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V sobotu, 16.6.2012, sa vo farskej
záhrade konala opekačka. Zúčastnilo sa okolo 30 detí. Animátorky mali
pre nich pripravené rôzne hry a tancovali sa aj obľúbené eRko tance.
Okrem chutných špekačiek si deti
pochutili aj na sladkostiach. Deti boli rozdelené do dvoch
skupín, aby si pri ohnisku neublížili. Chcela by som poďakovať Barbore Krivačkovej, ktorá sa o nás parádne starala, aby
sme mali paradajku, papriku a vlastne stále čo papať. No
vďaka patrí aj Simone Martvoňovej, Janke Kazimierovej, Silvii
Martvoňovej, Márii Škapcovej a samozrejme pánovi kaplánovi. Každý z animátorov dal do toho svoje. Ďakujem aj deťom, ktoré sa vždy zúčastnia akcie, a nás teší, že robíme
niečo, čo ocenia hlavne tí najmenší. Mám zas milú povinnosť Vás poinformovať o nových akciách, ktoré plánujeme

na prázdniny pre deti, ale aj širokú verejnosť. Od 9.7.– 15.7.
sa budeme celý týždeň venovať všetkým deťom s názvom
akcie „S eRkom po Orave.“ V pondelok máme naplánované
ísť na Príslop opiecť si klobásku. V utorok by sme chceli navštíviť Lomniansku kaplnku. V stredu nás čaká cesta do Klina
k soche Ježiša Krista a plavba loďou po Oravskej priehrade.
V štvrtok navštívime Puchmajerovej jazerá. V piatok si deti
zatancujú na Kinder party. V sobotu s rodinným centrom Motýlik navštívime úvraťovú železnicu vo Vychylovke, ale aj Kysuckú dedinku. A v nedeľu nás bude čakať ukončenie „ťažkého“ týždňa opekaním vo farskej záhrade. Čo sa týka cesty
v stredu a v sobotu, máme pre rodičov pripravené „informačníky“ s cenami a informáciami. Týchto dvoch akcií sa môžu
zúčastniť deti nad 10 rokov. V prípade zlého počasia máme
pripravený náhradný program
Kristína Michalčíková
Vo štvrtok, 14. júna, sa v rámci „Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami“, konala
v KD Hruštín akcia, ktorú pripravilo RC Motýlik. Akcia začala v kostole modlitbou chvál. Po nej bol v sále pripravený kultúrny program, v ktorom vystúpila FSk Hruštín. Taktiež tam bol
predajca
kvetov, ktorý
poskytoval
poradenstvo
o starostlivosť kvetov.
Zakúpiť ste si
mohli rôzne
vitamínové
d o p l n k y,

čaje, sirupy, ale aj náboženskú literatúru. Každý účastník si
mohol vychutnať kávu zdarma.
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Vážme si prírodu, oázu relaxu a pokoja. Lebo aký úder dáme
prírode, taký nám vráti.
(Stanislav Káti)
Príjemné júnové počasie
vystriedali v závere mesiaca i začiatkom júla extrémne teploty. Odborníci
radia nám všetkým dodržiavať dostatočný pitný režim,
nezdržiavať sa dlho, ak nemusíme na priamom slnku, a chrániť si hlavu pred úpalom pokrývkou.

pom do obce z obidvoch
strán boli zabetónované
základové pätky pod
vstupné pútače do obce.
5/ Boli pokosené parky
v centre obce a cintorín.
Všetkým nezamestnaným, pracovníkom
obce i pracovníkom firmy pána J. Zajaca
veľmi pekne ďakujem za spomínané práce.

Očami
starostu

Činnosť za mesiac jún:
1/ V budove športového areálu Kutina
bola prerobená celá prípojka vodovodu.
Tieto práce nám urobili pracovníci pána
Jaroslava Zajaca.

2/ Pred budovou športového
areálu na Kutine bola zabetónovaná plocha
pod sedačky.
3/ V centre
obce boli opravené a natreté
farbou autobusové zastávky.
4/ Pred vstu-

v mesiaci júl 2012
90 rokov
80 rokov
75 rokov
65 rokov
60 rokov
55 rokov

Vážení občania
Je tu čas prázdnin a oddychu pre naše
deti. Pevne dúfam, že voľný čas, ktorý deťom už začal, využijú prospešne nielen pre
seba, ale aj pre Vás, rodičov. Práve v období prázdnin sa u nás v obci vyskytuje
vandalizmus viac, ako inokedy v roku. Deti
z nudy nevedia, čo so svojou energiou,
a preto ničia zastávky, v ktorých si pravidelne delia kúpený alkohol, ničia značky
a čo im príde do cesty. Vďaka všímavým
občanom mnohí jednotlivci - totiž ich rodičia, museli škodu uhradiť, nakoľko pri vandalizme boli videní, dokonca odfotení
z diaľky aj mobilom. Niektorí jednotlivci rušia nočný kľud občanov v centre obce, ktorí sa mi pravidelne sťažujú na obecnom
úrade. V prázdninových mesiacoch bude
zvýšená hliadková činnosť policajtov v našej obci v nočných hodinách.
Všetkým prázdninujúcim deťom i mládeži prajem, aby si cez prázdniny oddýchli, načerpali do školy nových síl, zároveň
aby nezabudli, že majetok obce je majetkom nás všetkých.
Mgr. František Škapec
starosta obce

Výzva pre rodičov detí, ktorým sa poskytuje dotácia na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktorí nie sú v hmotnej
núdzi, t.j. ktorých príjem je najviac vo výške životného minima
Za účelom včasného, správneho
a úplného posúdenia nárokov na poskytovanie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností a na
podporu výchovy k stravovacím návykom pre Vaše deti navštevujúce MŠ
a ZŠ na I. polrok školského roka 2012/
2013, t.j. od septembra 2012 do januára 2013, Vás v y z ý v a m e, aby ste
predložili doklady preukazujúce Vaše
príjmy (rozpísané po jednotlivých mesiacoch) za obdobie od januára 2012
do júna 2012.
Doklady je potrebné predložiť
v termíne do 31. júla 2012 na
ÚPSVR v Námestove, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, blok „B“
I. poschodie č. dverí 13B.
Jedná sa o nasledovné doklady
týchto občanov:
v príjem rodičov – otec, matka
v príjem nezaopatrených detí

JUBILANTI

v príjem, ktorý na dieťa poberá iná fy-

zická osoba (napr. výživné)
Za príjem sa považuje:
v čistý príjem zo závislej činnosti osobitne uvádzať daňový bonus,
v dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské dávky, materské dávky, ošetrovné atď.)
v prídavok na dieťa,
v rodičovský príspevok,
v dávky v pestúnskej starostlivosti,
v daňový bonus,
v výživné,
v peňažný príspevok za opatrovanie
v iné
Všetky príjmy je potrebné predložiť
rozpísané po jednotlivých mesiacoch.
Pri nedoložení uvedených dokladov do 31. júla 2012 nebude možné
dotáciu poskytnúť.

50 rokov

Martvoňová Zuzana
Žilinec Štefan
Martvoňová Helena
Snováková Margita
Šalata František
Martvoňová Margita
Krivačka Milan
Valeková Mária
Hurtalová Margita
Krivačková Marta
Snovák Jozef, Ing.
Šeliga Ján
Ondrigová Margita
Zemenčík František

Prišli medzi nás:

Rastislav Kytaš • Nikola Vajzerová
Mariana Sedlárová • Peter Hurtala
Miroslav Šeliga • Lukáš Očkaják

Uzavreli manželstvo:
Martin Hoblík a Jana Kupčuláková
Miroslav Považai
a Jana Slameníková
Matej Kotúľ a Marta Gočalová
Pavol Šináľ a Eva Stančíková

Odišli od nás:
Terézia Žilincová, 76 rokov
Ľubica Martvoňová, 23 rokov
Helena Ľubeková, 69 rokov
Helena Škapcová, 83 rokov
P O Ď A K O VA N I E
Rím. – kat. farský úrad ďakuje stavebnej firme p. Stanislava Žibeka z Lomnej
za obnovu fasády na farskom kostole
v Hruštíne, maliarskej firme p. Jána
Maxu z Or. Jasenice za náter kostolnej
strechy, firme p. Janču za opravu chodníkov okolo kostola a všetkým mužom
z našej farnosti, klampiarovi, murárom,
elektrikárom a pracovníkom obce, ktorí
sa tiež podieľali na obnove farského
kostola a jeho okolia.
Ďakujeme aj za poskytnuté zľavy.
-pf-
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Prvá blahoslavená Slovenka a oravská rodáčka
Zdenka - Cecilia Schelingová (1916–1955)
Sestra Zdenka Schelingová sa narodila 24. decembra 1916 v Krivej na Orave,
ako desiata z jedenástich detí. Bola pokrstená 27. decembra 1916 a pri krste
dostala meno Cecília. Rodičia Pavol a Zuzana boli statoční ľudia a dávali svojim
deťom vzornú náboženskú výchovu, postavenú na živej modlitbe a svedomitej
práci.
Medzi spolužiakmi bola Cecília obľúbená;
bola usilovná,
poslušná a rada
pomáhala iným.
Očarená láskou
a obetavosťou
Milosrdných
sestier svätého
Kríža ako pätnásťročná odchádza do kláštora, rozhodnutá zasvätiť
svoj život láske k Bohu a k blížnemu. Rodičia boli jej rozhodnutím nadšení a súrodenci boli na ňu veľmi hrdí.
Po absolvovaní zdravotnej školy a po
povinnej rehoľnej formácii 30. januára
1937 zložila svoje prvé rehoľné sľuby
s novým menom sestra Zdenka. Najprv
pracovala ako ošetrovateľka v Humennom. V roku 1942, na pozvanie vedenia
Štátnej nemocnice, prišla pracovať do Bratislavy na röntgenologické oddelenie ako
laborantka. Chorým sa venovala s príkladnou obetavosťou, hrejivou láskou a profesionálnou odbornosťou. Pre mnohých
bola „vzorom rehoľnej sestry a profesionálnej ošetrovateľky“.
Po politickej zmene v roku 1948 Komunistická strana v bývalom Česko-Slovensku začala otvorené prenasledovanie
Katolíckej cirkvi: mnohí veriaci boli diskriminovaní pre svoju vieru, biskupi a kňazi
prenasledovaní a väznení, rehoľné kongregácie zlikvidované a ich členovia poslaní na nútené práce.
V tomto období všeobecného strachu sa
sestra Zdenka rozhodla radšej prijať utrpenie, ako zradiť vlastné svedomie a slovo dané Kristovi a jeho Cirkvi. S neuveriteľnou odvahou umožnila vo februári roku
1952 útek väznenému katolíckemu kňazovi, ktorý sa v Štátnej nemocnici liečil na
následky mučenia pri výsluchu. Po kňazovom úteku sa v nemocničnej kaplnke
pod krížom takto modlila: „Pane Ježišu,
za jeho život obetujem môj jediný. Pomôž
mu ostať nažive!“
Falošnosť totalitného komunistického
režimu spôsobila, že Štátna bezpečnosť
pripravila pascu na zlikvidovanie sestry
Zdenky. Po jej zatknutí 29. februára 1952
sestra Zdenka bola vo vyšetrovacej väzbe kruto mučená. Nakoniec bola odsúdená 17. júna 1952 na 12 rokov väzenia
a 10 rokov straty občianskych práv za
údajnú velezradu, čiže za jeden z najťažších prečinov proti štátu. Všetkým bolo
jasné, že pravou príčinou jej odsúdenia
bola viera a nenávisť voči viere zo strany
komunistickej ideológie.
Od svojho zatknutia až do posledných
chvíľ svojho pozemského života znášala
všetky utrpenia s hrdinskou trpezlivosťou,

s vedomou ochotou i zomrieť pre Pána
Boha a pre dobro Cirkvi a bez akejkoľvek
nenávisti voči tým, ktorí jej ubližovali.
Takto sestra Zdenka zažiarila ako vzor
vernosti a odpustenia. Ubitá skoro až
k smrti vyriekla: „Odpustenie je najväčšia
vec v živote“.
Keď už bolo isté, že pre vážne zdravotné problémy jej nezostáva viac ako jeden
rok života, a aby nezomrela vo väzení,
16. apríla 1955 bola na amnestiu prepustená z väzenia. Svedectvo o jej utrpení
podala jej spoluväzenkyňa Helena Kordová- Wildeová, ktorá zomrela v roku 2011.
Sestra Zdenka: „Helenka sadni si bližšie k posteli: Chcem ti povedať niečo, čo
som doteraz nikomu nepovedala, a nikdy
v budúcnosti nepoviem. Dôverujem Ti. Len
ty budeš vedieť o strašných mukách, ktoré som prežila s jeho pomocou. On, Ježiš, vždy stál pri mne, lebo moja obeta
bola pre jeho meno......“ Po vypovedaní
utrpenia zakrátko pani Helena odchádza
z väzenskej nemocnice a sestra Zdenka
jej pri rozlúčke vysloví poslednú žiadosť:
„Ty raz budeš slobodná, ja však už nikdy.
A keď sa tak stane, príď na môj hrob
a polož naň kyticu bielych ruží, veľmi ich
mám rada.“ (úryvok z knihy „Za mrakmi je
moje milované slnko.“ Pani Helena každý
rok až do svojej smrti priniesla sestre
Zdenke na hrob kyticu bielych ruží. O tri
mesiace neskôr, 31. júla 1955, dokončila
svoj svätý a hrdinský život v Trnave. Takto
tridsaťosemročná, odvážna a vždy usmievavá Božia služobnica sestra Zdenka
Schelingová, pripodobnená Ježišovi Kristovi na ceste kríža, dala obetou svojho
života najvyššie svedectvo lásky.
Hneď po jej smrti Boží ľud považoval
sestru Zdenku za mučenicu viery. Jej telo
odpočíva v Kostole svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach.
18. septembra 2000 bol otvorený diecézny proces blahorečenia sestry Zdenky.
7. júla 2003 bola ukončená rímska fáza
procesu blahorečenia, keď Svätý Otec Ján
Pavol II. potvrdil blahorečenie sestry
Zdenky Schelingovej.
14. septembra 2003, na sviatok Povýšenia Svätého kríža, dostalo Slovensko
prvú blahoslavenú – rehoľnú sestru Zdenku Schelingovú z Inštitútu milosrdných
sestier Svätého kríža.
Sestra Zdenka oroduje za nás v nebi,
no hlavne sa prihovára za nevyliečiteľne
chorých.
Jej sviatok si pripomíname v liturgickom
kalendári 30.júla. Z tejto príležitosti sa
koná každý rok v jej rodisku spomienková slávnosť, na ktorej sa zúčastňuje veľké množstvo veriacich z celého Slovenska i zo zahraničia.
Sme hrdí na našu oravskú rodáčku, ktorá sa narodila len pár kilometrov od našej
dediny Hruštín. Jej životný príbeh je zároveň pozvánkou do jej rodiska a na jej spomienkovú slávnosť koncom júla. Tento rok
slávnosť bude prebiehať od: 23.- 29.júla
2012.
Sestra Zdenka si to za svoj hrdinský
život zaslúži.
-st-

Jubilejný cyrilo-metodský
rok a Rok viery
Z príležitosti 1150. výročia príchodu
vierozvestcov sv. Cyrila a Metóda na
naše územie budeme z nariadenia Konferencie biskupov Slovenska prežívať
od 5. júla 2012 do 15. septembra 2013
Jubilejný cyrilo-metodský rok. Rovnako
Sv. otec Benedikt XVI. vyhlásil pre celú
Cirkev Rok viery od 14. októbra 2012
do 24. novembra 2013.
Diecézny biskup Štefan vydal nasledujúce inštrukcie, ako sa má tento Jubilejný cyrilo-metodský rok a Rok viery
prežívať vo farnostiach našej diecézy:
• Druhá nedeľa v mesiaci sa bude sláviť ako cyrilo-metodský deň. Formulár omše bude zo sviatku Cyrila
a Metoda a v homílii si budeme čítať
zamyslenia diecézneho biskupa Štefana zamerané na prehĺbenie viery.
• Popoludňajšia pobožnosť na druhú
nedeľu v mesiaci bode pozostávať
z prečítania časti životopisu sv. Cyrila a Metoda, litánií ku sv. Cyrilovi
a Metodovi a piesne.
• Pri každej sv. omši sa v spoločných
modlitbách bude čítať prosba o príhovor sv. Cyrila a Metoda.
• Pred každou sv. omšou po modlitbe
Anjel Pána sa budeme modliť modlitbu ku sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorá
je vo vnútri obrázkov rozdaných na
laviciach.
• Adorácie na prvý piatok budú na
tému: tajomstvá Kristovho života podľa evanjelií a v ich závere sa pomodlíme vyznanie viery.
• Počas roka sa majú konať katechézy aj pre dospelých o viere, prikázaniach, sviatostiach a modlitbe, ktorá
bude v našej farnosti na utorkových
omšiach.
• Treba behom roka urobiť známejšími
aj našich miestnych svätcov, blahoslavených a kandidátov blahorečenia, ktorých si v našej farnosti predstavíme na piatkových omšiach a pomodlíme sa aj Litánie k svätým
z nášho územia.
• Po domoch našej farnosti bude podľa čísel domu putovať jeden obraz
sv. Cyrila a Metoda. Za jeden deň
obraz má navštíviť dva domy alebo
z oboch domov susedia sa môžu zísť
na spoločnú modlitbu pri obraze.
S obrazom bude putovať aj pamätná
kniha, v ktorej bude pobožnosť, ktorá sa má modliť pri obraze. Do knihy
treba potom napísať svoje číslo domu
a to, za čo sme sa modlili pri obraze
Cyrila a Metoda.
• Veriaci počas Jubilejného roka môžu
putovať do kostolov našej diecézy zasvätených sv. Cyrilovi a Metodovi.
V našej diecéze sú to kostol Poprad
– Juh, filiálka Podskalka, filiálka Novoveská Huta, filiálka Brezovica, filiálka Štefanov, filiálka Ivachnová a filiálka Ľubochňa.
• V Jubilejnom roku treba sa usilovať
častejšie pristúpiť ku sviatosti zmierenia.
-pf-
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8. BOŽIE PRIKÁZANIE: NEBUDEŠ KRIVO SVEDČIŤ
Keďže o 9. Božom prikázaní sme uvažovali pri 6. a o 10. Božom prikázaní pri
7., lebo sú si obsahovo blízke, ako posledné nám z Desatora na uvažovanie
ostalo 8. Božie prikázanie. O čom by malo
toto posledné prikázanie hovoriť? Na čo
by sa v ňom nemalo zabudnúť, keďže je
už posledným? O čom inom, ak nie o ľudskej reči, ktorou si ľudia zvyknú najviac
poubližovať. Boh obdaroval človeka mnohými veľkými darmi a medzi nich patrí aj
ľudská reč, ktorá v medziľudských vzťahoch a kontaktoch plní predovšetkým dorozumievaciu funkciu. Toto dorozumievanie nespočíva len v tom, aby človek chápal zmysel a význam jednotlivých slov, ale
aj v tom, aby človek dar reči nezneužíval
na podvádzanie, ale na vzájomné porozumenie. Po morálnej stránke je človek
s darom reči povinný zaobchádzať takto:
1. hovoriť pravdu a chrániť sa omylov,
2. rešpektovať intenzitu hlasu, 3. zachovať zdravú mieru medzi otvorenosťou
a uzavretosťou v reči.
Jazyk je veľmi osožný, ak ho vie človek
zapojiť do služby dobra. Ale je nesmierne
škodlivý, ak jeho slová sú nečisté, urážlivé, falošné, pyšné, závistlivé, hnevlivé…
Vtedy rozvracia rodiny, znepriateľuje národy, vyzrádza tajomstvá, škodí blížnemu
na cti, rozpútava nepokoj. A tak 8. Božie
prikázanie nás zaväzuje hovoriť pravdu,
rešpektovať právo blížneho na dobrú povesť a zachovať tajomstvo.
1. Pravda – 8. božie prikázanie nám
na prvom mieste predpisuje hovoriť pravdu a zakazuje hovoriť nepravdu – nepreriekneš krivé svedectvo – vyžaduje teda
od nás pravdovravnosť. Pravdovravní sme
vtedy, ak je súlad medzi tým, čo si myslíme, a medzi tým, čo hovoríme. Hovoriť
pravdu človeku znamená, že si ho vážime, nehovoriť mu pravdu, znamená jeho
poníženie.
2. Česť a dobrá povesť – s hovorením
pravdy súvisí aj zachovanie cti a dobrej
povesti blížneho. Blížnemu máme nielen
pravdu hovoriť, ale máme hovoriť aj pravdu o ňom pred inými a nevyjavovať zbytočne jeho chyby. Česť je dobrý úsudok
o človeku a jeho kvalitách. Dobrá povesť
je verejné uznanie kvalít človeka. Každý
človek má právo na česť a dobrú povesť.
Toto právo spočíva v dôstojnosti ľudskej
osobnosti a vyžaduje si ho aj spoločné
dobro, lebo, keby bolo dovolené pozbavovať človeka dobrej povesti, život v spoločnosti by bol neznesiteľný. Na dobrú
povesť majú právo aj morálne osoby,
napr.: Cirkev, štát, ktorákoľvek rodina
a pod., aj o zomrelých by sme mali mať
dobrú mienku, lebo sa za nich modlievame: Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo večné nech im svieti!
3. Tajomstvo – je to poznanie utajenej
veci spojené s povinnosťou túto vec neprezradiť. Tajomstvo sa rozlišuje na:
- prirodzené – nie je medzi niekým dohodnuté, ale už sama vec si žiada jej utajenie, napr.: listové tajomstvo
- prisľúbené – je vyžiadané tým, kto ho
celkom nepoznal a spojené so sľubom
zachovať ho, vyžaduje sa najčastejšie slovami: povedz mi to, ja to nikomu neprezradím,

- zverené – je dobrovoľne vyjavené tým,
ktorý ho vedel, ale zároveň spojené
s prosbou, aby sa o tom ďalej nehovorilo,
najčastejšie sa vyjadruje slovami: poviem
vám to, ale nikomu to neprezraďte,
- úradné – je spojené s určitým úradom,
profesiou, ktorú, keď človek na seba prijal, zároveň sa zaviazal, že zachová tajomstvo vyplývajúce z tohto úradu, napr.:
lekárske tajomstvo, spovedné tajomstvo.
4. Hriechy
proti 8. Božiemu prikázaniu: Medzi
hriechy proti 8.
božiemu prikázaniu
patrí
opak toho, o čom sme doteraz hovorili:
klamstvo, porušenie cti a dobrej povesti,
porušenie tajomstva.
- Luhanie – je to niečo povedané, čo sa
nezhoduje s myšlienkou človeka. Klamstvo môže byť škodlivé, kedy luhajúci chce
ním ublížiť blížnemu, žartovné – prednesené na pobavenie spoločnosti a záujmové, kedy luhajúci chce cestou nepravdy
dosiahnuť dobrú vec, napr. pokoj v rodine. Klamstvo sa vo všeobecnosti pokladá za ľahký hriech, iba podľa veľkosti škody, ktorú môže spôsobiť, môže sa stať aj
ťažkým hriechom. Keď človek oklame aj
seba samého, povieme, že sa dopustil
omylu, čo sa za hriech nepokladá. A zas
naopak, niekedy človek nemusí ani klamať, ale môže iba utajiť pravdu, a vtedy
to môže byť hriechom, ak túto pravdu bol
povinný vyjaviť.
- Ohováranie a osočovanie – niektorí
ľudia, keď rozprávajú o chybách iných,
bránia sa tým, že povedali pravdu, lenže
aj to je hriechom. Podľa toho rozlišujeme
dva hriechy. Ohováranie - je vyjadrenie
skutočných chýb blížneho, ale bez potreby. Osočovanie – je vymýšľanie si chýb
na blížneho. Veľkosť týchto dvoch hriechov sa posudzuje podľa toho, v čom je
človek ohováraný, podľa vážnosti osoby,
ktorá ohovára a podľa vážnosti osoby, ktorá je ohováraná.
- Počúvanie nactiutŕhania – je až dvojnásobným hriechom, pretože sa tu poškodzuje povesť toho, kto je ohováraný a pretože nebol odvrátený hriech ohovárajúceho bratským napomenutím: nemal by si
o chybách iného hovoriť. Najviac hreší ten,
kto na ohováranie navádzal.
- Opovážlivé posudzovanie – je to naše
pevné tvrdenie o hriechu blížneho, ale bez
dostatočných dôkazov, že je to aj pravda.
Môže ublížiť aj nevinnému človeku. Je to
ťažký hriech.
- Osobná urážka – je to porušenie cti
človeka urážlivými slovami, alebo ponižujúcimi úkonmi (opľutie, kopnutie), alebo
odmietnutím znakov, ktoré prejavujú česť
(podanie ruky)
- Porušenie tajomstva – tajomstvo je
akoby cudzia vec, ktorú nemožno vziať
majiteľovi. Keď sa nám s ním niekto zverí, to znamená, že nám dôveruje, a preto
prezradením tajomstva by sme ho veľmi
ranili. Okrem spovedného tajomstva povinnosť o mlčaní pri tajomstve nie je absolútna. Sú prípady, kedy sa žiada tajomstvo prezradiť, napr.: upozornenie na zá-

važnú chybu pred vstupom do manželstva, pri zistení nákazlivej choroby pacientovi, aby nedošlo k epidémii, keď je obviňovaný nevinný človek a my vieme, kto je
vinný a pod.
Najčastejšou príčinou, prečo ľudia upadajú do hriechov proti 8. prikázaniu je to,
že dar rečí nepoužívajú naozaj ako dar,
nevážia si ho, ale v jeho používaní sú až
príliš ľahostajní, nerozmýšľajú dopredu, čo
hovoria, nemyslia na následky toho, čo
povedali, a už vonkoncom nepamätajú na
to, že to, čo raz povedali, že sa to už nedá
zobrať späť, dá sa to odpustiť, ale nikdy
sa nedá na to úplne zabudnúť.
Jednej žene, ktorá bola až prehnane veľavravná a svojimi rečami ublížila i sebe
samej, pretože strácala priateľov, mudrc,
ktorého požiadala o pomoc vo svojom
probléme, povedal: roztrhajte svoj vankúš
a rozfúkajte perie, ktoré je v ňom. Ona to
urobila. Potom jej prikázal, aby to perie
pozbierala späť do vankúša. Ona povedala, že to je veľmi ťažké, a že jej to dlho
potrvá. Áno, tak, ako je to s perím, tak je
to aj s ľudskou rečou. Je ľahké zo seba
vyhadzovať slová, ale je ťažké a trvá to
dlho, kým sa to, čomu naše slová ublížili,
vráti do pôvodného stavu. A preto prv, než
niečo chceme povedať, treba nám o tom
asi viac porozmýšľať.
K Sokratovi pribehol zadychčaný priateľ a lapajúc dych začal rozprávať:
„Počuj, Sokrates, musím ti niečo dôležité povedať. ..tvoj priateľ. ..“
„Počkaj,“ prerušil ho mudrc, „preosial si
to, čo mi chceš povedať, cez tri sitá?“
„Cez tri sitá?“ čudoval sa posol správy .
„Áno, cez tri sitá. Prvé sito je pravda. Si
si istý , že všetko, čo mi chceš povedať,
je v súlade s pravdou?“
„No neviem, povedal mi to...“
„Áno, áno, ale iste si to preosial cez
druhé sito, a tým je dobro. Ak to, čo mi
chceš povedať, nie je pravda, je to určite
dobré.“
„Naopak!“
„Tak teda,“ prerušil ho filozof, „použi ešte
tretie sito a porozmýšľaj, či to, čo mi chceš
povedať, je nevyhnutne nutné.“
„Nutné? Asi nie.“
„Tak potom,“ usmial sa Sokrates, „ak to,
čo mi chceš povedať, nie je pravda, ani
dobré, ani nevyhnutne nutné, neobťažuj
tým ani seba, ani mňa.“
O pravde toho, čo povedal Sokrates,
nás upozornil ešte prísnejšie Ježiš, keď
povedal: „Z každého daromného slova
budete súdení“, teda nielen zo zlého, ale
dokonca i z daromného. Aby neboli naše
slova daromné, mali by sme pamätať na
to, že majú plniť tú dorozumievaciu úlohu, ktorú našej reči určil Boh. A tak poprosme Pána Boha v modlitbe o to, aby
sme dar reči vedeli používať zodpovedne: Dobrotivý Bože, na tvoje slovo povstal
krásny svet, v ktorom žijeme, ty si svojím
slovom uzdravoval choroby tela i duše.
Daj, nech naše slová nie sú príčinou zla
medzi nami, nech nevytvárajú medzi nami
hranice, nech neubližujú, pomôž nám ich
používať na šírenie dobra, lásky a pokoja.
Daj, aby nás to, že môžeme hovoriť, navzájom zbližovalo. Skrze Krista, nášho
Pána. Amen.
-pf-
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Najmladšia generácia v obci
5.6. – sa uskutočnila posledná hodina
projektu „Angličtina hrou“ v tomto šk. roku.
Deti získali za svoje celoročné úsilie a šikovnosť pochvalný list, ktorý im odovzdala Mgr. A. Baláková, z CVČ „Maják.“
12.6. – deti 1. a 2. triedy (5 - 6 ročné
deti) sa spolu s p. uč. vybrali na školský
výlet do novootvoreného detského centra – Kinderland v Námestove, kde ich
čakalo množstvo zaujímavých prekvapení. Po pohybových aktivitách sa osviežili
šľahačkovým pohárom a pokračovali
v ceste na Edyho ranč, kde sa previezli
na koníkoch. Za bezpečný odvoz ďakujeme p. F. Kazimierovi.

19.6. – „Deň otcov“ tento deň bol výnimočný, pretože bol venovaný všetkým
ockom. Ockovia spolu s deťmi prežili pekné popoludnie, kde nebola núdza o zábavu a smiech. Spolu predviedli svoje zručnosti pri stavaní dreveného domčeka,
skladali obrázok, prekonávali prekážky
a odpovedali na zvedavé otázky. V závere si pochutili na jablkovom koláči. Ďakujeme všetkým ockom, ktorí pozvanie prijal,i a tešíme sa na stretnutie budúci rok.
- 33 detí predškolského veku získalo
osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ako doklad o získanom
vzdelaní.
V mesiaci júl bude v prevádzke 2. trieda (pavilón A, trieda na prízemí) pre deti,
ktoré rodičia nahlásili vopred. V mesiaci
august si zamestnanci MŠ budú čerpať
dovolenku.

22.6. – naši predškoláci sa rozlúčili slávnostným programom s materskou školou.
Každý z nich prezradil svojim rodičom, čím
chce byť, keď vyrastie. Z dievčat chcú byť
učiteľky, kaderníčky, zdravotné sestričky
a chlapcov najviac láka stať sa policajtom,
družstevníkom, či športovcom. Prajeme
im, aby sa im v škole darilo a svojim rodičom robili len radosť. Pani T. Jurkyovej
ďakujeme za upečenie rozlúčkovej torty,
na ktorej si predškoláci veľmi pochutili.

Ďakujem p. farárovi za ochotu viesť hodiny náboženstva a za darček, ktorý priniesol deťom z Medžugorie.
Celému kolektívu MŠ ďakujem za celoročnú prácu a prajem príjemnú dovolenku.
Mládež, žiadam Vás, aby ste nám prestali ničiť školský majetok a rozbíjať pred
MŠ fľaše. Skúste svoj voľný čas využiť
efektívne a pre dobro ostatných, nie na
škodu! Ďakujem

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Silvia Škapcová
riaditeľka MŠ

JÚN 2012

Školské výlety a exkurzie:
1.6. – 2.A a tretiaci – Zuberec, Or. priehrada, Námestovo
15.6. – piataci – Strečno, Žilina, plte na
Váhu, motokáry pri OC Dubeň
6.6. – 2.B a štvrtáci – Jaskyňa slobody,
Vlkolínec, Likava
8.6. – piataci – skanzen Zuberec
19.6. –šiestaci – hodina D a P na Oravskom hrade
12.6. – prváci v Zuberci a Námestove

4.6. - v ZŠ Rabča sa konala súťaž talentov v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali Danka Červeňová a Janka
Glombová z 9.B. Zaspievali pieseň od Ri-

hanny Take a bow a obsadili 2. miesto
(z 12 škôl). Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu našej školy a blahoželáme
k peknému umiestneniu.

Na hodinách Občianskej
náuky sa
ôsmaci
zapojili do
projektu
Moja família v spolup r á c i
s
OVB
bankou.
Jeho cieľom bolo
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zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov. V celoslovenskom kole sa trieda 8.B umiestnila na 31. mieste z 1165 tried. Projekt aj
hra bude pokračovať aj v budúcom školskom roku.
- v máji a júni sa konal medzitriedny
turnaj vo futbale. Výsledky:
Starší žiaci
FINÁLE: 9.B – 8.A 4 : 1; o 3. miesto: 8.B –
9.A 7 : 2; 1. miesto: 9.B; 2. miesto: 8.A;
3. miesto: 8.B; 4. miesto: 9.A
Najlepší strelec – Milo Mišánik, 15 gólov
Mladší žiaci
FINÁLE: 6.B – 5.A 6:1; o 3.miesto – 4.B –
6.A 4:1; 1.miesto: 6.B, 2.miesto 5.A,
3.miesto: 4.B, 4.miesto: 6.A
Najlepší strelec – Matúš Kľuska – 12 gólov
- 20. júna žiaci 9. ročníka pripravili pre
svojich spolužiakov prezentáciu zábavných pokusov z chémie. Pripravili filmovú
krv, štekajúci plyn, vybuchujúce bubliny,
odtajnili neviditeľný odkaz na papieri, premieňali vodu na „víno“, dokázali, prečo je
alkohol nebezpečný, vyriešili záhadu
z rozprávky Hrnček var, vyrobili fialový
dym a celú prezentáciu zakončili bengálske ohne.

- 26.6. - Tak ako vlani, aj tohto roku prijal
pán starosta Mgr. F. Škapec s pani prednostkou Mgr. D. Kupčulákovou na Obecnom úrade v Hruštíne najúspešnejších reprezentantov našej školy. 25 žiakov, ktorí
vo vedomostných či športových súťažiach
dosiahli medailové umiestnenia v rámci
okresu, regiónu či kraja, bolo odmenených
peknou knihou, drobnými suvenírmi, ďakovným listom i aktuálnou fotografiou
z akcie. Pán riaditeľ predstavil pánovi starostovi jednotlivých reprezentantov, ktorým potom pán starosta poďakoval za šírenie dobrého mena školy i obce a poprial
do ďalšieho obdobia veľa úspechov. Žiaci si potom pochutnali na výbornom veterníku, prijali aj občerstvenie a poďakovali za milé prijatie.
Do vitríny s trofejami v našej škole pribudol krásny pohár za dobrú spoluprácu
školy a obecného úradu. Ďakujeme!
Tu sú mená našich NAJ: Marek Kaprálik,
Matej Martvoň, Juraj Jurovčík, Terézia Trojáková, Lucia Maďaríková, Zuzana Jurčigová, Jaroslav Kaprál, Miroslav Hutár, Ján
Makúch, Jozef Očkaják, Adrián Socha,
Michal Kompan, Vladimír Plavák, Katarína Bobková, Mária Remeňová, Dominik
Šmiheľ, Matúš Kopilec, Martin Jandek,
Ľudovít Drígeľ, Nikola Martvoňová, Lujza
Gáborová, Valéria Krivačková, Viktória

07/2012
Šalatová, Daniela Červeňová, Janka
Glombová.

- 27.6. 2012 žiaci druhého stupňa absovovali praktickú časť účelového cvičenia,
ktorému predchádzala teoretická príprava. Žiaci prešli trasu, počas ktorej riešili
úlohy z týchto oblastí: dopravné situácie,
zdravotná príprava, riešenie mimoriadnych situácií, pobyt a pohyb v prírode
a šport. Medzi jednotlivými stanovišťami
sa zabavili rôznymi veselými úlohami. Na
záver účelového cvičenia nám ukázali
mladí požiarnici, čo sa pod vedením skúseného člena PŽ p. V. Hutiru naučili. Celú
akciu pripravil a riadil p.u. Ivan Halmeš,
ktorému pomáhali vyučujúci a žiaci deviateho ročníka. K úspechu cvičenia prispelo aj pekné počasie.

Výsledky:
Prospech: Na I. stupni prospelo všetkých
143 žiakov. Na 2.stupni z 212 žiakov prospelo 208, 4 budú robiť opravnú skúšku
27.8.
Správanie: Bolo udelené 1 napomenutia
od tr.uč., 9 pokarhaní od tr.uč., 5 pokarhaní od RŠ, 4x bola znížená známka na
2.stupeň. Na druhej strane - bolo udelených 55 pochvál.
Dochádzka:
I.stupeň - 3.A - priemer 22,8 vymeškaných
hodín na žiaka za II.polrok, najviac 4.A –
33 hod/ž.
II.stupeň - najlepšia 5.A – 28,7 hod., 8.A 30,2 hod, 5.B – 30,9 hod. Najviac: 8.B –
47 hod/ž.
Končí nám 42 deviatakov, do 1.ročníka nastúpi 30 prvákov. Nový školský rok začne
3.septembra 2012.
- 29.6. – po odovzdaní vysvedčení sa učitelia rozlúčili s kolegyňou Mgr. Martinou
Boorovou, ktorá odchádza na nové pôsobisko. Pri spoločnom posedení všetkých
zamestnancov, bývalých kolegov i pána
starostu sme zvládli aj oslavu 60-ky našej kolegyne Mgr. Márie Bištiakovej. Blahoželáme!

- 22.6. – deviataci sa lúčili so školou rozlúčkovým večierkom. Svojim pedagógom
odovzdali kvietky a spolu sa vytancovali
a zabavili. Večierok sa skončil tak skoro,
ako nikdy predtým – už o pol ôsmej.

Ďakujem všetkým pedagógom a zamestnancom školy za celoročnú prácu a prajem príjemnú dovolenku, oddych a načerpanie nových síl do ďalšieho školského
roka.

OZNAM

- 21.6. – konala sa koncoročná pedagogická rada, ktorá zhodnotila prospech,
správanie a dochádzku žiakov za školský
rok 2011/2012.

Z prevádzkových dôvodov (dovolenky, upratovanie) bude telocvičňa počas prázdnin zatvorená. Dúfame, že od nového škol. roka si
opäť nájdete cestu do fitnes či ku
kolektívnym hrám.
Mgr. Július Kubáni
riaditeľ školy
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Strelecký šport
V piatok, 1. 6. 2012, sa uskutočnila
súťaž Strelecký viacboj na strelnici
v Hruštíne. Súťažilo sa v streľbe z veľkokalibrových zbraní a v streľbe zo samonabíjacej guľovnice SA 58. Súťaže
sa zúčastnil výber študentov SOŠ technickej Námestovo. Na prvom mieste sa
umiestnil Šimurda Anton z II.B. Druhé
miesto obsadil Stieranka Martin z III.A
z Vaňovky. Bronzovú medailu si odniesol Retišák Lukáš z II.B. Táto technicky
náročná súťaž bola organizovaná ŠSZČ
pri SOŠ technická Námestovo v spolu-

práci s ZOTŠ Hruštín.
PaedDr. Marian Slaničan

Futbal – konečné tabuľky
Dospelí II.trieda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

Or.Polhora
Medzibrodie
Leštiny
Zákamenné
Veličná
Krivá
Hruštín
Liesek
Or.Lesná
Habovka
Vasiľov
Podbiel

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

16
15
13
8
8
8
8
8
7
7
7
2

6
4
7
6
5
4
4
3
5
1
3
2

0
3
2
8
9
10
10
11
10
14
12
18

59 : 8
55 : 25
50 : 16
52 : 40
39 : 36
42 : 40
29 : 33
37 : 46
30 : 37
36 : 66
37 : 42
15 : 92

54
49
46
30
29
28
28
27
23
22
21
8

Dorast II.trieda

1
2

Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

Nižná
Chlebnice

14 11
14 10

3
4

0
0

65 : 13
42 : 17

36
34

3
4
5
6
7
8

Kraľovany
Rabčice
Mútne
Medzibrodie
Hruštín
Vasiľov

14
14
14
14
14
14

8
5
5
3
3
3

2
2
1
2
1
1

4
7
8
9
10
10

33 : 26
21 : 30
27 : 32
24 : 43
21 : 46
21 : 47

26
17
16
11
10
10

Žiaci I.trieda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

Bobrov
Or.Podzámok
Nižná
Mútne
Krušetnica
Novoť
Zázrivá
Sihelné
Lokca
Zuberec
Hruštín
Vavrečka

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
16
12
11
9
8
9
7
7
5
5
3

0
3
1
2
4
6
3
8
2
4
3
4

2
3
9
9
9
8
10
7
13
13
14
15

82 : 22
76 : 29
54 : 36
55 : 48
75 : 56
56 : 48
44 : 56
35 : 40
57 : 59
35 : 73
24 : 109
27 : 44

60
51
37
35
31
30
30
29
23
19
18
13
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pozvánky

Obec Hruštín a OŠK Hruštín
Vás pozývajú na

ŠPORTOVÝ DEŇ OBCE
Dňa 15.7.2012
– ihrisko OŠK na Kutine
Začiatok:
13.00 – Futb.turnaj medzi ulicami
Pripravené sú súťaže:
- pílenie dreva
- pokutové kopy
- vrh guľou
- nosenie pneumatiky
- pre deti
Po skončení športového dňa je
pripravená tanečná zábava v prírode.

Súťaž vo varení
kotlíkového guľášu
HRUŠTÍNSKY KOTLÍK
Hruštín
(futbalové ihrisko Kutina)

15.júla 2012 (nedeľa),
začiatok o 11:00 hod.
hodnotenie guľášu o 15.00
hod.
PODMIENKY:
• 3 členné družstvo
• k dispozícii drevo, voda, jeden
chlieb, stôl, lavica, 50 ks tanierov a lyžíc
• kotlík a suroviny vlastné
• súťažiaci si môžu guľáš po
odobratí vzoriek predať
• uzávierka prihlášok do 13.júla
2012, tel. č. 0918 346 554
respektíve OcÚ p. Šalata
• prvé tri družstvá obdržia pohár
a diplomy
Súťaž vo varení kotlíkového guľášu bude prebiehať v rámci športového dňa

l

pozvánky

l

inzercia

pozvánky

inzercia

v Predám 3 izbový byt v Oravskom
Podzámku, plastové okná, murované jadro, 2 balkóny, vlastne kúrenie,
špajzka pri kuchyni, možnosť k nahliadnutiu, cena a info po telefóne:
0949 163103, 0944 301133

PROGRAM

v Kúpim drevo JASEŇ guľatina, priemer kmeňa od 30 cm a viac. Kontakt: 0910 979801

v 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

v Požičiam trubkové lešenie.

21.7.2012 (sobota):
10.00 – 13.00 – Kosecká exhibícia - súťaž v kosení ručnou
kosou (kategórie: ženy, deti
do18 r., chlapi nad 70 r.,
chlapi nad 60 r., chlapi do
60 r.)
13.00 – 14.00 – Obed na pokosenej tráve
14.00 – 17.00 – Vystúpenie
folklórnych skupín (hostia
z Poľska a domáci)
Súťaž v hode vidlami, súťaž v pílení dreva,
Súťaž v hode klobúkom na
babku.
17.00 – 18.00 – Vyhodnotenie
súťaží
18.00 – Záver

pripravujeme

l

níckeho psa. Tel.: 0902 896657

20.7.2012 (piatok):
18.00 – Štart koseckého
maratónu
18.00 – 19.00 – Večera
19.00 – 20.00 – Príprava vatry
20.00 – 24.00 – Posedenie pri
vatre so spevom
24.00 – Oficiálna večierka
(porušenie bude
potrestané únavou
na budúci deň)

l

inzercia

v Predám šteniatka bernského salaš-

KOSECKÝ MARATÓN
a Slovenská kosecká
exhibícia 2012
v Hruštíne
- na Vasiľovskej holi

pripravujeme

l

Tel.: 0908 170157

MKS pri OcÚ Hruštín
Podujatia v mesiaci júl 2012
7.7. Tanečná zábava
11.7. Predaj MITEX
14.7. Svadobná veselica
15.7. Športový deň
18.7. Predaj LANTASTIK
20.-21.7.Kosecká exhibícia
21.7. Svadobná veselica
25.7. Predaj ALADIN
28.7. Svadobná veselica
29.7. Kaplnka sv. Anna

l

pripravujeme

l

pripravujeme

HRUŠTÍNSKA PREVODOVKA + OFF ROAD
V sobotu, 1.9.2012,
sa v „kameňolome“ pri družstve uskutoční
„Súťaž doma vyrobených traktorov
a Off Road áut“.
Žiadame všetkých, aby do „kameňolomu“ nevozili
žiadny odpad.
Tento areál sa pracne čistí a bude monitorovaný!
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