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Jakub a jeho kríž
Bol to obyčajný nenápadný chlapec, ktorý od malička vynikal

v učení, ale i svojou dobrotou.
 Stará mama o ňom vždy rozprávala: „Kubko, ten ani muche neublí-

ži.“
Spočiatku býval s rodičmi na dedine. Pre starú mamu bol Kubko

vnuk, ktorý bol pod jej ochranou. Keď boli rodičia v práci, písala s ním
úlohy, spolu ruka v ruke si kráčali každodenne do kostola.

 Po určitom čase však Jakubov otec dostal novú prácu, a preto sa
mladá rodina rozhodla odsťahovať. S Jakubom odišlo do mesta aj
šťastie starej mamy. Často sedávala v kuchyni a rozmýšľala, kto sa
postará o školáka nie po telesnej stránke, o tú sa starali rodičia dobre,
ale hlavne po duchovnej stránke, lebo rodičom v meste sa kostol
stával, žiaľ, čoraz vzdialenejším. Útechou pre starú mamu boli vždy
prázdniny, keď jej miláčik prišiel oddychovať.

Opäť si užívala prítomnosť Jakubka, tešila sa z jeho huncútstiev. On
sa snažil starkej poupratovať, poukladať drevo, a večer opäť spolu
zašli do kostolíka. Čas plynul a Jakuba s dobrým prospechom prijali na
gymnázium a neskôr na štúdium medicíny.

Starká bola pyšná, že jej vnuk sa učí za lekára, často mu hovorila:
„Kubko, ty ma budeš liečiť, ja budem tvoja pacientka. Jakub starkej
povedal: „Samozrejme, starká, ty budeš pre mňa pacient číslo jeden.
Poliečime boľavé nohy i chrbát.“

To ešte obaja nevedeli, že postup pri liečení bude opačný.
 Čas bežal a Jakub bol v 5. ročníku medicíny. Teóriu nadobudnutú

v škole prepájal s absolventskou praxou a toto povolanie ho napĺňalo.

Láska Zeleného štvrtku,

viera Veľkého piatku,

nádej Bielej soboty

a víťazstvo Veľkonočnej

nedele,

nech Vás posilní a naplní

pokojom a dôverou.

To Vám želá Obec Hruštín

V dňoch 17.-18. marca sa na SKI Príslop
konala akcia - Slopestyle Jam Fashion. Akcia
bola dvojdňovou, ale keďže sa v sobotu konala
väčšia a hneď neďaleko v Oravskej Lesnej,
súťaž prebehla aj v nedeľu. Akciu prišlo podpo-
riť 18 riderov väčšinou z okolia. A takto to dopa-
dlo. Prvenstvo si v štyroch jazdách, kde sa rátal
overall impression, vyjazdil Filip Hrkeľ. Na chr-
bát a dosku mu dýchal ďalší Oravec - „Kapitán“
Martin „Ryba“ Rybanský. Tretie miesto bral Paľo
Trabalka. Umiestnili sa aj: Peťo Hvolka, Matúš
Uhliarik, Štefan Haluška, Majo Kompman, Jožo
Kasan, Kajo Trabalka a aj Klaudia Martvoňová.
Na Orave sa pravidelne konajú menšie lokálne
preteky, ktoré sú však veľmi pohodové. Vidieť,
že to v tej oblasti snowboardingom poriadne
žije. A tak to má byť.     http://www.boardlife.sk

Svoje teoretické vedomosti o rôznych chorobách neraz rozprával
starkej, pri ktorej sa nezabudol zastaviť vždy, keď išiel z internátu. Raz,
keď sa Jakub vracal z absolventskej praxe, zistil, že má akési dvojité
videnie a slabosť. Pripisoval to vyčerpaniu. Po krátkom čase k výraz-
nej poruche videnia sa pridružila aj porucha stability tela. Všimol si to
i jeho kamarát, ktorý poznamenal: „Kubo, koľko máš v sebe?“ Vedel,
že tieto príznaky, o ktorých teoreticky vedel, neveštia nič dobrého.

Neváhal a vyhľadal odborníka neurochirurga, ktorého spoznal na
praxi. Po odborných vyšetreniach sa zlá predtucha naplnila. Jakubovi
zistili nádor v zadnej časti mozgu.

Od tejto chvíle sa začína Jakubova krížová cesta.
Prerušenie štúdia, nemocnica, operácia, chemoterapia. Pre mno-

hých by sa zdalo, že Jakubovi sa zrútil svet, ale opak bol pravdou. Bol
to silný, vyrovnaný, veriaci mladík, ktorý chorobu zobral ako realitu,
s ktorou sa v nemocnici stretával, a s ktorou sa musí človek vysporia-
dať. Agresívny nádor sa správal nevyspytateľne a Jakub bol viac
v nemocnici, ako doma. Každý deň ho v nemocnici navštevovala jeho
milovaná starká, ktorá ho prišla povzbudiť v jeho ťažkej chorobe, no
neraz sa stalo to, že to bol on, čo povzbudzoval starkú. Jakub sa nikdy
nesťažoval, bol veľmi trpezlivý a na jeho tvári mu nechýbal jeho
charizmatický úsmev. V správaní a postoji k svojej chorobe bol Jakub
pre nemocničný kolektív výnimočným pacientom. Postupujúca choro-
ba však zanechávala na jeho tele viditeľné stopy.

Po troch mesiacoch choroby sa Jakubovi zhoršilo. Jakub sa na
vlastnú žiadosť pýtal domov. Rodičia prišli poňho autom, no jeho
prianie bolo, aby išli k starkej. Po dojímavom zvítaní Jakub povedal:
„Mama, oco nehnevajte sa, ale ja chcem byť pri starkej. Vy chodíte do
roboty a starká je sama.“ Starká sa od dojatia nezmohla ani na slovo.
Rýchlo pripravila posteľ a ujala sa svojej opatrovateľskej starostlivosti.
Očividne ožila a Jakubkovi by zniesla aj modré z neba. Keď zaspal,
potichučky sa pri ňom modlila, keď sa prebudil, modlili sa spolu jeho
obľúbený ruženec k Božiemu milosrdenstvu. Raz, keď mu podala lieky
s čajom, jej povedal: ,,Starká, ty si môj anjel.“ Často videla, že trpí, že
má bolesti, ale z jeho úst nebolo počuť žiadne reptanie. Blížili sa
sviatky Veľkej noci. Starká ku Jakubovi zavolala kňaza, ktorý mu udelil
sviatosť pomazania chorých a prijal sviatosť oltárnu.

Raz v noci sa mu veľmi pohoršilo. Dostal vysokú horúčku, namáha-
vo dýchal, po tvári mu stekal pot a mal triašku. Tohto sa starká obávala
najviac. Privolaný lekár konštatoval zápal pľúc, ktorý sa pridružil k jeho
primárnej chorobe. Celú noc pri ňom starká presedela, držiac ho za
ruku, pričom mu pravidelne menila zábaly proti teplote.

Nadišiel Veľký piatok v r. 2005. Jakub bojoval so svojou chorobou.
Kríž, ktorý sa stal symbolom tohto dňa, sa stal krížom aj pre Jakuba.
Svoj kríž ťažkej choroby niesol statočne a doniesol ho až na vrch svojej
Kalvárie – práve vo Veľký piatok, keď sa jeho milovaná starká a rodičia
pri ňom modlili ruženec k Božiemu milosrdenstvu, zomrel. Božie milo-
srdenstvo mu za jeho statočný život určite otvorilo svoju náruč.

Smrť Jakuba zasiahla hlavne rodičov. Ich život sa zmenil a opäť si
našli cestu k Bohu.
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Očami

starostu

Poriadne kopy snehu roztopi-
lo bez väčších problémov
marcové slniečko a máme tu
opäť vytúženú jar. Prišla
s menšími vrtochmi počasia,
ale to k začiatkom jari patrí. Prí-
chod jari hlási spev operencov, ale i prvé rozkvitnuté kvety
v našich záhradkách.

Činnosť za mesiac marec:

1/Pracovníci stavebnej firmy Ing. J. Snováka pokračovali
v stavebných prácach na lekárni. Vo vnútri boli urobené obkla-

dy a dlažba v soci-
álnych zariade-
niach. Stolár osadil
vchodové dvere do
zdravotného stre-
diska. Zvonka bolo
začaté zatepľova-
nie obvodových
stien.

2/ Na budove
v športovom areáli
Kutina boli vybraté
staré okná a osa-
dené nové plasto-
vé okná. Tieto prá-
ce urobili pracovní-
ci obce s neza-
mestnanými.

3/ Pracovníci
obce a nezamest-
naní začali s jarným
upratovaním v obci.

Počistili zo zimného posypu chodníky, miestne komunikácie
a cintorín.

4/ Obec získala dotáciu z environmentálneho fondu
126 000 eur (3,8 mil Sk) na rozšírenie vodovodu na Kutine.
V tomto mesiaci – apríl, hneď po Veľkej noci, sa bude stavba
vodovodu realizovať vybratou stavebnou firmou. Vlastníci po-
zemkov, cez ktoré sa bude vodovod kopať, dali svoj súhlas
obci pri stavebnom povolení. Upozorňujem všetkých občanov,
ktorí v danej lokalite majú záhumienky, aby s jarnými prácami
počkali do konca mesiaca. Ďakujem Vám vopred za Vašu
ústretovosť. Daná lokalita bude ďalšou, kde môžu naši obča-
nia stavať rodinné domy. Nový dom tam pribudne už tento rok.

Všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľali na hore uvede-
ných prácach veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania.
V mesiaci apríli sa tradične v obci realizuje jarné upratova-

nie. Aj tento rok, v prípade priaznivého počasia, budú rozve-
zené kontajnery podľa harmonogramu do jednotlivých ulíc.
Do kontajnerov sa nedáva železo, elektronický odpad, sklo
a konáre. Rozvoz kontajnerov a ich premiestňovanie budeme
hlásiť obecným rozhlasom.

Vážení občania.
Pred dverami máme najväčšie sviatky nás kresťanov –

Veľkú noc. Všetkým občanom zo srdca prajem lásku Zelené-
ho štvrtku, vieru Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťaz-
stvo Veľkonočnej nedele, nech Vás posilní a naplní pokojom
a dôverou. Hojnosť milostí od Zmŕtvychvstalého Pána Vám
vyprosuje starosta.

Mgr. František Škapec, starosta obce

 Kríž, ty zostávaš svetlom sveta.
                                                                     (S. George) Voľby do NR SR 2012

  Volebný okrsok - Hruštín

Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo
volebnom okrsku 2154
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní1278 (59,33%)
Počet platných odovzdaných hlasov 1250

11. SMER - sociálna demokracia (SMER-SD) 483
  2. Kresťansko demokratické hnutie (KDH) 273
  5. OBYČAJNÍ ĽUDIA a NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI

(OĽaNO) 241
  4. Slovenská národná strana (SNS) 60
  6. Sloboda a Solidarita (SaS) 52
22. Slovenská demokratická a kresťanská únia

- Demokratická strana (SDKÚ-DS) 29
17. 99% - občiansky hlas (99%) 28
16. MOST-HÍD (MOST-HÍD) 20
10. Ľudová strana naše slovensko (ĽSNS) 17
18. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

(ĽS-HZDS) 8
  3. Strana demokratickej ľavice (SDĽ) 6
13. Národ a spravodlivosť (NAS) 6
21. Obyčajní ľudia (OĽ) 6
25. Strana Slobodné Slovo - Nory Mojsejovej (SSS-NM) 6
14. Komunistická strana Slovenska (KSS) 4
  7. Právo a spravodlivosť (PAS) 3
12. Zmena Zdola - Demokratická únia Slovenska (ZZ-DÚS) 2
  1. Zelení (Z) 1
  9. Strana zelených (SZ) 1
15. Strana Rómskej únie (SRÚ) 1
19. Strana +1 hlas (S1+H) 1
20. Robíme to pre deti - Slobodné fórum (SF) 1
23. Strana občanov Slovenska (SOSKA) 1
  8. Náš kraj (NK) -
24. Strana maďarskej koalície - MagyarKoalícióPártja (SMK) -
26. Strana živnostníkov Slovenska -

  Volebný okrsok - Vaňovka

Počet voličov zapísaných v zozname voličov
vo volebnom okrsku 306
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní181 (59,15%)
Počet platných odovzdaných hlasov 177

11. SMER - sociálna demokracia (SMER-SD) 96
  2. Kresťansko demokratické hnutie (KDH) 30
  5. OBYČAJNÍ ĽUDIA a NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI

(OĽaNO) 18
  4. Slovenská národná strana (SNS) 11
22. Slovenská demokratická a kresťanská únia

- Demokratická strana (SDKÚ-DS) 9
  6. Sloboda a Solidarita (SaS) 2
12. Zmena Zdola - Demokratická únia Slovenska (ZZ-DÚS) 2
17. 99% - občiansky hlas (99%) 2
18. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

(ĽS-HZDS) 2
  3. Strana demokratickej ľavice (SDĽ) 1
  7. Právo a spravodlivosť (PAS) 1
10. Ľudová strana naše slovensko (ĽSNS) 1
13. Národ a spravodlivosť (NAS) 1
23. Strana občanov Slovenska (SOSKA) 1
  1. Zelení (Z) -
  8. Náš kraj (NK) -
  9. Strana zelených (SZ) -
14. Komunistická strana Slovenska (KSS) -
15. Strana Rómskej únie (SRÚ) -
16. MOST-HÍD (MOST-HÍD) -
19. Strana +1 hlas (S1+H) -
20. Robíme to pre deti - Slobodné fórum (SF) -
21. Obyčajní ľudia (OĽ) -
24. Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja (SMK) -
25. Strana Slobodné Slovo - Nory Mojsejovej (SSS-NM) -
26. Strana živnostníkov Slovenska -
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5. BOŽIE PRIKÁZANIE: NEZABIJEŠ

V čase Veľkého týždňa si pripomína-

me asi dva najväčšie protiklady v našom

svete: život – smrť. A tak je to pre nás

príhodný čas zamyslieť sa nad 5. Božím

prikázaním, ktoré znie: Nezabiješ. Pred

rozobratím tohto prikázania chcel by som

len pripomenúť, že niekedy to tak vyze-

rá, že z týchto dvoch protikladov je smrť

silnejšia ako život, niektorí dokonca tvr-

dia, že smrťou sa všetko skončí, ale prá-

ve Veľký týždeň nám hovorí, že život

premohol smrť a to nielen u Ježiša, ale

od vtedy u každého z nás a preto po

smrti bude pokračovať život, ktorý volá-

me večný, v ktorom sa ale budeme aj

zodpovedať za to, ako sme sa správali

aj ku pozemskému životu.

To, čo si máme po Bohu a našich

rodičoch najviac ctiť na sebe i ostatných

ľuďoch, je v prvom rade dar života. Ten-

to „veľký“ príkaz uložený do jedného slo-

va „nezabiješ“ sa nám môže zdať málo

aktuálny pre naše životy, povieme si, že

so zachovaním tohto príkazu by som ja

nemal mať žiaden problém. Ale za tým

jediným slovkom sa skrýva oveľa viac

ako je vražda jedného človeka. O aktu-

álnosti tohto príkazu sa môžeme pre-

svedčiť, keď sa zamyslíme nad tým,

o čom sa dennodenne dozvedáme

z médií: vraždy v rámci rodiny, vyrovná-

vanie účtov zabíjaním, vojny, terorizmus,

atentáty, smrť od hladu, násilie, týranie

deti, sadizmus, autonehody, jazda pod

vplyvom alkoholu, ublíženie na zdraví

pre nerozvážnosť…je teda toho dosť, čo

sa ukrýva za tým jediným slovíčkom „ne-

zabiješ“. Život v Desatore je asi preto

chránený iba jedným slovom, aby sa

jasne dalo najavo, že každé úmyselné

siahnutie na život a zdravie je veľkým

previnením a nešpekulovalo sa, ktoré

zabitie je a ktoré nie je hriechom. Tento

príkaz nám tak zakazuje všetko to, čo by

mohlo ublížiť životu a zdraviu nášmu

alebo našich blížnych a prikazuje nám

všetko to, čo prispeje k zdraviu nášmu

a našich blížnych.

Prečo sa život pokladá za tak veľký

dar? Hodnota ľudského života sa zakla-

dá na troch veciach:

 1. Zo všetkých pozemských dobier,

život je najväčšie dobro – keď nemáme

život, nemáme vlastne nič. Ba aj zdravie

keď nemáme, vtedy nás nič nebaví.

2. Darcom života je Boh – my si ho

nemôžeme dať a preto ani vziať.

3. Princípom života je nesmrteľná

duša – zvieratá nemajú nesmrteľnú

dušu, preto zabiť ich nie je hriechom,

človek túto dušu vlastní od chvíle poča-

tia, zabiť ho je preto hriechom.

Previnenia voči životu a zdraviu:

1. Škodenie zdraviu alkoholom

a omamnými látkami – Narkotické

prostriedky, ako sú alkohol, morfium,

heroín, nikotín a kofeín, samy o sebe sú

závadné, ba dokonca mravne dobré, ak

sa používajú na dobre ciele, napr. na

zmiernenie bolesti a pri liečbe. Mravne

zlými sa obyčajne stávajú, keď sa použi-

jú v nadmernom množstve. Úplná opi-

losť a omámenie je ťažkým hriechom,

lebo človek sa tu zbavuje toho, čím bol

od Boha naviac obdarovaný oproti ostat-

ným stvoreniam, teda užívania rozumu.

Neúplná opilosť a omámenie sa stáva

ľahkým hriechom pre okolnosti ako sú:

pohoršenie, ožobračovanie rodiny, ohro-

zovanie života za volantom, či na praco-

visku. Proti tejto neresti možno bojovať

modlitbou, dohováraním takémuto člo-

veku a niekedy aj liečbou. Obrátenia

v tejto oblasti života možno pokladať za

hotové zázraky, sú zriedkavé, ale dáva-

jú nádej, že je možné odvrátiť sa od

takej pliagy, ako je alkoholizmus, či uží-

vanie omamných látok.

2. Samovražda – je to úmyselné

skoncovanie so životom. Za samovraž-

du sa nepokladá, ak si človek neúmy-

selné ublíži až tak, že zahynie. Najčas-

tejšími príčinami samovraždy sú: dušev-

ná choroba, nevyliečiteľná choroba, kon-

fliktné situácie, nešťastná láska, úmrtia

milovaných osôb, školský neprospech,

protest proti rodičom, strach pred tres-

tom… Nedá sa ospravedlniť ani samo-

vražda hrdinská, ani kvôli úniku z veľmi

ťažkého položenia. Dať inému možnosť

zachrániť si život na úkor svojho je do-

volené. Chvíľková túžba po smrti u člo-

veka, ktorý trpí, ale jej nezrealizovanie,

sa nepokladá za hriech.

3. Vražda – je to úmyselné a násilné

ukončenie života nevinnému človeku

iným človekom. Za vraždu nemožno po-

kladať nechcené zabitie. Vražda môže

byť aj motivovaná politický, nezriadenou

žiadostivosťou, lúpežou i pomstou. Vraž-

da sa pokladá za do neba volajúci hriech.

(Kain a Ábel – Krv tvojho brata volá do

neba ku mne.) Za vraždu sa nepokladá

to, ak štátna vrchnosť odsúdi na smrť

nebezpečného zločinca, aj vojaci a poli-

cajti môžu za určitých podmienok strie-

ľať na zločincov. Špecifickým druhom

vraždy sú interrupcia a eutanázia.

Interrupcia je úmyselný zákrok, kto-

rým sa priamo v živote matky ničí živý

plod. Neúmyselný potrat nie je hriechom.

Človek je človekom už od chvíle počatia

a nie až po narodení a odkedy je člove-

kom má právo na život, nikto mu ho

nemôže vziať. Potrat nemožno zdôvod-

niť ani nebezpečenstvom života matky,

lebo ide o dva rovnocenné životy. Nedo-

voľuje sa ani potrat mongoloidného plo-

du. Potrat býva v cirkevnom zákonodar-

stve trestaný trestom exkomunikácie, čo

je vylúčenie z duchovného spoločen-

stva Cirkvi. Takýto človek nemôže po-

tom pristupovať ku sviatostiam. Do tohto

trestu spáchaním samotného skutku po-

tratu upadajú tri kategórie osôb: matka,

lekár a všetci, ktorí to matke odporúčali

(niekedy ešte viac manžel). Oslobode-

nie od tohto trestu môže dať iba biskup

a ním určení kňazi. Odpustenie tohto

hriechu je komplikované nie preto, žeby

ho Cirkev nechcela odpustiť, ale preto,

aby si dostatočne uvedomil, čoho sa

dopustil a viac to nezopakoval.

Eutanázia, doslovný preklad tohto

slová je „dobrá smrť“. Je to zbavenie

bolesti človeka chorého alebo starého

tým, že sa mu podá smrtiaca látka. Člo-

vek človeku nemôže život ani dať a pre-

to ani vziať. Aj bolesť má veľký význam,

často privádza človeka k obráteniu.

4. Zmrzačenie – je to odstránenie

alebo vyradenie z činnosti niektorého

ľudského orgánu, takže potom už ne-

možno povedať, že telo je celistvé. Za

zmrzačenie sa nepokladá také porane-

nie, ktoré sa zahojí bez následkov.

V sebaobrane je dovolené zmrzačiť ne-

spravodlivého útočníka. Nemožno vy-

chovávať detí takým trestom, ktorý vedie

k zmrzačeniu. Za zmrzačenie sa nepo-

číta amputácia, transfúzia krvi, darova-

nie orgánov, bez ktorých darca môže žiť.

Zvláštnym druhom zmrzačenia je sterili-

zácia, je to vyradenie z činnosti tých

orgánov, ktoré slúžia na odovzdávanie

života. Dobrovoľná sterilizácia za úče-

lom nemať viac detí nie je dovolená, je

to ťažký hriech. Ožarovanie generatív-

nych orgánov, či ich odstránenie kvôli

záchrane života je dovolené.

5. Vojna – je boj množstva ľudí proti

inému množstvu ľudí. Vo vojne zomiera

aj veľa nevinných, aj preto je neprípust-

ná. Jedinou spravodlivou vojnou je ob-
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5. 4. Zelený štvrtok – H 18,00,

V 17,00 sv. omša na Pamiatku Páno-

vej večere

6. 4. Veľký piatok – Prísny pôst,

H 8,00 robenie Božieho hrobu,

H 15,00 – Veľkopiatkové obrady, No-

véna ku Božiemu milosrdenstvu,

H - Krížová cesta po uliciach do cinto-

rína

7. 4. Biela sobota – H 18, 45 Novéna

ku Božiemu milosrdenstvu, H 19,00 –

Veľkonočná vigília Pánovho zmŕt-

vychvstania

8.4. Veľkonočná nedeľa Pánovho

zmŕtvychvstania – sv. omše: H 7,45,

11,00, V 9,00, večerná sv. omša nie

je.

9.4. Veľkonočný pondelok

- sv. omše: H 7,45, 11,00, V 9,00,

večerná sv. omša nie je.

ranná vojna. Vojne treba predchádzať

úsilím o mier.

6. Súboj – je to boj s rovnakým poč-

tom na oboch stranách. Vedie k smrti

alebo ťažkému poraneniu a je vopred

dohodnutý. Dohoda sa týka miesta, času

a druhu zbraní. Súbojom si dnes vyrov-

návajú účty nejaké gangy z podsvetia.

7. Trápenie zvierat – človek má prá-

vomoc rozhodovať o smrti a živote zvie-

rat. Ale táto právomoc je obmedzená,

môže ich zabiť, ale nemal by ich trápiť

a mučiť.

Život a zdravie sú veľkým Božím da-

rom. Žiaľ, človek si to často uvedomuje,

až keď o tieto dary prichádza a uvedo-

muje si, že už tu niet návratu. Život je

cenný nielen celý, ale každá jeho čiast-

ka. Zdá sa, že práve toto si najmenej

uvedomujeme a tak v zlomkoch sekúnd,

oberáme o život alebo zdravie iných, ale

aj seba. Niekedy sa zas čudujeme, ako

môže dochádzať k takým veľkým previ-

neniam voči životu. Odrazu sa to asi

nestane, ale človek už predtým pestuje

v sebe nejaké nezdravé pocity a tie raz

prepuknú na povrch. Keby vraždil po-

hľad, ktovie koľko ľudí by už na tejto

zemi nežilo. Dokonca sú aj takí ľudia, čo

v chorobe alebo aj smrti iných vidia svo-

je šťastie. Aké je to smutné, keď sa ešte

aj dnes Cirkvi vyčíta jej postoj na ochra-

nu života, že vždy hovorí len o potra-

toch, že sa mieša ľuďom do súkromia.

Hovoriť o ochrane života je a vždy aj

bude aktuálne až v takej miere, ako

o tom hovoril Ján Pavol II: Že v tomto

svete pôsobí civilizácia smrti a preto proti

nej musí stáť civilizácia života. Zdá sa,

že v dnešnej dobe život je jedným

z tovarov vo svete biznisu a ak nie cel-

kom, tak hrozbou smrti sa vymáhajú iné

veci.

Po pohrebe v jednej dedinke ďakoval

prítomným nie najstarší syn nebohej, ako

to býva zvykom, ale najmladší. V mene

súrodencov ďakoval aj mŕtvej matke za

výchovu, ale osobitne za svoj život, lebo

ho priviedla na svet v ťažkých podmien-

kach. Bolo to v roku 1940 počas druhej

svetovej vojny. Rodina žila vo veľkej bie-

de, manžel zomieral a ona čakala dieťa.

Nahovárali ju, aby si ho dala zobrať, ale

táto žena sa zachovala hrdinsky. Nebá-

la sa porodiť dieťa, hoci už aj manžel bol

mŕtvy. Ako jej je teraz dobre, že sa tak

rozhodla, pokračoval syn za hrobového

ticha. Veď ako by jej bolo, keby sa až na

Božom súde dozvedela, že zabila kňa-

za. Týmto synom bol kňaz Rudolf Baláž.

A keď tieto slova hovoril na pohrebe

svojej matky, vtedy ešte nikto netušil ani

on sám, že raz bude aj biskupom. Kto-

vie koľké interrupcie a iné zabitia nám

zobrali odborníkov a objaviteľov aj z iných

oblastí života.

Nemáme tušenia, čo všetko sa ukrý-

va v živote každého človeka i v tom

našom. Krátkou modlitbou si vyprosuj-

me úctu a rešpekt pred životom, ako

pred najväčším darom i tajomstvom, kto-

rý máme od Boha: Bože, Darca všetké-

ho, čo žije, ďakujem ti, že si túžbu po

živote urobil v našich očiach takou veľ-

kou. Pomôž nám vážiť si dar života

v každej jeho etape, v každom našom

blížnom a vo všetkých okolnostiach ži-

vota, nielen, keď sme už chorí, ale aj

kým sme ešte zdraví, nielen, keď už

zomierame, ale aj kým ešte žijeme. Skr-

ze Krista, nášho Pána. Amen.

spracoval p. farár

Veľkonočný program vo farnosti

9.4. – 15.4. Veľkonočná oktáva –

každý deň je akoby, ten istý deň Pá-

novho zmŕtvychvstania. Preto povzbu-

dzujeme najmä deti a ich rodičov ku sv.

omšiam, ktoré budú vo zvyčajnom čase.

Po večerných sv. omšiach sa celý týž-

deň bude premietať náboženský film.

Milostiplné a požehnané veľkonočné

sviatky prajú p. kaplán a p. farár.

75 rokov Teťák Jozef

70 rokov Žilinec Jozef

Mišániková Terézia

65 rokov Kľusková Justína

Martvoň František

Vlžáková Mária

60 rokov Drígeľ Štefan

Hutirová Helena, Ing.

Uhrík Ján

Žilincová Mária

Martvoň Ján

Kupčuláková Mária

Katreníková Agneša

55 rokov Kľuska Štefan

Kapalka Jozef

Pidíková Mária

Snováková Mária

50 rokov Červeňová Jarmila, Mgr.

Mišánik Ján

Revaj Miroslav

Prišli medzi nás:
Adam Stieranka

Miriam Jurčigová

25. výročie sobáša:
Miroslav Časo a manž. Margita

Odišli od nás:
Štefan Hojo, 81 rokov

Šimon Škapec, 80 rokov

JUBILANTI

v mesiaci apríl 2012

Štatistické zisťovanie
o príjmoch a životných

podmienkach domácností

V dňoch od 1. do 30.apríla 2012

Štatistický úrad Slovenskej republiky

prostredníctvom svojich regionálnych

pracovísk vykoná štatistické zisťova-

nie o príjmoch a životných podmien-

kach domácností (EU SILC).

Cieľom tohto zisťovania je získa-

nie porovnateľných a aktuálnych úda-

jov o úrovni a rozdelení príjmov,

o úrovni a zložení chudobných, soci-

álne odkázaných domácností, štruk-

túre a príčinách sociálneho vylúčenia

občanov, ktoré umožnia porovnať vý-

voj v tejto oblasti medzi všetkými člen-

skými štátmi Európskej únie. Získa-

né informácie umožnia objektívne

vyhodnotiť, medzinárodne porovnať

a analyzovať kvalitu života v regió-

noch a v jednotlivých krajinách Eu-

rópskej únie.
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Najmladšia generácia v obci

- na základe počtu nahlásených detí bola počas jarných

prázdnin v prevádzke 2. trieda. Zamestnanci MŠ si postupne

čerpali dovolenku. V priestoroch 3. triedy boli ubytované ly-

žiarky zo Žiliny, ktoré využili dobré podmienky na zimné špor-

tovanie.

12. 03. – sa uskutočnila v MŠ odborná prednáška pre

rodičov budúcich prvákov na tému „Školská spôsobilosť.“

Prednášku viedla p. riaditeľka CPPPaP v Námestove Mgr.

Zuzana Šareková a Mgr. Pavol Kardoš, ktorí vysvetlili rodi-

čom, kedy je dieťa zrelé na vstup do ZŠ, a v ktorých prípadoch

je potrebné dieťa testovať, aby odborník včas zachytil prípad-

né ťažkosti, odborným poradenstvom pomohol k ich odstráne-

niu, a tým zabezpečil „dobrý štart“ dieťaťa v prvom ročníku.

Počas otvorenej diskusie sa rodičia pýtali na priebeh testova-

nia. Dozvedeli sa, čo je obsahom testovania, aké úlohy má

dieťa vypracovať.

14. 03. – deti 2. triedy sa prihlásili do projektu „VITANAčik-

NATURáčik“ ktorého cieľom je budovať pozitívny vzťah detí k

zelenine a naučiť ich poznávať ju hravou formou. Úlohou detí

bolo vyfarbiť omaľovánky, indiánsku vlajku, dotvoriť indiánske

čelenky a na plagáty nalepiť čo najviac symbolov z obalov

výrobkov Vitana Natur, za ktoré ďakujeme všetkým, ktorí

prispeli, a tým nám pomohli postúpiť medzi 120 MŠ, do kto-

rých osobne zavítajú VITANAčikoviaNATURáčikovia. Súťaž-

nú fotografiu detí z našej MŠ nájdete na internete: facebo-

ok.com/chutnenatur.

21. 03. – deti 1. a 2. triedy sa zapojili do projektu „Veselé

zúbky.“ Cieľom projektu je naučiť deti, ako sa treba správne

starať o zúbky a ako si treba zúbky správne čistiť, aby odchá-

dzali od pána zubára s úsmevom. Podmienkou účasti na

projekte bolo usporiadanie podujatia „Deň veselých zúbkov“

v MŠ a spolu s doktorom Králičkom čistiť zúbky správnou

technikou. V závere si deti nakreslili doktora Králička a p. uč.

obrázky poslala na jeho adresu.

23. 03. – v priebehu mesiaca sme sa viac venovali čítaniu

rozprávok, rôznych príbehov s detským hrdinom, čítaniu prí-

behov o zvieratkách, aby deti získali pozitívny vzťah k literatú-

re. Do MŠ zavítal p. riaditeľ Mgr. J. Kubáni, ktorý si pre deti

pripravil peknú rozprávku Jankove hračky. Deťom sa rozpráv-

ka veľmi páčila. Ďakujeme.

28. 03. – v 1. a 2. triede sa uskutočnila „Otvorená hodi-

na“, ktorá bola zameraná na oblasť kognitívnych kompetencií.

Deti predviedli svojim mamičkám, čo všetko už vedia. Hodina

začala rozhovorom o ročných obdobiach, pri ktorých si deti

zopakovali dni v týždni, číselný rad od 1 – 10, kreslili pekný

obrázok a príjemnú atmosféru upevnili tančekom i pásmom

ľudových piesní, ktoré si spolu s deťmi zaspievali i mamičky.

OZNAMY:

Vážení rodičia, 3. 4. 2012 (utorok) od 8:00 hod. bude

prebiehať v priestoroch MŠ (1. trieda) testovanie škol-

skej spôsobilosti.

Testovanie bude prebiehať hravou formou. Ak má niekto

z rodičov ešte záujem o testovanie svojho dieťaťa, infor-

mujte sa u p. učiteľky.

Silvia Škapcová

 riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
MAREC 2012

14. 3. – Deviataci boli testovaní zo slovenského jazyka

a matematiky (MONITOR 9). Oficiálne výsledky budú známe

neskôr.

Žiaci 8.ročníka

sa v deň konania

MONITORA zú-

častnili divadelného

predstavenia Dva-

ja veronskí šľachti-

ci (Shakespeare)

v Mestskom divadle

Žilina. Predstave-

nie i prehliadka Ži-

liny sa im veľmi pá-

čili.

Naši žiaci sa za-

pojili do celoštátnej

súťaže O najkrajšiu

kraslicu. V kategó-

rii detí 5-7 ročných

obsadil Martinko

Jandek (SZUŠ Já-

noš) 1.miesto, takisto kolektívna práca - kolekcia prác - žiakov

8.A triedy získala v kategórii 12-15 rokov 1. miesto. Víťazom

i p.uč. Marettovej srdečne blahoželáme!

20. 3. - Or. Lesnej sa konalo krajské kolo geografickej

olympiády. Našu školu reprezentovali traja žiaci s nasledov-

nými výsledkami: 6. miesto Marek Kaprálik (7.A), 20. miesto

Terézia Trojáková (9.A), 26. miesto Lujza Gáborová (6.A).

Všetci traja sa stali úspešnými riešiteľmi. Pripravovali pp.uč.

J. Kopilcová a H. Martvoňová, ďakujeme za vzornú reprezen-

táciu školy.

21. 3. - najlepší matematici – deviataci Žilinského kraja si

zmerali svoje sily na krajskom kole MO. Žiak našej školy

Miroslav Hutár (9. B) sa umiestnil na 9. – 11. mieste a stal sa

ÚR. Pripravovala ho p.uč. Červeňová. Blahoželáme a ďakuje-

me za vzornú reprezentáciu školy.

22. 3. - V okresnom kole biblickej olympiády získali naše

žiačky Andrea Hojová, Nikola Kotúľová a Diana Teťáková

6.miesto spomedzi 13 zúčastnených. Ďakujeme za reprezen-

táciu. Pripravovala p.uč. Očkajáková.

23. 3. - žiaci 3.A a 3.B sa na posedení s knihou zoznámili

s príbehmi Malého princa. Putovali s ním a prežívali jeho

cesty. Spoločne si vypočuli a prečítali jeho príbehy. Nakoniec

si svojho nového priateľa nakreslili. Deti knižka veľmi zaujala

a aj rozosmiala. Žiaci 1.A a 4.A si pripravili popoludnie

s rozprávkou. Prváci pozorne počúvali, ako im štvrtáci čítajú

rozprávku „Škaredé káčatko“. Rozprávka ich zaujala, nakres-

lili k nej veľmi pekné ilustrácie. Ani prváci sa nedali zahanbiť

a na záver štvrtákom prečítali rozprávku „O divotvornom hrn-

čeku“. 2.B navštívila farskú knižnicu, kde im pán kaplán prečí-

tal poučný príbeh „Malá skúška“.

27. 3. - sa uskutočnil spoločenskovedný kvíz žiakov

7. ročníka. Štyri trojčlenné družstvá súťažili v znalostiach

z dejepisu, zemepisu, náboženskej i občianskej výchovy.

V medzikolách mohli súťažiaci prejaviť svoju pohotovosť, he-

recký či pantomimický talent. Víťazmi sa stali žiaci 7.A Marek

Kaprálik, Ľuboš Glomba a Martin Halaštík.

28. 3. – sme

si pripomenuli

s lávnostným

obedom tohto-

ročný Deň uči-

teľov. Pedago-

gickému zboru

poblahoželal

pán starosta,

ktorý na znak

úcty a vďaky

venoval každé-

mu z vyučujú-

cich symbolický

kvietok. Radi

sme videli medzi nami i bývalých kolegov, ktorí si užívajú

zaslúžený dôchodok. Ďakujeme!

29. 3. a 30. 3.– v Lokci sa konalo okresné kolo Pytagoriády

(žiaci 3.- 4.roč. a 6.-7.roč.). Výsledky budú známe neskôr.

29. 3. – Uskutočnil sa prírodovedný kvíz žiakov 8.ročníka.

Žiaci si preverili znalosti z predmetov matematika, fyzika,

chémia, biológia a zemepis. Víťazkami sa stali dievčatá z 8.B

– Ivana Jurovčíková, Libuška Štulajterová a Barbora Štibláro-

vá.

- ako každoročne, aj teraz majú žiaci možnosť lacnej-

šieho nákupu zošitov za 7 €, resp. 8 € - objednávka sady

zošitov pre budúci školský rok potrvá do 15.4.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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VYŽREBOVANIE FUTBALOVÝCH SÚTAŽÍ

ORAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU

JAR 2012

II. TRIEDA DOSPELÍ

12. kolo (25. 3. 2012) Zákamenné - Hruštín 15:00

13. kolo (1. 4. 2012) Hruštín - Krivá 15:00

14. kolo (27. 4. 2012) Or.Lesná - Hruštín 16:30

15. kolo (15. 4. 2012) Hruštín - Podbiel 15:30

16. kolo (22. 4. 2012) Habovka - Hruštín 16:00

17. kolo (29. 4. 2012) Veličná - Hruštín 16:00

18. kolo (6. 5. 2012) Hruštín - Liesek 16:30

19. kolo (13. 5. 2012) Or.Polhora - Hruštín 16:30

20. kolo (20. 5. 2012) Hruštín - Medzibrodie 17:00

21. kolo (27. 5. 2012) Vasiľov - Hruštín 17:00

22. kolo ( 3. 6. 2012) Hruštín - Leštiny 17:00

II. TRIEDA DORAST

10. kolo (25. 3. 2012) Vasiľov - Hruštín 12:30

11. kolo (1. 4. 2012) Hruštín - Kraľovany 12:30

12. kolo (7. 4. 2012) Nižná - Hruštín 14:00

13. kolo (15. 4. 2012) Hruštín - Mútne 13:00

14. kolo (22. 4. 2012) Or.Podzámok - Hruštín 13:30

15. kolo (29. 4. 2012) Rabčice - Hruštín 13:30

16. kolo (6. 5. 2012) Hruštín - Chlebnice 14:00

17. kolo (13. 5. 2012) Medzibrodie - Hruštín 14:00

18. kolo (20. 5. 2012) Hruštín - Podbiel 14:30

I. TRIEDA ŽIACI

12. kolo (25. 3. 2012) Zázrivá - Hruštín 11:00

13. kolo (1. 4. 2012) Hruštín - Vavrečka 11:30

14. kolo (8. 4. 2012) Zuberec - Hruštín 13:30

15. kolo (15. 4. 2012) Hruštín - Mútne 12:00

16. kolo (22. 4. 2012) Nižná - Hruštín 12:00

17. kolo (29. 4. 2012) Novoť - Hruštín 12:00

18. kolo (6. 5. 2012) Hruštín - Or.Podzámok 12:30

19. kolo (13. 5. 2012) Bobrov - Hruštín 12:30

20. kolo (20. 5. 2012) Hruštín - Lokca 13:00

21. kolo (27. 5. 2012) Sihelné - Hruštín 13:00

22. kolo (3. 6. 2012) Hruštín - Krušetnica 13:30

Jednotlivé termíny a hracie časy sa môžu počas sezóny

meniť. O Oficiálnych zmenách pravidelne informuje týždenník

My Naša Orava.

STOLNÝ TENIS

6. liga, muži 2011/2012

Mužstvo U V R P K Sety Zápasy Body

1 D.Kubín B 22 18 1 3 0 874:630 253:143 59

2 Vasiľov A 22 15 3 4 0 913:625 252:144 55

3 Tvrdošín C 22 14 2 6 0 782:687 221:175 52

4 Sedl.Dubová B22 13 4 5 0 822:610 240:156 52

5 Zuberec B 22 8 7 7 0 760:707 205:191 45

6 Krivá B 22 10 3 9 0 770:710 208:188 45

7 Bziny B 22 8 5 9 0 713:770 186:210 43

8 Námestovo C 22 9 3 10 0 737:781 192:204 43

9 Or. Lesná C 22 8 4 10 0 702:758 185:211 42

10 Bziny C 22 4 3 15 0 669:874 155:241 33

11 Dlhá B 22 4 2 16 0 633:903 139:257 32

12 Hruštín B 22 1 3 18 0 589:909 140:256 27

4. liga, Východ, muži 2011/2012

Mužstvo U V R P K Sety Zápasy Body

1 Lokca A 22 14 6 2 0 844:692 230:166 56

2 Or. Lesná A 22 11 7 4 0 823:678 225:171 51

3 Krivá A 22 14 1 7 0 824:690 221:175 51

4 Ružomberok D22 11 5 6 0 801:731 220:176 49

5 Černová A 22 8 8 6 0 822:701 222:174 46

6 Námestovo B 22 10 3 9 0 767:778 193:203 45

7 Iľanovo A 22 8 6 8 0 714:800 185:211 44

8 D. Kubín TJ A22 9 3 10 0 739:789 190:206 43

9 Bobrovec A 22 7 7 8 0 775:764 196:200 43

10 Hruštín A 22 5 6 11 0 742:836 178:218 38

11 Ľubela A 22 5 3 14 0 704:819 173:223 35

12 Zuberec A 22 1 3 18 0 609:886 143:253 27

Podujatia v mesiaci apríl 2012

MKS pri OcÚ Hruštín

4.4. Predaj LIESKOVAN

11.4. Predaj JUMATEX

14.4. Rodinná oslava

15.4. Koncert pre deti SPIEVANKOVO

18.4. Predaj BLAŽEK

21.4. Tanečná zábava

25.4. Predaj MASNICA

28.4. Koncert HEX,

DATASYSTEM a TALKSHOW

Obec Hruštín Vás pozýva na

Spoločenský ples obce Hruštín
„MAJÁLES“

Dňa 5. 5. 2012 o 19.00 hod.

v Kultúrnom dome Hruštín.

Vstupné: 15,-€/osoba

(prípitok, večera, kapustnica,

káva, zákusok, 1/2 l vína).

Do tanca bude hrať hudobná skupina SONDA

a DJ Jožo Krivačka.

V programe vystúpi FS ORAVAN z Nižnej.

Predpredaj vstupeniek

od 15.3.2012 na OcÚ Hruštín.

Info: tel. 043 5577111

Srdečne Vás pozývame!
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ZÁKAZKOVÉ KRAJČÍRSTVO
Kupčuláková Mária

Požičiava: spoločenské šaty
spoločenské blúzky
detské šaty
detské obleky

Ponúka: šitie na mieru
šitie krojov
úpravy odevov

tel.: 0918 798 038, e-mail: kupculakova@pobox.sk
adresa: Hruštín č. 33/42

inzercia � inzercia � inzercia � inzercia

Najlepší výber, najnižšie ceny!

- porovnanie cien PZP pre všetky poisťovne so zľavou až

do 70% !!!

- porovnanie cien Havarijného poistenia

- poistenie domu, bytu a domácnosti so zľavou až do 50%

- úrazové a cestovné poistenie/on-line/ -

www.nasepoistenie.sk

- servis ohľadom II. piliera (DSS) a III. piliera (DDS) -

zmena fondov, spoločnosti,...

Nájdete nás na:

Naše poistenie, s.r.o.

člen siete Insia

Mláky 7/ budova polície /, 02901 Námestovo

0911 623 039, 0917 984 645

info@nasepoistenie.sk

www.nasepoistenie.sk

Využite naše služby

Predám vlečku za malotraktor. Cena 30 EUR.

Info: Hruštín 99, tel. 0907 364618

Na voľnú chvíľu

Svoje meno a riešenie krížovky zasielajte na email:

ouhrustin@orava.sk

Aprílové pranostiky

• Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobré lekváre.
• Apríl seno seje.
• Keď pinka v apríli nepinká, zamrzla jej bundička i perinka.
• Keď v apríli vrana kváka, bude v roku veľká psota.
• Keď je v marci veľa vetrov a v apríli veľa dažďov, nasleduje pekný

máj.
• Teplý dážď v apríli sľubuje žeň dobrú a jeseň požehnanú.
• V apríli prší na raž, v máji na pšenicu, v júni na jačmeň.
• Nerád tomu sedliak býva, keď mu v apríli nepršieva.
• Keď v apríli hojne vietor duje, stodola sa zaplňuje.
• Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi.
• Aprílový sneh pole hnojí, dážď požehnáva.
• Apríl v daždi, máj v kvete.
• Mokrý apríl, suchý jún.
• Čo si apríl zazelení, máj mu to spáli, čo si máj zazelení, jún mu to

háji.
• Aprílové sucho a májovo mokro, hospodár sýpku zasype až po

okno.
• Ak je v apríli krásne, čisto, bude máj nepríjemný isto.

Ak je apríl jasný, šumný, vtedy bude máj pošmúrny.
• Teplé noci v aprílu, požehnanie ovociu i vínu.
• Vietor, ktorý panuje od Veľkej noci do Ducha, nestratí sa počas

celého leta.
• Na Veliký piatok ak popŕcha, to nám požehnaný, dobrý rok sľubuje.
• Ak prší na Veľkonočnú nedeľu, bude málo krmu a suché leto.
• Keď na Veľký piatok nie je mráz, býva mnoho hríbov.
• Veľký piatok pochmúrny, zvestuje rok neúrodný.
• Pekná a jasná Veľká noc znamená hojnú úrodu.
• Keď prší do božieho hrobu, bude žíznivý rok.
• Veľký piatok daždivý znamená rok žíznivý.
• Veľkonočné dažde znamenajú suchý rok.
• Ak je zelený štvrtok biely, tak je leto teplé.

POĎAKOVANIE

Vážení priatelia,
ďakujem všetkým voličom KDH za Váš hlas.
Vážime si dôveru a budeme ju zodpovedne reprezento-

vať v parlamente. Sme a zostaneme verní hodnotám, ktoré
sú rozhodujúce pre dôstojnosť človeka a pre našu kresťan-
skú kultúru.

                      S úctou Ján Figeľ


