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Vidím prekvapenie v Tvojich očiach a krásny úsmev, ktorý
z nich vyžaruje.

Vlastne až teraz si si uvedomila, že už nie som
ten malý chlapec s rozbitými kolenami.

Mami pamätáš...? Je to už dávno, keď som
otvoril oči a pozrel sa na svet, bol biely
a strašne veľký. Mami, dnes som už dospelý
a svet je už krásny, farebný.

Pozerám sa naň aj na Teba. Vlastne si sa
vôbec nezmenila, si stále tou mamičkou ako
prvý krát.

Azda ti pribudlo len pár vrások, mozole na
dlaniach, a tiež jeden dospelý syn.

No dnes si tu so mnou. Stojím na prahu
života, toho ozajstného a cítim ako na mňa dýcha.

Chcel by som ťa chytiť za ruku, tak ako kedysi keď som bol
malý.

Vieš mami, trošku sa bojím, bojím sa hlasu, ktorý ma priťahu-
je, je tajomný, je to hlas života mami. Hovoria mi dospelý.

Túžil som strašne po tom slove, ale dnes, keď som tak blízko
neho, stále častejšie sa obzerám za seba do diaľky, kde je moje
detstvo. Pamätáš mami, keď si ma priniesla domov v bielej
perinke? Pamätáš sa na autíčko s ktorým som sa tak rád hral?
Pamätáš sa na moje prvé topánočky? A na môj prvý krok? Vidím
ešte dnes krásny úsmev, ktorý vyčarilo na tvojej tvári moje prvé

slovo: „MAMA“
A potom jedno ráno si mi dala do ruky lízanku, na chrbát

zavesila tašku a kráčali sme spolu do školy. Tešil som sa
dovtedy, kým ma od teba neodtrhli, nechápal som to a chcel
som tomu rozumieť. Priniesol som prvú jednotku, mami, ako je
to dávno? Sú to sekundy, hodiny, mesiace a roky plynúceho
času. Toho času, v ktorom som sa učil žiť. Mami, na čo myslíš?
Na to keď som prišiel prvý krát neskoro domov? Viem, bola to
hlúposť, ale ako ti to vysvetliť? Že som chcel prežiť kúsok
ozajstného večera, večera vo dvojici. Nie, nebolo to nič zlé, len
ten večer sa tuším spájal s prvým bozkom. Mami, s tebou som
prežil aj bolesť, pri tom všetkom a smutnom vidím Teba, mami,
ty plačeš? Neplač, teš sa, som tu, som mladý a som aj starý.

Mladý na to, aby som vedel, čo je život, starý na to aby som
sa pohral so svojim autíčkom.

Dnes už viem, čo je život. Krásna lúka plná kvetov, slnko
zohrievajúce svet, ľudia, ktorých každodenne stretávam......

Ty, s krásnym úsmevom, otec s prísnou tvárou. Život, to je
obrovský strom, pod ktorým si môžu oddýchnuť všetci ľudia.
Mami, mám ťa veľmi rád a chcem ti v tento krásny deň, povedať
to slovo, ďakujem! Ďakujem za cestu k životu po ktorej si ma
učila kráčať. Ďakujem za pohladenie tvojou rukou. Ďakujem za
prebdené noci, v ktorých si spolu so mnou prežívala bolesť.
Ďakujem...... Mami, za všetko, ďakujem, za to čo bolo, i za to čo
príde.
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Vyznanie pre mamu....

Rodinné centrum Motýlik usporiadalo v nedeľu, 15. apríla,

koncert pre deti „Spievankovo“. Spolu so Zahrajkom a Spie-

vankou sa zabávali nielen deti, ale aj mamičky a dokonca

aj niektorí oteckovia.

Ďalší skvelý koncert, ktorý spo-
jil to najlepšie zo slovenskej

V pondelok, 30. apríla nám naši hasiči postavili v centre

obce májku. O dobrú hudbu a spev sa postarali folkloristi

a SONDA, občerstvenie pre dospelých a sladkosť pre deti

zabezpečila obec.

scény či už pop rocku,
alebo alternatívnej hud-
by, pripravil v sobotu,
28. apríla, náš všade
známy Ľudo Snovák.
Vystúpili na ňom kape-
ly HEX, DATASYSTEM
a TALKSHOW. Po kon-
certe nasledovala after
párty s DJ Ľudom Sno-
vákom a DJ Apkom. Už
teraz sa tešíme na jeho
ďalšie prekvapenie.



05/20122

Očami

starostu

Cítiť, milovať, trpieť, obetovať sa , bude vždy obsahom života ženy.
(Honoré de Balzac)

 Ruchu na poliach v záhradách a na

stavbách priaznivo prialo aprílové poča-

sie. Záverečný týždeň bol extrémne tep-

lý, no zisťujeme, že tých extrémov nám

počasie počas roka nadeľuje čoraz via-

cej.

Činnosť za mesiac apríl:

1/ Pracovníci stavebnej firmy Ing. J.

Snováka pokračovali v stavebných prá-

cach na lekárni. V interiéri boli urobené

a povrchovo upravené sadrokartónové

stropy a na ne boli namontované svieti-

dlá. Taktiež bola dorobená dlažba na

chodbe a schodisku. Zvonku bola leká-

reň zateplená polystyrénom a natiahnu-

tá základnou omietkou. Od dvora na

okná a dvere boli namontované mreže.

2/ Na budove v športovom areáli Ku-

tina firma BRIX nalepila novú strešnú

krytinu. Stará strešná krytina bola po

dobe životnosti, bola dopraskaná a do

budovy zatekalo.

3/ V budove v športovom areáli Kuti-

na pracovníci obce a nezamestnaní vy-

murovali nové priečky, na ďalšiu šatňu

a sociálne zariadenia.

4/ Na budove v športovom areáli na

Kutine pracovníci obce a pán J. Drígeľ

upravili a pozvárali mreže, na nové okná

a dvere.

5/ Za bránou ihriska na Kutine od

Babína, bol vysadený živý plot z ihlična-

nov, ktorý bude slúžiť, ako prirodzená

bariéra.

6/ Pracovníci obce a nezamestnaní
pokračovali v jarnom upratovaní obce.
Bolo pozbierané železo, elektronický
a nebezpečný odpad, vyzbieraný komu-
nálny odpad popri ceste 1/78 od Príslo-
pu, až po koniec chotára. Ďalej boli od-
stránené divoké skládky odpadu v ka-
tastri obce a pozbieraný komunálny od-
pad, popri celom úseku cesty na Zába-
vu.

7/ Žiaci Základnej školy sa zapojili do
zberu komunálneho odpadu z príleži-
tosti Dňa Zeme. Usilovne zbierali od-
pad, čo im prišiel do cesty. Touto cestou
sa im chcem osobitne všetkým, aj ich
vyučujúcim, veľmi pekne poďakovať.
Sami vidia, že v peknom prostredí sa aj
lepšie cítime. Všetko záleží len od nás,
ako si to prostredie, sami vytvárame.
Odpad od sladkostí, či iných vecí, by
nemal končiť na chodníku, či na zastáv-
ke, ale v koši a k tomu sa naši žiaci aj
takýmto spôsobom vychovávajú.

8/ Stavebná firma UNISTAV nám vy-
budovala rozšírenie vodovodu na Kuti-
ne v celkovej dĺžke 390 m.

9/ Pracovníci, ktorí sú zamestnaní
v Česko – Slovenskom projekte, nám
dosadili sadenice v obecnom lese na
Zábave a to buk, jedľu a červený smrek.

10/ Pracovník firmy Ing. J. Uhríka pán
Voška, nám na ulici Kultúrna urobil te-
rénne úpravy cesty v ktorých bude po-
kračovať aj tento mesiac.

Všetkým, ktorí sa podieľali na spo-
menutých prácach, veľmi pekne ďaku-
jem.

Vážení občania
Ľudský život je najkrajší a najvzneše-

nejší dar od Boha, ktorý dostávame
prostredníctvom našich matiek. Jedna
stará múdrosť hovorí, že na svete medzi
najväčšie hodnoty patrí: chlieb každo-
denný, ktorý prináša silu a zdravie, múd-
rosť uložená do kníh a matka, ktorá ne-
nechá pretrhnúť niť života.

Z príležitosti „Dňa matiek“ všetkým
mamám a starým mamám, prajem ra-
dosť zo svojich detí a vnúčat. Nech ich
celoživotná starostlivosť a obeta, ktorú
venovali svojim deťom a vnúčatám, bude
raz aj zo strany ich detí, im opätovaná.

Mgr. František Škapec, starosta obce



05/20123

6. BOŽIE PRIKÁZANIE: NEZOSMILNÍŠ a 9. BOŽIE PRIKÁZANIE: NESCUDZOLOŽÍŠ

O mesiaci máj zvykne sa hovoriť, že
je to lásky čas. Ale čo je to láska, veľa
ľudí si dnes vysvetľuje po svojom, alebo
podľa filmov. Pre veriacich mesiac máj
je však aj mesiacom Matky Božej, ktorá
nás učí čistej a nesebeckej láske, ktorá
nikomu neubližuje a každého si váži.

Čo iné po ľudskom živote by sme si
mali na človeku najviac vážiť, ak nie
ľudskú dôstojnosť. Aj preto hneď po pri-
kázaní: Nezabiješ, v Desatore, ako ďal-
šie nasleduje: Nezosmilníš. Človeku ku
šťastiu nestačí len to, že žije, ale jeho
život musí sa odohrávať aj v náležitej
dôstojnosti. Dôstojný život človeku za-
bezpečujú určité hodnoty: manželstvo,
rodina, manželská vernosť, nevinnosť
detí, rodinný pokoj… Strážiť tieto hodno-
ty majú za úlohu aj 6. a 9. Božie prikáza-
nie, a naopak, najviac týmto hodnotám
ubližujú hriechy proti týmto dvom priká-
zaniam. Preto si priblížme náuku týchto
dvoch príkazov:

1. Boží zámer: Boh stvoril človeka
ako muža a ženu, stvoril ich teda roz-
dielnych v pohlaví. Ak ich takto stvoril,
mal s tým aj určitý zámer. Aký je tento
Boží zámer s mužsko - ženskou rozdiel-
nosťou, to sa môžeme dozvedieť z dvoch
textov knihy Genezis, kde sa hovorí
o stvorení človeka: 1. „Boh stvoril člove-
ka ako muža a ženu a povedal im ploďte
sa a naplňte zem.“ Gn 1,28; 2. „Nie je
dobré človeku byť samému, urobím mu
pomocnicu, ktorá mu bude podob-
ná…Preto muž opustí svojho otca i mat-
ku a prilipne k svojej manželke a budú
dvaja jedným telom.“ Gn 1,18-24 Z tých-
to dvoch textov nám vychádzajú dva
ciele mužsko-ženskej rozdielnosti:
1. podávanie života, 2. vyjadrenie vzá-
jomnej lásky

K týmto dvom cieľom treba pripome-
núť, že sú to ciele jedného diela, na
ktorom je účastný aj človek, ale aj Boh.
Boh je tu hlavný darca života a volá ku
spolupráci na tomto diele aj človeka.
A spolupráca človeka spočíva v tom,
aby nerobil pri tomto diele prekážky prí-
rode, cez ktorú účinkuje Boh. To zname-
ná, že vyjadrenie vzájomnej lásky člo-
veka bez otvorenosti prijať ľudský život
protiví sa Bohu. Boh vtedy prežíva takú
bolesť, akú prežíva človek, keď túto spo-
luprácu na počatí odmieta Boh, z jemu
známych dôvodov. Z povedaného vy-
plývajú pre užívanie mužsko-ženskej roz-
dielnosti potom také tri zásady:

1. na užívanie
mužsko-ženskej roz-
dielnosti sú potrební
dvaja spôsobilí ľudia,
muž a žena,

2. spôsob užíva-
nia musí byť taký, aby nevylučoval spo-
mínané ciele, ani podávanie života, ani

vyjadrenie vzájomnej lásky,
3. na vyjadrenie lásky tak hlbokým

spôsobom nestačí len príležitostné zjed-
notenie osôb. Osoby musia byť spojené
trvalým manželským zväzkom.

2. Telesná radosť: Čo človeka naj-
častejšie vedie k porušovanie niektorej
z týchto zásad, je to, že užívanie muž-
sko-ženskej rozdielnosti je spojené s pre-
žívaním radosti z uspokojovania teles-
ného pudu. Preto si povedzme niekoľko
slov aj o tejto radosti. Radosť pri užívaní
mužsko-ženskej rozdielnosti a pocit ná-
klonnosti oboch pohlaví je prirodzeným
darom Božím. Priviesť dieťa na svet, dlhé
roky ho vychovávať a žiť vo vernom man-
želstve až do smrti nie je ľahkou úlohou.
Aby bol človek ochotný toto na seba
prijať, Boh mu pomáha pohnútkou, kto-
rou je vlastne ona radosť sprevádzajúca
užívanie mužsko-ženskej rozdielnosti.
Táto radosť je zároveň aj odmenou za
všetky obety, ktoré sú s tým spojené.

3. Hanblivosť a čistota: Tak ako pre
radosť z uspokojovania pohlavného
pudu, človeku upadá do prehreškov proti
6. a 9. prikázaniu, tak na druhej strane
pomáhajú mu vyvarovať sa ich vrodená
hanblivosť a čnosť čistoty. Hanblivosť je
psychická dispozície, ktorá človeka chrá-
ni pre nedovoleným užívaním mužsko-
ženskej rozdielnosti a pobáda ho, aby
jej dovolené užívanie konal v patričnej
intimite. Čistota je zas morálna čnosť,
ktorá pomáha človeku ovládať city, myš-
lienky, pohľady, reči i skutky plynúce
z telesnej žiadostivosti. Zvláštnymi druh-
mi čistoty sú panenstvo a celibát, ale
rovnako potrebné je aj zachovanie čis-
toty slobodných, vdovskej i manželskej.

4. Hriechy proti čistote: Keďže úlo-
hou čistoty je chrániť človeka pred hriech-
mi proti 6. a 9. prikázaniu, tak potom aj
tieto prehrešky sa nazývajú hriechmi proti
čistote. Vo všeobecnosti hriechy proti
čistote môžeme charakterizovať ako ne-
zriadenú túžbu, či nezriadené užitie muž-
sko-ženskej rozdielnosti. Pod slovom ne-
zriadené sa myslí, že tam neboli zacho-
vané podmienky na dovolené užitie muž-
sko-ženskej rozdielnosti: osoby: muž
a žena, ciele: podávanie života a vyjad-
renie lásky a manželstvo. Konkrétne sa
tu jedná o celý rad previnení: nečisté
myšlienky a reči, nečisté pohľady a do-
tyky, nečisté skutky, masturbácia, ho-
mosexualita, smilstvo, cudzoložstvo,
konkubinát, prostitúcia, znásilnenie, brá-
nenie počatiu.

1. nečisté myšlienky – sú to zaká-
zané myšlienky a predstavy z oblasti 6.
a 9. Božieho prikázania. Už aj nečistú
myšlienku pokladáme za hriech podľa
Ježišových slov: Kto žiadostivo len hľadí
na ženu, už s ňou scudzoložil vo svojom
srdci. Pri nečistých myšlienkach treba

však rozlišovať medzi hriechom a poku-
šením. To, že sa človeku vtlačí do mysle
nečistá myšlienka, to môže byť len po-
kušenie. Hriechom by sa táto myšlienka
stala až vtedy, keď by s ňou človek sú-
hlasil, dobrovoľne v nej zotrvával a ne-
odporoval jej a hľadal by v nej záľubu.

2. nečisté reči – sú to vulgárne slová
a názvy, neslušné vtipy a reči, ktoré sa
rozprávajú za účelom človeka zastrašiť
alebo rozosmiať, ale na druhej strane
znevažujú ľudskú dôstojnosť a strhávajú
zábrany, ktoré človeku doteraz pomá-
hali nedopustiť sa ešte aj nečistého skut-
ku.

3. nečisté pohľady a dotyky – sú
hriešne, lebo navádzajú človeka k tomu,
aby upadol ešte do vážnejších previnení
v oblasti 6. a 9. Božieho prikázania. Tie-
to pohľady a dotyky sú dovolené len
tam, kde je dovolené aj užívanie muž-
sko-ženskej rozdielnosti, teda v manžel-
stve.

4. nečisté skutky – je ich viacero:
masturbácia – je to nečistota na sebe

samom, hriechom je preto, lebo je tu
vylúčené aj podávanie života aj vyjadre-
nie lásky manželskému partnerovi.

homosexualita – je hriechom preto,
lebo je tu vylúčená samotná mužsko -
ženská rozdielnosť, ktorá je prvoradou
podmienkou toho, aby mohla byť dovo-
lene užitá. V Biblii sa tento hriech nazý-
va sodómia, lebo sa ho dopúšťali ľudia
v Sodome a Gomore, za čo boli potres-
taní ohnivým dažďom z neba. Tento
hriech sa počíta medzi štyri do neba
volajúce hriechy.

smilstvo – je to užitie mužsko - žen-
skej rozdielnosti dvomi slobodnými po
ich vzájomnom súhlase. Hriechom je
preto, lebo tak vážne vyjadrenie lásky
sa koná mimo manželstva a obyčajne
sa tu bráni aj počatiu.

cudzoložstvo – je to skutkovo podob-
né ako smilstvo, len jeden alebo obaja
previnilci sú viazaní manželským zväz-
kom, teda okrem čistoty porušujú aj man-
želskú vernosť.

konkubinát – je stav, keď muž a žena
spolu bývajú, spolu žijú, napodobňujú
manželský stav, ale nemajú uzavreté
manželstvo. Takýto ľudia nemôžu do-
stať rozhrešenie, lebo žijú v stálej príle-
žitosti ku hriechu a vzbudzujú verejné
pohoršenie. Rozhrešenie dostanú, až
keď sa rozídu, alebo sa cirkevne zoso-
bášia.

prostitúcia – to je smilstvo prístupné
pre všetkých za peniaze alebo pre ne-
zriadenú radosť. Rozhrešenie je aj tu
zamietané pre stálu príležitosť upadať
do hriechu.

znásilnenie – je užitie mužsko - žen-
skej rozdielnosti proti vôli jednej stránky
najčastejšie ženy.
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80 rokov Kubiriťáková Margita

Diškancová Terézia

Mišánik Dominik

75 rokov Hojo Ladislav

70 rokov Kompanová Zuzana

65 rokov Halaštíková Anna

60 rokov Hutirová Elena

Martvoň Ján

55 rokov Sedlár Štefan

50 rokov Dopater Ľubomír

Kazimierová Emília

Prišli medzi nás:
Eliška Adamčíková

Lenka Ferjančíková

Dominik Hutira

25. výročie sobáša:
Jozef Mišánik a manželka Mária

Uzavreli manželstvo:
Ing. František Snovák

- Gabriela Drahošová
František Jasielsky

- Katarína Mateková
Marek Duraj

- Magdaléna Jurovčíková

Odišli od nás:
Tomáš Škapec, 63 rokov
Zuzana Jurovčíková, 90 rokov
Štefan Martvoň, 58 rokov
Mária Gombalová, 71 rokov
Ľudovít Očkaják, 74 rokov
Ján Katreník, 69 rokov

JUBILANTI

v mesiaci máj 2012

bránenie počatiu – hoci sa tu mužsko
- ženská rozdielnosť užíva v manžel-
skom zväzku, za hriech sa počíta preto
lebo vylučuje jej jeden podstatný cieľ –
podávanie života.

Hriechy proti 6. a 9. Božiemu priká-
zaniu môžeme nazvať chúlostivými, člo-
vek sa za nich veľmi hanbí, ale oni veľmi
zaťažujú aj svedomie človeka. Človek
sa nezbaví pocitu viny z nich, tým, že sa
ich bude snažiť ukrývať, či zabudnúť na
nich. Ľudí, ktorí to takto robili, pocit viny
sprevádzal dlhé roky. Jedinou cestou
ako sa zbaviť pocitu viny aj z týchto
hriechov a uľaviť tak svojej duši, je odo-
vzdať ich Pánu Bohu vo sviatosti zmie-
renia, inej možnosti tu niet. Pre spomí-
nanú chúlostivosť aj spovedník s kajúc-
nikom, ktorý sa vyznáva z prestúpenia
6., či 9. prikázania, musí zaobchádzať
veľmi citlivo. Bolo by prinízke, keby tu
bol spovedník prílišne zvedavý, skôr tu
musí pôsobiť povzbudzujúco pre kajúc-
nika, ale pritom musí hájiť aj Božie záko-
ny. Príklad si tu možno vziať zo samot-
ného Ježiša, ktorý sa nevyzvedal na
hriechy cudzoložnice, ale zas je nepo-
vedal, že nič sa nestalo, pôsobil po-
vzbudivo aj obhajujúco Boží zákon, keď
povedal: „Choď a viac nehreš!“

Niektorí ľudia keď sa vyznávajú
z niektorého z hriechov proti 6., či
9. prikázaniu, akoby chceli kňaza pre-
svedčiť, alebo aspoň s ním podiskuto-
vať, že to, čoho sa oni dopustili, za hriech
by sa nemalo ani pokladať. Lenže prav-
da je taká, že to čo raz je hriechom,
nemôžeme povedať, že to nie je hriech.
Tak, ako krádež budeme vždy pokladať
za hriech, tak za hriech treba pokladať aj
ktorékoľvek previnenie z oblasti 6. a 9.
Božieho prikázania, ak ono hriechom je.
Cesta ako sa zbaviť veľkého pocitu viny
z previnení proti 6. a 9. Božiemu priká-
zaniu je, pokladať to za svoj hriech
a vyznať sa z neho rovnako, ako sa
vyznávame z ostatných hriechov.

To, čo niektorým ľuďom bráni, či pre-
káža nazvať hriechom niektoré previne-
nie z oblasti 6. a 9. prikázania, je trend
dnešnej doby v tejto veci. V televízii od
rána do neskorej noci sú vysielané filmy,
ktoré sa nezaobídu bez milostných scén.
V každom časopise dnes nájdeme ob-
rázok s obnaženým ľudským telom, do
všetkých reklám je vtiahnutý milostný
akt a ak aj nejaký humor nemá nečistú
zápletku, nevieme sa nad tým ani za-
smiať. Takýmto počínaním aj to, čo
v skutočnosti hriešne je, v ľudskom mys-
lení je vysvetľované ako normálna vec,
ako niečo, čo patrí k normálnemu životu.
Takýmto počínaním na ľudskej slabosti
sa niekto chce opäť obohatiť. Lenže za
akú cenu?

Uprostred treskúcej zimy vyčnievali
k tmavej oblohe dva kamene. Keď vy-
šiel mesiac, akoby ich bol postriebril.
S údivom hľadeli na seba až sa zaľúbili.
Chceli sa priblížiť, ale nedalo sa, lebo

boli primrznuté do zeme. Keď ráno za-
čalo vychádzať hrejivé slniečko, s ra-
dosťou to uvítali. Už sa nemohli dočkať,
kedy sa ľad roztopí a oni sa konečne
dotknú. Netušili však, že im pri tom hrozí
jedno nebezpečenstvo. Ak sa dajú prud-
ko do pohybu, zrazia sa a sa rozbijú. No
našťastie slnko ich ohrievadlo pomalič-
ky a ľad sa topil iba zvoľna. Museli teda
trpezlivo čakať, ale práve vďaka také-
muto čakaniu, dotkli sa síce až na konci
dňa jeden druhého, ale bez toho, žeby
sa jeden o druhý rozbili. Najbližšiu noc
prežili už jeden druhému bok po boku.

Aj spomínaný trend dnešnej doby,
mnohé veci z oblasti, ktorú strážia
6. a 9. Božie prikázanie urýchľuje:
dnešné neplnoleté deti vedia už to, čo
niekedy nepoznali dospelí ľudia, prvé
skúsenosti s mužsko-ženskou rozdiel-
nosťou majú mladí ľudia vo veku, kedy
ešte nie sú psychicky zrelí, pilulky proti
otehotneniu užívajú dievčatá, ktoré nie
sú ešte dospelé ani vekom, ale ani po
stránke telesného vývinu. Aký je násle-
dok tejto uponáhľanosti? Rozbitie tých
najkrajších hodnôt života: manželstvá
uzavreté v psychicky nezrelom veku vy-
držia 5 – 10 rokov, s nimi sa rozbíjajú aj
rodiny, v ktorých potom trpia najnevin-
nejší – deti, veľkou ranou je nárast počtu
neplodných manželstiev, iné deti sa ro-
dia do neúplných rodín. Jediným rieše-
ním v tomto rozpoložení je prinavrátenie
sa k tomu zámeru, aký mal Stvoriteľ
mužsko-ženskej rozdielnosti a darca ži-
vota, dobrotivý Boh.

Bože, Ty si stvoril muža a ženu na
svoj obraz, práve preto sa tieto dve by-
tosti tak navzájom obdivujú. Prosíme ťa,
nech spolunažívanie týchto ľudí požeh-
nané do manželského zväzku vždy vy-
jadruje ich vzájomnú lásku, nech je otvo-
rené na prijatie nového života a nech
neničí, ale ochraňuje také krásne hod-
noty, ako sú: manželstvo, rodina, nevin-
nosť i pokoj v rodine. Skrze Krista, nášho
Pána. Amen.

Poľovnícke združenie Hruštín s hl-

bokým žiaľom oznamuje že dňa

14.4.2012 nás vo veku nedoži-

tých 75 rokov nečakane a na-

vždy opustil náš dlhoročný člen,

dobrý priateľ a poľovník -

Ľudovít Očkaják,

ktorý svoj život venoval poľov-

níctvu a práci v prírode. V roku

2011 dostal bronzovú medailu

za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na

Slovensku. Počas 41rokov členstva v poľov-

níckom združení Hruštín zastával viacero funk-

cií vo výbore PZ. S vďakou na neho spomína-

jú všetci členovia poľovníckeho združenia

Hruštín a s hlbokou úctou želajú posledné

„LOVU ZDAR“



05/20125

Najmladšia generácia v obci

02.04. – do MŠ zavítala p. Kratochví-
lová z RÚVZ Dolný Kubín, ktorá deťom
porozprávala o dentálnej starostlivosti
a názorne im ukázala správnu techniku
čistenia zubov. Priniesla si „veľké zuby
a kefku,“ ktoré hneď zaujali pozornosť
detí. Škôlkarov sa pýtala, ako často si
umývajú zúbky a vysvetlila im prečo je
dôležité pravidelné čistenie chrupu. Po
úvodnom rozhovore a názornej ukážke
si deti prakticky vyskúšali postup pri čis-
tení svojich zúbkov.

02.04. – prebehla registrácia do pro-
jektu „Schauma škôlkam 2012.“ Úlohou
detí bolo nakresliť obrázky na tému „Roz-
právková olympiáda.“ Na odoslanie vý-
tvarných prác potrebujeme kódy z vý-
robkov značky Schauma kids. Ak sa
chcete zapojiť, môžete priniesť kódy
z uvedených výrobkov do 1. triedy. Za
ochotu ďakujeme.

03.04. – v MŠ prebehlo testovanie
školskej spôsobilosti detí predškolské-
ho veku, ktoré bolo zamerané na ziste-
nie úrovne kompetencií v oblasti kogni-
tívnej, poznávacej, motorickej. Úlohou
detí bolo porovnávanie tvarov, zapamä-
tanie si detailov, orientácia v priestore,
kreslenie postavy, grafomotorické cvi-
čenia, plnenie úloh s využitím jednodu-
chých myšlienkových operácií a schop-
nosť sústrediť sa na danú činnosť. Ab-
solvovalo ho 13 detí z 1. a 2. triedy.
Zamestnanci CPPPaP Námestovo rea-
lizovali testovanie v 1.tr. a rodičia si mohli
prísť po výsledky osobne, prípadne do
Námestova.

05.04. – deti z MŠ sa zapojili do
výstavy „Jarné variácie 2012,“ ktorú
usporiadala vedúca sekcie estetickej
výchovy. Výtvarné práce našich detí, kto-
ré sú zhotovené z rôzneho materiálu
zdobia interiér budovy OC Klinec.

26.04. – v Zákamennom sa konalo
prvé kolo Jazykovej olympiády „Cesto-
vanie za písmenkami.“ Z našej MŠ sa jej
zúčastnili dve deti: R. Jagelková, R. Kup-
čulák, ktoré sa pustili na cestu písmen-
kovým bludiskom. Sprevádzala ich ka-
marátka včielka Maja, s ktorou prežili
množstvo dobrodružstiev v písmenko-

vom kráľovstve. Deti ukázali svoj talent
a jazykové zručnosti. Za odmenu získali
diplom a darček.

30.04. – za krásneho jarného poča-
sia, pri spoločnom speve pesničiek, sme
si pripomenuli tradície našich starých
rodičov a pred MŠ sme vyzdobili májku.
Deti sa hrali rôzne kruhové hry, tancova-
li, súťažili a všade vládla príjemná atmo-
sféra.

- zapojili sme sa do VI. ročníka regio-
nálnej výtvarnej súťaže zameranej na
prácu polície, ktorú deti tvorivo zobrazo-
vali vo svojich výtvarných produktoch.
Poslaním súťaže bolo motivovať deti
v oblasti výtvarnej tvorby a popularizo-
vať prácu polície.

- výtvarnými prácami sa detí zapojili
do celoslovanskej súťaže s ekologickou
tematikou, ktorej organizátorom je „Kvap-
ka“ nezisková organizácia. Cieľom súťa-
že bolo pestovanie ekologického svedo-
mia a ekologickej inteligencie detí.

Milé mamičky a babičky, srdečne Vás
pozývame na Deň matiek, ktorý sa usku-
toční 10.5.2012 (štvrtok)o 15.00 hod.
v priestoroch jedálne. S programom sa
predstaví 1. a 2. trieda.

Dňa 11.5.2012 (piatok) o 15.00 hod.
vystúpi 3. a 4. trieda.

Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ

- oficiálne výsledky celoslovenského
preskúšania deviatakov zo slovenského
jazyka a literatúry a matematiky, ktoré
sa uskutočnilo 14.3.2012:
Slovenský jazyk a literatúra:

� celoslovenský priemer: 54,47 %
� priemer našej školy: 61,95 % (9. A –
58,3 %, 9. B – 65,8 %)

Percentil: 84,28% - t.j., že toľko %
škôl na Slovensku sa umiestnilo za na-
šou ZŠ

� najlepšie výsledky: 96 %: Marika
Štulajterová 9.A, 88 %: Zdenka Žilinco-
vá 9.A, Miloslav Mišánik 9.B.
Matematika:

� celoslovenský priemer: 57,54 %
priemer našej školy: 62,2 % (9.A –

49,5 %, 9.B – 75,5 %)

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
APRÍL 2012

Percentil našej školy – 69,7% (toľko
% škôl je za našou ZŠ)

� najlepšie výsledky: 100 %: Denisa
Kupčová a Jakub Jancek 9.B, 95 %:
Margita Katreníková 9.B.
3.4.2012 absolvovali žiaci 8. a 9.ročníka
prednášky k prevencii trestných činov.
Zaujímavou formou ich podal Mgr. Šán-
dor, preventista PZ SR. Upozornil žia-
kov na dôležitosť poznania zákona
(www.zbierka.sk), hovoril o trestnom zá-
kone, cestnom zákone (nutnosť použí-
vania ochranných prílb u žiakov aj
v obci), o požívaní alkoholu, zdržiavaní
sa v pohostinských zariadeniach, donu-
covacích prostriedkoch, dobe zadržania
a ďalších zaujímavých témach (zákaz
zdržiavania sa pod prístreškom pred ZŠ
Výhon).

3.4.2012 sa v Martine uskutočnilo kraj-
ské kolo dejepisnej olympiády. Víťaz
okresného kola v kategórii siedmakov
Marek Kaprálik (7.A) v konkurencii
19 súťažiacich obsadil skvelé 2.miesto!
Blahoželáme a ďakujeme za výbornú
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reprezentáciu
školy i Hruštína.
Pr ipravova la
p.uč. Kubánio-
vá.

V regionál-
nej výtvarnej
súťaži „MÓDA
LIPTOVA VČE-
RA A DNES“
bola spomedzi

330 zaslaných prác od detí vo veku
4 – 16 rokov ocenená aj práca j Emky
Hutirovej (2.B). Žiačka p.uč. Marettovej
zo ZUŠ Jánoš získala vo svojej kategórii
ocenenie za III.miesto. Blahoželáme!
11.4.2012 sa v ZŠ Lokca konalo okres-
né kolo matematickej olympiády. V kate-
górii M6 našu školu reprezentoval žiak
Jozef Žilinec 6.A tr., v kat. M7 žiaci Ma-
rek Kaprálik, Daša Janceková a Andrea
Hojová. Žiaľ, ani jeden z nich sa nestal
úspešným riešiteľom. Napriek tomu ďa-
kujeme za reprezentáciu školy.

Výsledky 5. ročníka výtvarnej súťaže
Hrapinoskova paleta: 1. Adam Konde-
la, 5.B, ZŠ Novoť, 2. Ľudovít Drígeľ, 4.A,
ZŠ Hruštín, 3. Veronika Páčilová, 6.A,
ZŠ Hladovka. Hrapinoskova paleta je

prvá celoorav-
ská výtvarná
súťaž žiakov
z á k l a d n ý c h
škôl. Témy boli,
ako inak - orav-
ské: Pásli ovce
valasi, Oravský
hrad, Zbojníci
(celoslovenská
téma), Oravská
drevenica, Na
gazdovskom

dvore, V lese... Ľudka pripravovala
p.zástupkyňa Mgr. I. Kleňová. Blahože-
láme k umiestneniu!
17.4.2012 absolvovalo 20 žiakov 8.roč.
testovanie v rámci kariérového poraden-
stva v spolupráci s CPPaP v Námesto-
ve. Interpretáciu výsledkov IQ testu
a testu záujmov dostal žiak spolu s rodi-
čom o týždeň neskôr. Testovanie bolo
bezplatné a bolo ponúknuté všetkým žia-
kom 8.roč.

-  V medzinárodnej súťaži Žitnoos-
trovské pastelky získal žiak SZUŠ Já-
noš Martinko Jandek (1.A) vo veľkej kon-
kurencii krásne ocenenie za svoj auto-
portrét. Ocitol sa v spoločnosti ocene-
ných žiakov z Bangladéša, Kazachsta-
nu, Ruska, Srbska, Česka, Bulharska,
Poľska, Maďarska, Litvy, Hongkongu,
Ukrajiny. Máme v škole naozaj výtvarný
talent a sme radi, že pod vedením p.uč.
Marettovej sa neustále rozvíja. Blahože-
láme!!
24. apríla zavítali medzi žiakov 1.- 4.
roč. poľovníci Ing. J. Rabčan a Ing.
L. Melek. Žiaci im zahrali krátke diva-

dielko o vlkovi a Červenej čiapočke
a potom si vypočuli rozprávanie o lese,
o zvieratkách a so záujmom si prezreli
poľovnícke trofeje i zbrane. Za vedo-
mosti boli žiaci odmenení obrázkami
zvierat.

25.4.2012 sa v Námestove konalo okres-
né kolo v prednese poézie a prózy -
Hviezdoslavov Kubín. Našu školu repre-
zentovala pätica žiakov. Poéziu recito-
vali: Mária Snováková (4.B) a Silvia Mart-
voňová (7.A), prózu Kristína Kytašová
(4.A), Juraj Jurovčík (5.B) a Mária Ro-
siarová (8.B). Ďakujeme za reprezentá-
ciu školy.

V Dolnom Kubíne sa vo štvrtok 26.4.
uskutočnila súťaž Hliadok mladých zdra-
votníkov. V kategórii I.stupeň nás repre-
zentovali žiačky 5.A Darina Očkajáková,
Natália Bražinová, Stela Kubicová, Da-
niela Martvoňová a Jana Jurkyová. Pri-
pravovala ich p.uč. Vlžáková. V konku-
rencii 11 hliadok obsadili pekné 4.miesto.
Blahoželáme a ďakujeme za dobrú re-
prezentáciu našej školy.

Vo štvrtok (26.4.2012) sa žiaci 5.-9.roč-
níka so svojimi učiteľmi zapojili do celo-
štátnej akcie "Vyčistime si obec, vyčisti-
me si Slovensko". Akcii prialo aj krásne
počasie, žiaci nazbierali plné vrecia od-
padu, vyčistili okolie verejných budov -
okolo obecného úradu, požiarnej zbroj-
nice, zdravotného strediska, zastávok
SAD, cintorína, kostola, MŠ. Vyčistili aj
ulice Radzovka, Lán, Črchľa, Baraniar-
ky, Hlavná, Kutina. Žiaci z Vaňovky uro-
bili poriadok vo svojej dedine (miestnej
časti).

Ďakujeme OcÚ za odvoz nazbiera-
ných vriec s odpadom.

Všetkým žiakom patrí pochvala za
usilovnosť, záleží na všetkých spoluob-
čanoch, ako dlho si udržíme našu obec
takú poriadenú, čistú.

26.4. reprezentoval našu školu Matej
Martvoň (7.B) v súťaži Ja a moja dedina.
Jeho úlohou bolo zostaviť prezentáciu
zaujímavostí v našej dedine, ktorú do-
prevádzal svojím výkladom v nemec-
kom jazyku. Vo svojej kategórii obsadil
krásne II.miesto. Pripravovala p.uč. Ša-
latová, Nj učí p.uč. Uhríková. Blahoželá-
me!
30. 4. 2012 sa uskutočnilo v Námestove
obvodné kolo súťaže v rétorike Štúrov
Zvolen. V I. kategórii nás reprezentova-

la žiačka 6. roč. Mar-
tinka Šeligová a v II.
kategórii Zuzana
Jurčigová (8.B), kto-
rá získala I. miesto
a postúpila do celo-
národného kola, kto-
ré sa uskutoční
v máji vo Zvolene.
Pripravovala p.uč.

Martvoňová. Blahoželáme a ďakujeme
za výbornú reprezentáciu školy.
26.4.2012 sa konalo celoslovenské ex-
perimentálne kolo Geografickej olympi-
ády kategórie Q na internete. Súťaže sa
zúčastnilo 1989 žiakov z celého Sloven-
ska. Najlepší riešitelia z našej školy sú:
Terka Trojáková 9. A (26 správnych od-
povedí z 30), Juraj Jurovčík 5.B (25),
Lujza Gáborová 6.A (24), Katka Bobko-
vá 5.B (24), Milan Michalčík 6.A (23),
Lucia Maďaríková 8.A (22) a Ľuboš
Glomba 7.A (22). Všetky výsledky tejto
súťaže si môžete pozrieť na stránke
www.mapaslovakia.sk.
26.3.2012 sa konal v telocvični ZŠ Hruš-
tín ŠVIHADLOVÝ MARATÓN. Súťažilo
sa v dvoch kategóriách - dievčatá a
chlapci a v dvoch disciplínach: skákanie
za minútu - rátal sa počet skokov a ská-
kanie na čas bez omylu.
VÝSLEDKY: CHLAPCI
1.Katreník Štefan 6.B-149 skokov za min.
2. Jagelka Michal 7.B - 119
3. Ťasnocha Milan 5.A - 106

1. Katreník Štefan 6.B - 80 sekúnd bez
chyby skákania

2. Zahumenický Filip 6.B - 70
3. Jurky Matúš 6.A - 40
DIEVČATÁ
1. Očkajáková Darina 5.A - 160 skokov

za minútu - rekord školy!!!
2. Teťáková Diana 8.B - 140
3. Bobková Katarína 5.B - 138

1. Zemenčíková Tatiana 6.A - 341 sek.
bez chyby skákania, čo je 5:41 min.

2. Remeňová Zuzana 6.B - 227
3. Bobková Katarína 5.B - 164

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy
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Aj tento rok organizujeme v Hruštíne
Deň Rodiny. Môžete sa naň tešiť už
3. júna (nedeľa) v areáli ZŠ Hruštín.
Program bude veľmi pestrý. Môžete sa
tešiť na eRko tance, scénické divadlo,
bábkové divadlo, rôzne spevy a tance.
Pripravujeme tiež množstvo súťaží a hier
pre celé rodiny (kreslenie v kruhu, beh
v ronde, balóny v padáku, cukríkový
strom,....). Počas Dňa Rodiny budete
mať možnosť vyskúšať si aj množstvo
atrakcií - maľovanie na tvár, trampolína,
vodný futbal, skákajúce topánky, hrn-
čiarsky kruh, výroba náušníc a iné tvori-
vé dielne. Každý detský účastník si bude
môcť odniesť z akcie lietajúci balón
s logom Dňa Rodiny. Pre rodiny, ktoré
sa zapoja do súťaží, sú pripravené hod-
notné ceny. Programom vás bude spre-
vádzať šašo Bonifác.

Celá akcia sa uskutoční s podporou
obce Hruštín, ZŠ Hruštín a farským úra-
dom Hruštín.

Deň Rodiny bude vyvrcholením 2-týž-

NOVÝ BAZÉN S LOPTIČKAMI V RCM

Pozývame všetky deti do herne!!!

Máme nový bazén s loptičkami!!!

Herňa je otvorená každý pondelok od

10.00 do 12.00 a utorok od 15.00 do

17.00.

Oznamy RCM

PREDNÁŠKA – VÝVIN REČI
Pozývame všetkých rodičov na

prednášku – VÝVIN REČI – 9. mája

(streda) od 10.00 do 11.30 s vynikajú-

cou logopedičkou z Bratislavy - Mgr.

Máriou Grlickou. Prednáška sa usku-

toční v priestoroch Rodinného centra

Motýlik. Pre veľký záujem vás prosíme

nahlásiť vašu účasť telefonicky

(0903346213) alebo e-mailom (rcmo-

tylik@gmail.com). Ďakujeme za pocho-

penie.

RODINNÉ CENTRUM MOTÝLIK POZÝVA VŠETKÝCH NA DEŇ RODINY

„ Aby deti otcov mali, aby mali mamy“ .....príď to povedať nahlas! www.denrodiny.sk

dňovej duchovnej predprípravy pre rodi-
ny, na ktorú vás srdečne pozývame.
Chceme sa tak zapojiť do celosvetové-
ho stretnutia rodín so Svätým Otcom
v Miláne, ktoré bude vrcholiť práve
3.júna. Počas týchto dvoch týždňov pri-
pravujeme zaujímavé témy na zamysle-
nie, premietanie 2 filmov a 3 prednášky
na tému: Prirodzené plánovanie rodi-
čovstva (2. jún – sobota- prednášať budú
manželia Predáčovci), Výchova v rodi-
ne a Tresty vo výchove. Bližšie informá-
cie o tomto programe si už čoskoro bu-
dete môcť prečítať na nástenke pri kos-
tole alebo na www.rcmotylik.orava.sk.
Podrobné informácie vám radi poskyt-
neme aj osobne v Rodinnom centre
Motýlik na 3. poschodí zdravotného stre-
diska každý pondelok v čase od 10.00
do 11.30 alebo vo štvrtok o 16.00 hod.

Tešíme sa na vašu účasť. Príďte sa
zabaviť spolu s celou rodinou.

Organizátor si vyhradzuje právo na
zmenu programu.

Dňa 22.4.2012 sa
v Zamoste na zákru-
te konala eRko akcia
ZAHRAJ SA S NAMI.
Celý deň nás poča-

sie držalo v napätí – bude pršať, nebu-
de, bude.... No nakoniec sa akcia pred-
sa len konala. Začali sme stretnutím pri
spevárni o 15:00. Našiel sa nás pekný
počet, približne 60 detí. Po krátkom oboz-
námení a modlitbe sme sa presunuli do
Zamostu. Tam sme mali pripravené rôz-
ne hry s možnosťou výberu. Hrali sme
futbal, vybíjanú, súťaž v skákaní vo vreci
a iné. Vyskúšali sme si aj, aké to je, keď
sú dvaja kamaráti zviazaný šatkou
a musia si navzájom pomáhať pri chôdzi
pomedzi/popod prekážky. Deti boli od-
menené sladkou odmenou. Na konci sa
nám predsa len rozpršalo. Napriek tomu

Podujatia v mesiaci máj 2012

MKS pri OcÚ Hruštín

2.5. Predaj ŠOVČÍKOVÁ

5.5. Tanečná zábava

 9.5. Predaj MITEX

11.5. Divadlo ZŠ

12.5. Rodinná oslava

13.5. Deň matiek

16.5. Predaj RIKOMAX

20.5. Rodinná oslava

23.5. Predaj LANTASTIK

26.5. Svadobná veselica

30.5. Predaj ALADIN

AKCIA ZAHRAJ SA S NAMI

čestne hlásim, že akcia bola vydarená!
A s radosťou môžem oznámiť, že záro-
veň chystáme ďalšie akcie na Medziná-
rodný deň detí a Vypni telku zapni seba?
(týždňová akcia). Už teraz sa veľmi teší-
me.

Ďakujem všetkým, ktorí sa akokoľvek
zapojili (animátorkám, deťom a farské-
mu úradu.)

Kristína Michalčíková

Dňa 27.apríla 2012 sa na MsÚ v Námestove konalo Valné zhromažde-
nie delegátov COOP Jednota SD Námestovo. Našu členskú organizá-
ciu zastupovali traja delegáti s hlasom rozhodujúcim. Na Zhromaždení
delegátov bol schválený hospodársky výsledok COOP Jednota Ná-

mestovo za rok 2011 a podnikateľský zámer na rok 2012. Okrem toho bola vyhodnotená
činnosť Výborov členskej základne za uplynulý rok, kde náš výbor bol už tradične hodnotený,
ako jeden z najlepších. Finančné ohodnotenie sa okrem Hruštína ušlo aj členskej základni
v Námestove, Oravskom Veselom a Zákamennom.

J. Kravčíková

POZVÁNKA

Obec Hruštín, MŠ Hruštín a ZŠ Hruštín

Vás pozývajú
na

DEŇ MATIEK

dňa 13.5.2012 (nedeľa) o 14.45 hod.
v Kultúrnom dome Hruštín.

V programe vystúpia:
- deti MŠ
- žiaci ZŠ

- Fsk Hruštín
Srdečne Vás pozývame.
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Marta DRÍGĽOVÁ

Hruštín – ul. Pod

Uhliskom č. d. 255

Tel.: 0915 81 32 32

Zavolajte, dohod-

neme si termín

a miesto stretnu-

tia, ktoré Vám

budú vyhovovať.

��Značkové sudové vína biele a červené

� Značkové stolové vína biele a červené

� Sýtené vína biele, ružové a červené

� Značkové akostné vína biele a červené od slovenského

výrobcu Pegas

� Ďalej ponúkame kŕmnu múku pšeničnú a otruby pšenič-

né

Tel.: 043/5577 173, mob.: 0905 788675

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Rozličný tovar Šimon Očkaják
Hruštín 391

ponúka

POTREBUJETE UPRAVIŤ ODEV?
Ak sa jedná o úpravu veľkosti, zužovanie,
skracovanie dĺžok, alebo výmenu zipsov,
podšívok. Možnosť šitia na mieru podľa
obrázkovej predlohy. Kontakt: 0918 322811

Dobrý Boh sa rozhodol stvoriť .....Matku.
Lopotil sa s tým šesť dní, keď sa mu zjavil

anjel a povedal: „Tým len strácaš čas.“
A Boh mu na to: „Hej ,ale čítal si požia-

davky v objednávke? Musí sa dať umývať
ako celok, nesmie byť z umelej hmoty.....musí
mať 180 pohyblivých nahraditeľných častí,
uspokojiť sa s kávou a so zvyškami z minu-
lého dňa .....musí mať bozk schopný uzdraviť
od zlomenej nohy až po sklamanie v láske.....
šesť párov rúk.“

Anjel potriasol hlavou a neveriaco sa spý-
tal:

„Šesť párov?“
„Ruky to nie je taká ťažká vec, povedal

dobrý Boh, ale mama musí mať tri páry očí.“
„Tak veľa?“
Boh prisvedčil: „Jeden pár, aby videla

Predám plášť Behúň 6.50x16.
Tel.: 0915 557155

Ako Boh stvoril mamu
cez zatvorené dvere, keď sa pýta: Deti, čo to
tam vnútri vyvádzate?, aj keď to vie. Druhý
pár za hlavou, aby videla, čo by nemala, ale
musí vidieť. A ešte ďalší pár, aby dieťaťu, keď
sa dostane do nepríjemností potichu poveda-
la: Rozumiem, ale aj tak ťa mám rada.“

„Pane“, povedal anjel a jemne sa mu do-
tkol ramena, „choď spať. Aj zajtra je deň....“

„Nemôžem,“ odpovedal Pán. Už som sko-
ro hotový. Už mám jednu, ktorá sa vylieči
sama, keď je chorá a môže pripraviť obed pre
šesť osôb z pol kila mletého mäsa a pod
sprchou pevne udrží sedemročné dieťa.“

Anjel pomaly obišiel model matky a zve-
davo ho skúmal.

„Je veľmi útla“, povedal s povzdychom.
„Ale odolná!“ odvetil Pán rázne. Nevieš si

predstaviť, čo všetko je schopná urobiť a zniesť

jedna mama.“
„Myslí.“
„Nielen to, vie veľmi dobre používať aj

rozum a pristúpiť na kompromisy,“ povedal
Stvoriteľ.

Anjel sa teraz sklonil nad modelom mat-
ky a prešiel prstom po jej líci.

„Tu je jedna kvapka,“ povedal.
„To nie je kvapka ,“ opravil ho  Pán.
„To je slza .“
„A na čo je tá slza.“
„Prezrádza radosť, smútok, sklamanie,

bolesť, osamelosť.“
„Si génius!“ zvolal anjel.
Boh s jemnou nostalgiou dodal: „Pravdu

povediac, to som tam ja nedal.“

(Bruno Ferrero – Štyridsať príbehov z púšte)


