateho červeného vína a mama
sedela v obývačke rozčapená v kresle. Zakri-
čala na mňa, aby som jej z chladničky donie-
sol dve fľaše piva. Otvoril som chladničku
a zakričal: Mama, je len jedna!“
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Píše vojak z vojny domov matke: „Mami,
pošli mi buchty a 100 korún.“ O týždeň mu
príde list od matky: „Buchty ti neposielam,
lebo trúbu máme na vojne a 10 korún sa píše
iba s jednou nulou.“
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Tri sestry (96, 94 a 92 ročné) žijú v spoloč-
nom dome.

Jedného večera si najstaršia z nich na-
pustila v kúpeľni: na poschodí vaňu. Po tom,
ako do nej vkročila, kričí na sestru:.

„Chcela som do vane vojsť, alebo z nej
vystúpiť?“

94 - ročná setra kričí:
„Neviem, prídem nahor, pozriem sa!“
V polovici schodišťa zastane a zvolá:
„Chcela som ísť hore, alebo dole?“
Najmladšia sestra popíja pri stole čaj

a počúva výkriky starších sestier.
Krúti hlavou a zaklope na stôl:
„Musím zaklopať, dúfam, že nebudem taká

ako moje sestry...“
Potom zvolá:
„Prídem hneď, len sa idem pozrieť, kto

klopal...“
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Slečna, je tento rozkošný psík váš ?
Nie.
Ideš do čerta, ty potvora chlpatá, nepleť sa

mi pod nohy!

85 rokov Kľusková Margita
Trojáková Helena
Hurtalová Agneša

75 rokov Čaprnda Jozef
Krivačková Helena
Škapcová Terézia

65 rokov Tomulcová Helena
60 rokov Kupčulák Štefan

Maďarík Vendelín
Kotúľová Marta

55 rokov Martvoň Ján
Žilinec Šimon

50 rokov Slaničanová Ľudmila
Jaššová Mária
Genšor Jozef

Prišli medzi nás:
Lenka Turňová
Adela Kavecká
Samuel Drígeľ
Branislav Bereň
Matúš Záhumenický

Uzatvorili manželstvo:
Miroslav Šeliga - Jana Tomulcová
Ing. Martin Klepáč - Mgr. Zdenka
Snováková
Marcel Kamody - Dana Hojová
Dalibor Ferjančík - Lenka Maďarí-
ková

25. výročie sobáša:
Jozef Kľuska a manž. Margita
František Valek a manž. Janka

Odišli od nás:
Terézia Očkajáková, 19 rokov
Ľudvik Snovák, 80 rokov
Peter Plavák, 48 rokov

JUBILANTI
v mesiaci október 2011

Podujatia v mesiaci október 2011

MKS pri OcÚ Hruštín

  1.10. Svadobná veselica

  8.10. Svadobná veselica

11.10. Predaj RYBÁRIK

13.10. Posedenie s dôchodcami

15.10. Svadobná veselica

18.10. Predaj RIKOMAX

22.10. Svadobná veselica

25.10. Predaj MITEX

29.10. Koncert

S ÚSMEVOM


