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A tak darujem ti bozk mami za to, že si ma porodila
za to, že životom si ma oddane vodila
za to, že si moje dni smútku pochopila

za to, že si môj hnev skrotila
za to, že ma ráno bozkáš

za to, že mi ruku v núdzi podáš
za to, že so mnou v smútky cítiš

za to, že v radosti so mnou sa smeješ
za to, že v spánku nado mnou bdieš

za to, že si moja mama
za to, že tak ako ja teba i ty mňa máš rada

za tie tvoje krásne oči
za to, že keď svet sa točí

zastavíš ho a dáš mi smer
za to, že si so mnou

za to, že mi svietiš do tmy
za to, že mi strážiš sny

mami ďakujem za to, že tu pre mňa si...

V sobotu, 27. apríla, bola otvorená sezóna na Orav-
skom hrade. Pri tejto príležitosti bol starosta obce spolu
s folkloristami odovzdať palatínovi Turzovi symbolic-
ké renty.

Dva aprílové víkendy sa
v našom kultúrnom
dome niesli v znamení
dobrej hudby. Náš vša-
de známy Ľudo Snovák
s partiou pripravili kon-
certy kapiel PARA a PO-
LEMIC. Už teraz sa teší-
me na jeho ďalšie pre-
kvapenie.

Dňa 21. 4. 2013 sa zúčastnil občan našej obce Ľubo-
mír Záhora behu v Linzi - Rakúsko (polmaratón), kde
obsadil v kategórii nad 45 rokov pekné umiestnenie
časom 1 hod. 44 min. Zo zúčastnených zo Slovenska
obsadil 3 miesto.

Poďakovanie mame

V nedeľu, 5. mája, sa sa zástupcovia DHZ Hruštín spolu
so starostom obce Mgr.Františkom Škapcom zúčast-
nili Gminnego Dnia Strazaka v Rudawe (PR). Akcia
začala sv.omšou, po ktorej nasledoval slávnostný ná-
stup hasičských družstiev.

Už tradične nám v predvečer sviatku práce postavili naši hasiči
v centre obce májku. O dobrú náladu sa postarali folkloristi,
občerstvenie pre dospelých a sladkosť pre deti zabezpečila obec
a májku nám zabezpečil a doviezol Ing. Miroslav Jaššo.
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Očami
starostu

 „Matkino srdce je učebňou dieťaťa.“
 (Henry Ward)

Tak predsa tá jar prišla aj
skutočne. Pred mesiacom
sneh, a dnes zakvitnuté
polia, ovocné stromy. Po-

sadené zemiaky, posiate obil-
niny či zelenina. No hlavne sa začína prebúdzať v našej obci
stavebný ruch.

Činnosť za mesiac apríl:
1/ V športovom areáli na Kutine nám pán Ľ. Zajac urobil

murárske práce a to v spoločenskej miestnosti nám ovakoval
2 steny a vydláždil spoločenskú miestnosť a tiež miestnosť na
sklad materiálu. Nezamestnaní nám ovakované steny obielili.

2/ Od polovice apríla, keď nám to počasie umožnilo, pra-
covníci zamestnaní v Česko-slovenskom projekte pokračovali
vo výsadbe lesa Pod kamenným.

3/ Nezamestnaní spolu so starostom obce vysadili okrasné
stromčeky v centre obce.

4/ Pracovníci obce a nezamestnaní v rámci jarného uprato-
vania pozbierali po obci železo, elektronický odpad a nebez-
pečný odpad. Komunálny odpad bol pozbieraný popri hlav-
ných cestách smerom do Babína, smerom na Príslop až ku
vleku a smerom na Zábavu. Po obci podľa harmonogramu
boli rozvezené kontajnery na čistenie od komunálneho odpa-
du a tiež boli zlikvidované divoké skládky odpadu v katastri
Hruštína - tradične v Baraniarkach a vo Vaňovke.

5/ Firma Kubík nám osadila na čelnú stenu zdravotného
strediska označenie - Zdravotné stredisko. Taktiež bol osade-
ný k zdravotnému stredisku stojan na bicykle.

Všetkým, ktorí sa podieľali na hore uvedených prácach,
veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania.
Po jarnom upratovaní je naša obec skutočne čistá. Ale

dokedy? O zber komunálneho odpadu sa aj v rámci programu
„Dňa Zeme“ podieľali aj naši žiaci. Vyzbierali toho skutočne
veľa. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým deťom za
usilovnosť, ale aj koordinátorom zberu - všetkým vyučujúcim.

Milé mamičky, babičky a prababičky.
Tradične druhá májová nedeľa patrí našim mamám. Niet
väčšieho pohladenia pre matku ak jej dieťa povie - mama
za všetko ďakujem. Mama je tá, ktorá vie odpustiť, pohladiť,
poradiť. Z príležitosti „Dňa matiek“ i ja chcem popriať
všetkým mamám, babičkám a prababičkám veľa Božieho
požehnania, zdravia, a aby každá mama či stará mama
zakúsila tú najväčšiu radosť - vďačnosť od svojich detí,
vnúčat, či pravnúčat.

Mgr. František Škapec, starosta obce

Mamine životné rady
(skutočný príbeh)

 Keď som sa oženil, odišiel som bývať zo svojej rodnej
dediny do mesta. Bolo nás 6 súrodencov a veru mama
nebola nadšená mojím odchodom, lebo som bol najstarší
a doma bolo gazdovstvo. Ako dospelý často sa vraciam
k prežitým rokom na dedine, lebo jednoducho na to sa nedá
zabudnúť a už sa nikdy tieto udalosti nezopakovali. Detstvo,
to boli roky plné hier a huncútstiev na našom dvore, ale
zároveň i práca, ku ktorej nás viedla od malička naša mama.
Áno, mama, lebo otec ochorel a zomrel mladý, keď najmlad-
šia setra mala iba 1 rok. Zodpovednosť za celú rodinu -
výchovu a gazdovstvo - prebrala na svoje plecia mama.
V spomienkach niet jedného dňa, kedy by som si na svoju
mamu nespomenul.

Jej životné rady sú nezabudnuteľné a ožívajú veľmi často.
Keď bol nedeľný obed, vždy nám nezabudla pripomenúť:
„Deti moje, nikdy nezabúdajte na Pána Boha.“ Hlavne nám
pripomínala nedeľnú svätú omšu – „Či je to týždenne
1 hodina veľa , ktorú od nás Pán Boh žiada za všetko čo nám
dáva ?“ Všetci sme krútili hlavou , že nie. Veľa ráz som bol vo
svete, stalo sa mi, že sa mi nechcelo ísť na nedeľnú omšu,
a v mysli som už splietal ospravedlňujúce príčiny - nepoznám
to tu, kostol je ďaleko, neviem, kedy je omša... A zrazu sa mi
ozvali slová mojej mamy:“ Nikdy nezabúdajte na Pána Bo-
ha.......nedeľná omša.“ Rýchlo som zapol všetky svoje zmys-
ly a náhlil som sa k prvej kostolnej veži, ktorú som v nezná-
mom meste zahliadol. A hľa. Mama to zariadila. Prišiel som
15 minút pred svätou omšou. Mama to nemala ľahké. Výcho-
va detí, oranie, kosenie. Jej mozoľnaté ruky hovorili za všet-
ko. No nikdy sa nesťažovala a opäť počujem jej slová: „Boh
dopustí, ale neopustí.“Naozaj statočne niesla svoj kríž, i keď
my deti sme sa jej snažili pomôcť, neraz sme mamu aj
hnevali. Pri vzájomných detských šarvátkach , keď sme žalo-
vali jeden na druhého aj bez príčiny, bola tu opäť je rada:
„Hovoriť je striebro a mlčať je zlato.“ Moja mama sa tejto
zásady hlboko držala. Nikdy v živote som ju nepočul ohová-
rať, alebo posudzovať druhého človeka. Svoj voľný čas neve-
novala ženským rečiam, či pletkám v dedine, ale každú voľnú
chvíľu sa modlila. V izbe sme mali oltárik, kde aj cez deň čo
len na chvíľu mama zopla ruky k modlitbe a vzápätí pobozka-
la sochu Panny Márie a hneď vedľa stojaci krížik. Tam vždy
načerpala pokoj, a potom opäť do roboty. Bola to pokorná
žena, hľadiaca si svoje povinnosti. Zdôrazňovala nám úctu
ku každému človekovi a hlavne bola dôrazná na to, aby sme
sa vždy pozdravili druhým ľuďom. Keď som sa raz sťažoval
mamke, že sa mi jedna tetka opakovane neodzdravuje, moja
mama mi povedala: „Ty sa aj tak slušne pozdrav. To je pýcha
a hrdosť človeka“- a opäť nasledovali jej poučné slová: „Pý-
cha peklom dýcha.“

Pri všetkej práci na poli a doma často nás mama brávala
do prírody na huby, či liečivé bylinky. Tam mama vždy pook-
riala a obdivovala krásu stvorenstva. Mama poznala hubár-
ske miesta a dnes idem tam už naisto. Okrem hríbov vidím
tam v spomienkach aj usmievavú mamu, ktorá mi ukazuje,
kde mám hľadať. Dodnes zbieram bylinky, ktoré ma naučila
zbierať. Raz mi hovorila: „Keby ľudia vedeli, aká je liečivá
žihľava, tak miesto ruží v záhradke by mali žihľavu.“ Žihľavo-
vý čaj dodnes u nás nechýba. Keď žila, pravidelne som ju
chodil navštevovať aj so svojou rodinou. Deti starkú zbožňo-
vali. I keď mala vysoký vek, vypytovala sa na ich problémy,
ako sa majú v škole, mala záujem o každého jedného,
vystískala ich, a potom nezabudla zo svojej skrine vytiahnuť
tradičné cukríky „Hašlerky“. Síce veľa ráz už staré, ale mojim
deťom náramne chutili, lebo boli darované z lásky. Taká bola
moja mama. Dnes jej už niet. Zomrela, a všetkým nám
chýba. Na jej láskavé srdce sa nedá zabudnúť. A preto často
navštevujem jej hrob, kde v modlitbách, vo svetle sviečky
a v kytičke kvetov jej chcem povedať veľké ďakujem za
všetko, čo pre mňa a celú našu rodinu urobila. Pevne dúfam,
že svoju dobrú odmenu za svoj trpký, ale bázňou naplnený
život si od Boha naša dobrá mama zaslúžila.

 (Zdroj internet)

Obec Hruštín, MŠ Hruštín a ZŠ Hruštín Vás
pozývajú

na DEŇ MATIEK
dňa 12.5.2013 (nedeľa) o 14.30 hod.

v Kultúrnom dome Hruštín.
V programe vystúpia: – deti MŠ

– žiaci ZŠ
– Fsk Hruštín

Srdečne Vás pozývame.

POZVÁNKY
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Najmladšia generácia v obci
4.4. – sa uskutočnila v 1. a 2. triede

„Otvorená hodina“, ktorá bola zame-
raná na kognitívnu, perceptuálno-moto-
rickú a sociálno-emocionálnu oblasť roz-
voja osobnosti dieťaťa predškolského
veku. Predškoláci prítomným mamičkám
ukázali, čo nové sa naučili a predviedli,
ako dokážu pracovať s interaktívnou ta-
buľou.

11.4. –„Hry nie sú všeliekom, ale uka-
zujú láskavú a usmievavú tvár matema-
tiky, nie tú strnulú a prísnu.“ V duchu
tejto myšlienky sa niesla matematická
olympiáda „ Luskáčik “, ktorá sa kona-
la 11.04.2013 v MŠ Zákamenné. Deti
MŠ Hruštín sa pravidelne zúčastňujú

tohto podujatia. Našu MŠ reprezentova-
li A. Martvoň a S. Teťák, ktorých dopre-
vádzala p. uč. D. Jaššová. Svoje schop-
nosti si overili pri riešení rôznych mate-
matických úloh a hlavolamov, pracovali
s tangramom a zostavovali obrazy z da-
ných tvarov, programovali včelu Bee-
Bot. Za úspešné zvládnutie získali dip-
lom, pero a Rubikovú kocku. Ďakujeme
za úspešnú reprezentáciu.

24.4. –sa uskutočnilo v MŠ divadelné
predstavenie dvoch bábkohercov pod
názvom „Pampúšik.“ Pampúšik sa vy-
bral do sveta a stretol mnoho kamará-
tov, ktorí mu pomohli prekonať nástrahy.
Za pekné predstavenie sa deti poďako-
vali potleskom.

30.4. – sa v Oravskom Veselom ko-
nal XII. ročník nesúťažnej prehliadky spe-

vákov ľudových piesní detí materských
škôl Školského úradu Zákamenné pod
názvom „Štrngalky“. Našu MŠ repre-
zentovala A. Šeligová a R. Šubjaková
v sprievode p. uč. M. Kršákovej. Za od-
menu si deti priniesli diplom a pekný
darček. Ďakujeme za úspešnú repre-
zentáciu.

V utorok, 30.4.2013, sme pred MŠ
vyzdobili májku, ktorú nám dodal pán
Ing. M. Jaššo. Ďakujeme veľmi pekne.
Tradície našich starých rodičov sme si
spríjemnili tancom a spevom známych
ľudových piesní.
- organizátori projektu „Veselé zúbky“

poslali deťom, ktoré sa zapojili do pro-
jektu zubné kefky, zubné pasty a mno-
ho pekných darčekov.

- vydavateľstvo DAXE a redakcia ča-
sopisov Zvonček a Maxík venovala
deťom MŠ Hruštín diplom za úspeš-
nú účasť v predplatiteľskej súťaži.

Zákon 245/2008 o výchove
a vzdelávaní (školský zákon)

§ 28
Predloženie návrhu zriaďovateľa na

zvýšenie počtu detí je však podmienené
splnením požiadaviek, ktoré sú ustano-
vené osobitnými predpismi. Uvádza sa
zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov resp. § 24 zákona
č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (upravu-
je hygienické podmienky prevádzky za-
riadení pre deti a mládež). V § 24 ods.
3 je uvedené všeobecné konštatovanie,
že priestorové usporiadanie, funkčné čle-
nenie a vybavenie zariadení pre deti
a mládež musí zodpovedať veku, zdra-
votnému stavu, stupňu telesného a du-
ševného vývinu, telesným rozmerom detí
a mládeže a veľkostnému typu a účelu
zariadenia. Všeobecne záväzným práv-
nym predpisom, ktorý ustanovuje pod-
mienky, za ktorých ešte možno zvýšiť
počet detí v triede MŠ je vyhláška Minis-
terstva zdravotníctva SR č.527/2007
Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách
na zariadenia pre deti a mládež. Kde sa
uvádza nasledovné priestorové normy
na jedno dieťa:
– najmenej 4 m2 plochy dennej miest-

nosti, ktorá plní funkciu herne a spál-
ne,

– najmenej 3 m2 plochy herne, ak je
spálňa stavebne oddelená.

Milé mamičky a babičky, srdečne Vás
pozývame na Deň matiek, ktorý sa
uskutoční dňa 9.5.2013 (štvrtok)
o 15.00 hod. v priestoroch školskej
jedálne. Tešíme sa na Vás.

Silvia Škapcová
   riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
APRÍL 2013

- Oficiálne výsledky žiakov 9. roč. z celoslovenského
testovania v predmetoch matematika a slovenský jazyk, kto-
ré sa uskutočnilo 13.3.2013:

Matematika: celoslovenský priemer 60,07 % ZŠ Hruštín -
68,9 % + 8,83 %

najlepší: Barbora Štiblárová, Barbora Valečíková, Diana
Teťáková (všetky 9.B) - 95 %, Zuzana Jurčigová, Ivana Jurov-
číková, Lucia Maďaríková, Jana Sochová, Stanislav Škapec,
Adam Vyskoč - 90 %

Slovenský jazyk: celoslovenský priemer - 67,51 % ZŠ
Hruštín - 64,88 % - 2,63 %

najlepší: Lucia Maďaríková (9.A) - 100 %, Barbora Štiblá-
rová a Marcela Trojáková (obe 9.B) - 92 %

Najlepší priemer v súčte z oboch predmetov mala Lucia
Maďaríková (9.A) - 95 %.

4.4. sa v Martine uskutočnilo krajské kolo dejepisnej olym-
piády. Víťazstvom v okresnom kole sa naň nominoval aj náš
žiak Marek Kaprálik (8.A). Stal sa nielen úspešným riešiteľom,
ale získal aj cenné 2. miesto. Blahoželáme!

5.4. sa v Zákamennom konalo 1. kolo Coca Cola - školské-
ho pohára. Malo sa hrať na normálnom ihrisku, avšak kvôli
pretrvávajúcemu nepriaznivému počasiu a snehovej pokrýv-
ke sa nakoniec hralo v telocvični (3+1). Hralo sa systémom
každý s každým na 2x12 min. Účastníci: ZŠ Zákamenné, ZŠ
Krušetnica, ZŠ Or. Podzámok, ZŠ Hruštín. Naši prehrali
s Krušetnicou 1:3, so Zákamenným 1:7 a zvíťazili nad Or.
Podzámkom 5:0. Do ďalšieho kola postúpilo bez prehry Záka-
menné.

10.4. sa v Žiline uskutočnilo krajské kolo geografickej olym-
piády, na ktorom sme mali aj my svojich zástupcov - až
štyroch. Všetci obsadili umiestnenia v strede tabuľky. Lucia
Maďaríková ( 9.A) - 15. miesto z 33 súťažiacich, Marek Kaprá-
lik (8.A) - 16. miesto zo 61 súťažiacich, Lujza Gáborová (7.A)
- 15. miesto z 32 súťažiacich, Juraj Jurovčík (6.B) - 16. miesto
z 30 súťažiacich. Pripravovali p. uč. Martvoňová a Kopilcová.
Ďakujeme za dobrú reprezentáciu našej školy

11.4. sa v MKS Námestovo konalo okresné kolo HK. Zuzka
Šubjaková pekne zarecitovala svoju ukážku a získala ďalšie
skúsenosti. Hoci diplom domov nepriniesla, patrí jej poďako-
vanie za reprezentáciu školy.

13.4. sa v našej škole uskutočnilo overenie kompetencií
učiteľov ZŠ z našej školy (14) i okolitých škôl nášho okresu
(21) na tému Učiť moderne, inovatívne, kreatívne. Učitelia
záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom vzdelá-

vania získali osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelá-
vania, za ktoré im prináleží 15 kreditov.

15.4. – trochu oneskorene, ale predsa sme si pripomenuli
Deň učiteľov. Pán starosta poďakoval všetkým učiteľom,
i tým, ktorí už užívajú zaslúžený dôchodok, za vynakladanú
prácu pri výchove nastupujúcej generácie

16.4 sa naše žiačky zúčastnili diecézneho kola biblickej
olympiády v Spišskej Kapitule. V konkurencii 12 družstiev
skončili na krásnom 2. mieste! Školu, farnosť i obec vzorne
reprezentovali Diana Teťáková, Mária Rosiarová a Silvia Mart-
voňová. Blahoželáme! Pripravovala p.uč. Očkajáková, za do-
pravu ďakujeme p. farárovi.

17.4. sa v telocvični konal stolnotenisový turnaj pre žiakov
4.- 6. ročníka. Zúčastnilo sa ho 11 žiakov (4 dievčatá
a 7 chlapcov). Čakali sme väčšiu účasť, no deti akoby nemali
záujem... Čo by dali generácie žiakov, ktorí museli hrávať
i cvičiť na školských chodbách, za to, keby si mohli zahrať na
parketách v telocvični, v teple, na dobrých stoloch... Medzi
dievčatami zvíťazila Júlia Gáborová (5.A), z chlapcov bol
najlepší Matúš Kopilec (5.B). Prví traja dostali diplomy
a vecné ceny. Ďakujem za organizáciu turnaja vedúcemu
stolnotenisového krúžku p. Ľ. Jurovčíkovi a p.uč. L. Stančeko-
vej.

- Naša škola sa v marci už tradične zapojila do súťaže
Matematický klokan. Najbystrejšími hlavičkami, ktoré medzi
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20 % najlepších žiakov z celého Slovenska dostali svojich
majiteľov, sa môžu popýšiť: R. Kupčulák - 1. roč, J. Šeligová -
2. roč., V. Dudášiková - 3. roč, M. Kopilec - 5. roč., M. Jagelka
a A. Hojová - 8. roč. a B.Štiblárová - 9. roč. Blahoželáme!

19.4. absolvovalo 46 žiakov 8. roč. testovanie v rámci
kariérového poradenstva v spolupráci s CPPaP v Námesto-
ve. Interpretáciu výsledkov IQ testu a testu záujmov dostal
žiak spolu s rodičom o týždeň neskôr. Testovanie bolo bez-
platné a bolo ponúknuté všetkým žiakom 8.roč.

24.4. sa v Dolnom Kubíne konala súťaž Hliadok mladých
zdravotníkov. Zúčastnili sa jej aj naše dievčatá Natália Braži-
nová, Janka Jurkyová, Darinka Očkajáková, Daniela Martvo-
ňová, Stela Kubicová, ktoré pripravovala p. uč. V. Vlžáková.
V konkurencii 19 družstiev zo škôl z celej Oravy skončili naše
na peknom 7. mieste.

25.4. sa žiaci našej školy zapojili do akcie „Čistá obec“.
Žiaci II. stupňa mali rozdelené rajóny v obci podľa tried. Prvý
stupeň robil poriadok okolo školy na Výhone. Popoludní bolo
radosť pozrieť na okolie verejných budov, škôl, OcÚ, zdravot-
ného strediska... Všetkým patrí poďakovanie a tým starším
odkaz: Nehádžte všetku vinu za neporiadok na deti a mládež.
Tú odrezanú kravskú hlavu sme do jarku v Baraniarkach
nehodili my! Buďme všetci (aj dospelí) všímaví voči prírode,
chráňme si ju. Ako sa my správame k nej, tak sa bude správať
ona k nám.

26.4. sa našim žiakom predstavili herci Divadla Maska zo
Zvolena. Zahrali dve predstavenia - I.stupeň zatlieskal her-
com za výkony v hre Doktor Jajbolíto a II.stupeň si pozrel Pani
učiteľke z lásky. Deťom i učiteľom sa obe divadielka páčili.

Výsledky zberu pomarančovej kôry: Žiaci nazbierali
478 kg, čo je oveľa viac ako vlani. Najlepšími jednotlivcami sa
stali Vaneska Dudášiková (3.A) – 19,7 kg, Paľko Šeliga (5.B)
– 16,7 kg, Majka Remeňová – 15,7 kg, Darinka Očkajáková
(6.A)- 13 kg, Kristínka Kytašová (5.A) – 10,6 kg, Tamarka
Radzová (3.B) – 9,5 kg, Patrik Šeliga (3.B) – 9 kg, Števko
Očkaják (9.A) – 7,4 kg, Lujza Gáborová (7.A) – 7,3 kg, Natália
Kupčuláková (5.A) – 6,9 kg.

Medzi triedami boli najlepšie 3.B (55 kg), 4.B – (44 kg), 5.A
(42 kg), 2.B – (35 kg)

Podrobnejšie informácie na našej www stránke. Všetci
zapojení i tí najlepší budú za svoju snahu odmenení po
odvoze kôrky do Liečivých rastlín Or. Polhora.

Mgr.Július Kubáni,  riaditeľ školy

Po dlhej zime aj na náš oravský kraj
zavítala dlho očakávaná jar a tak sme
si aj my dali jednu „znovuzrodzovaciu“
akciu „DARUJME SI ČAS“ , ktorá sa
konala 13.-14.4.2013. V sobotu sme -

po úvodnej modlitbe a predstavení našej hymny - mali pre
deti pripravené hry po stanovištiach a mini aktivity aj mimo
tohto priestoru. V nedeľu sme pokračovali v stanovištiach,
avšak dievčatá z Ťapešova nás prišli naučiť veľké množstvo
eRko tancov (egyptský, macarenu, la raspa, akadu, chiva-
vu,...). Vybláznili sme sa dosýta, a potom sme si vyhodnotili
všetky naše dvojdňové súboje. Na konci sme si pozreli roz-
právku a po krátkej modlitbe sme poďakovali deťom za ich
aktívnu účasť. V sobotu aj v nedeľu sa nás v KD v Hruštíne
zúčastnilo 60. Každému zúčastnenému sa vďaka sponzorom
ušlo veľa sladkostí, a za to im chcem veľmi pekne poďakovať
– Obecnému úradu, COOP Jednote, Škapec - Servis.
V neposlednom rade, moja vďaka patrí aj animátorom, bez
ktorých by sa táto akcia nemohla konať. Pomáhalo nám
15 animátoriek, či už k deťom do skupiniek, varenie čaju,
fotenie, alebo stráženie stanovísk. Chcem sa veľmi pekne
poďakovať každému, kto sa zúčastnil, alebo nejakým iným
spôsobom sa pridal do našej akcie.

Veľké ĎAKUJEM patrí Bohu za jeho pomoc pri organizo-
vaní tejto akcie. Teším sa, že sa naše eRko stáva pre deti
miestom smiechu a zábavy, a predsa si hľadajú aj cestu
k Bohu. Snažíme sa im ukázať, že život s Bohom nie je len
o modlení sa, ale hlavne o tom, aby sme s Bohom žili,...

Stretká pre deti mávame každý piatok o 16:00 – 17 : 30.
Keďže sa k nám pridali nové animátorky (Majka Škapcová
a Majka Zaťková), tak naše stretká sú zas o niečom inom
a nikdy sa neopakujú. Ak máte záujem sa pozrieť, čo na
stretkách robíme a aké akcie plánujeme, navštívte našu stránku
www.erkohrustin.webnode.sk/, kde sa dozviete všetky po-
trebné informácie.

Kristína Michalčíková
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ROK VIERY – VERÍM V JEŽIŠA KRISTA UKRIŽOVANÉHO, KTORÝ VSTAL Z MŔTVYCH
Z Katechizmu kato-

líckej Cirkvi promulgo-
vanéhobl. Jánom Pav-
lom II. 11. októbra 1992:
Vo Vyznaní viery od Boha
Otca sa prechádza vo ve-
renie Božieho Syna, Je-
žiša Krista. O vtelení

a človečenstve Ježiša Krista sme uvažovali
už počas vianočných sviatkov. Po veľkonoč-
ných sviatkoch by sme mohli uvažovať v rám-
ci Vyznania viery na slovami: „Verím v Ježiša
Krista, ktorý trpel, bol ukrižovaný, umrel a bol
pochovaný. Tretieho dňa vstal z mŕtvych.“

Veľkonočné tajomstvo Kristovho kríža
a zmŕtvychvstania je ústredným bodom dob-
rej zvesti, ktorú majú apoštoli a po nich Cirkev
ohlasovať svetu. Ježišovo utrpenie nadobu-
dlo svoju konkrétnu historickú podobu tým, že
ho „starší, veľkňazi a zákonníci“ zavrhli a vy-
dali „pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali
a ukrižovali“ Už na začiatku Ježišovho verej-
ného účinkovania sa niektorí farizeji a Hero-
desovi prívrženci spolu s kňazmi a zákonník-
mi dohovorili, že ho zahubia. Niektorými svo-
jimi skutkami (vyháňaním zlých duchov, od-
púšťaním hriechov, uzdravovaním v sobotu,
svojím vykladaním predpisov o čistote podľa
Zákona, priateľstvom s mýtnikmi a verejnými
hriešnikmi ) Ježiš vzbudil u niektorých zlomy-
seľných ľudí podozrenie, že je posadnutý. Ob-
viňujú ho, že sa rúha a že je falošný prorok,
teda z náboženských zločinov, ktoré Zákon
stíhal trestom smrti ukameňovaním. Mnohým
v Izraeli sa zdá, že Ježiš koná proti základ-
ným ustanoveniam vyvoleného národa: 1. Pro-
ti poslušnosti Zákonu vo všetkých jeho napí-
saných predpisoch a, podľa farizejov, aj vo
vysvetľovaní ústnej tradície; 2. proti ústredné-
mu postaveniu jeruzalemského chrámu ako
svätému miestu, kde prebýva Boh výsadným
spôsobom; 3. proti viere v jediného Boha, na
ktorého sláve nemôže mať účasť nijaký člo-
vek. No Ježiš nebol proti zákonu, prišiel ho
vyplniť do bodky. Ježiš božskou autoritou za-
vrhuje len niektoré ľudské tradície farizejov,
ktorí rušia Božie slovo: vyhlásil všetky jedlá
za čisté. Ďalej Ježiš pripomína, že sobotný
odpočinok sa môže porušiť službou blížnemu,
ktorú poskytujú jeho uzdravenia a pod. Ježiš
vôbec nebol nepriateľský voči chrámu, kde
predniesol podstatnú časť svojho učenia, chcel
platiť aj chrámovú daň a pribral si k tomu
Petra, ktorého práve ustanovil za základ svo-
jej budúcej Cirkvi. Ba viac stotožnil seba
s chrámom. Preto jeho telesné usmrtenie pred-
povedá zničenie chrámu, ktoré bude značiť
vstup do nového veku dejín spásy. Ježiš vy-
žadoval od jeruzalemských náboženských
predstaviteľov, aby uverili v neho pre skutky
jeho Otca, ktoré koná. Ale za taký úkon viery
veľrada usúdila, že Ježiš si ako bohorúhač
zasluhuje smrť. Jej členovia konali zo zasle-
penosti a nevery.

Jeruzalemskí náboženskí predstavitelia
neboli zajedno v tom, ako sa správať voči
Ježišovi. Napr. farizej Nikodém a významný
muž Jozef z Arimatey boli Ježišovými tajnými
učeníkmi. Ale farizeji hrozili tým, že všetci
uveria v neho, že prídu Rimania a zničia ich
sväté miesto a ich národ, veľkňaz Kajfáš pro-
rocky navrhol: „Je pre vás lepšie, ak zomrie
jeden človek za ľud, a nezahynie celý národ“.
Veľrada vyhlásila, že Ježiš je ako bohorúhač
„hoden… smrti“ ale pretože stratila právo od-
súdiť niekoho na smrť, vydáva Ježiša Rima-
nom s obžalobou z politickej vzbury. Veľkňazi

na Piláta vyvíjajú nátlak aj politickými vyhráž-
kami, aby Ježiša odsúdil na smrť. Zodpoved-
nosť za Ježišovu smrť nemožno kolektívne
pripisovať jeruzalemským Židom ako celku.
Cirkev nikdy nezabudla, že „pôvodcami a vy-
konávateľmi všetkých múk, ktoré Kristus vytr-
pel, boli hriešnici“. Keď sa vezme do úvahy,
že naše hriechy zasahujú samého Krista, Cir-
kev neváha najväčšiu zodpovednosť za Ježi-
šovo umučenie pripísať kresťanom.„ Treba
uznať, že túto vinu majú všetci, ktorí opätovne
upadajú do hriechov. Lebo ak je pravda, že
naše hriechy pohli Krista Pána, aby podstúpil
smrť na kríži, tak zaiste tí, čo sa utápajú
v nemravnostiach a zločinoch,, v sebe znova
križujú Božieho Syna a vystavujú ho na po-
smech“. A tento zločin sa môže javiť o to väčší
u nás, ako bol u Židov, lebo oni podľa svedec-
tva Apoštola ,keby… boli poznali, nikdy by
neboli ukrižovali Pána slávy‘. My však vyzná-
vame, že ho poznáme, a predsa v istom zmys-
le vzťahujeme na neho svoje násilné ruky,
keď ho zapierame skutkami.“ „A ani zlí ducho-
via ho neukrižovali, ale ty si ho ukrižoval spo-
lu s nimi a križuješ ho znovu, keď nachádzaš
rozkoš v nerestiach a hriechoch.“

Keďže si Ježiš vo svojom ľudskom srdci
osvojil Otcovu lásku k ľuďom a „miloval ich do
krajnosti“, dobrovoľne prijal svoje utrpenie
a smrť z lásky k svojmu Otcovi a k ľuďom,
ktorých chce Otec spasiť: „Nik mi život nebe-
rie, ja ho dávam sám od seba“. Kristova smrť
je veľkonočná obeta, ktorou sa uskutočňuje
definitívne vykúpenie ľudí Baránkom, „ktorý
sníma hriech sveta“ a zároveň obeta Novej
zmluvy, ktorá znova uvádza človeka do spo-
ločenstva s Bohom, keď ho s ním zmieruje
krvou vyliatou „za všetkých na odpustenie
hriechov“. Táto Kristova obeta je jediná a za-
vršuje a zároveň prevyšuje všetky obety. Ni-
jaký, ani ten najsvätejší človek nebol schopný
vziať na seba hriechy všetkých ľudí a priniesť
seba samého na obetu za všetkých. To, že
v Kristovi jestvuje božská osoba Syna, ktorá
presahuje a zároveň objíma všetky ľudské
osoby a robí Krista Hlavou celého ľudstva,
robí možnou jeho vykupiteľskú obetu za
všetkých. Tridentský koncil učí, že Kristus „svo-
jím presvätým umučením na dreve kríža nám
zaslúžil ospravodlivenie“. Tým zdôrazňuje je-
dinečný charakter obety Krista ako „pôvodcu
večnej spásy“ A Cirkev uctieva kríž spevom:
„Zdrav’ buď, kríž, nádej jediná!

Boh vo svojom pláne spásy stanovil, aby
jeho Syn nielen „zomrel za naše hriechy“, ale
aby aj „okúsil smrť“, čiže aby poznal stav
smrti, stav oddelenia svojej duše od tela, a to
od chvíle, keď vydýchol na kríži, až do chvíle,
keď vstal z mŕtvych. Tento stav mŕtveho Kris-
ta je tajomstvom hrobu a zostúpenia k zosnu-
lým. Je to tajomstvo Bielej soboty, keď Kristus
uložený do hrobu naznačuje veľký sobotný
odpočinok Boha po zavŕšení spásy ľudí, ktorá
prináša pokoj celému vesmíru. Kristovo zotr-
vanie v hrobe je skutočným spojivom medzi
jeho stavom pred Veľkou nocou podliehajú-
cim utrpeniu a jeho terajším osláveným sta-
vom Zmŕtvychvstalého. Tá istá osoba „Živé-
ho“ môže povedať: „Bol som mŕtvy, a hľa,
žijem na veky vekov “Početné tvrdenia Nové-
ho zákona, že Ježiš „vstal z mŕtvych“, predpo-
kladajú, že pred svojím vzkriesením sa zdr-
žiaval na mieste pobytu zosnulých. Ježiš za-
kúsil smrť ako všetci ľudia a svojou dušou
zostúpil na miesto pobytu zosnulých. No zo-
stúpil tam ako Spasiteľ a ohlasoval dobrú
zvesť duchom, ktorí tam boli uväznení. Kristus

teda zostúpil do hlbín smrti, aby mŕtvi počuli
hlas Božieho Syna a aby tí, čo ho počujú,
žili.„Aké je dnes veľké ticho na zemi! Veľké
ticho a osamelosť. Veľké ticho, lebo Kráľ spí.
Zem sa zľakla a zatíchla, lebo Boh v tele
zaspal a zobudil tých, čo spali od vekov… Ide
hľadať [Adama, nášho] prvého otca ako stra-
tenú ovcu. Chce navštíviť tých, čo sedia vo
tme a v tôni smrti. Áno, Boh a jeho Syn idú
vyslobodiť z múk uväzneného Adama a s ním
uväznenú Evu… Ja som tvoj Boh a kvôli tebe
som sa stal tvojím synom… Prebuď sa ty, čo
spíš! Veď som ťa nestvoril na to, aby si bol
uväznený v podsvetí. Vstaň z mŕtvych; ja som
život tých, čo zomreli.“

Ježišovo zmŕtvychvstanie je vrcholná prav-
da našej viery v Krista. Prvé kresťanské spo-
ločenstvo ju verilo a prežívalo ako ústrednú
pravdu, tradícia ju podáva ďalej ako základnú
pravdu, spisy Nového zákona ju potvrdzujú
a spolu s krížom sa ohlasuje ako podstatná
časť veľkonočného tajomstva. Tajomstvo Kris-
tovho zmŕtvychvstania je skutočná udalosť,
ktorá sa prejavila historicky zistenými javmi,
ako to dosvedčuje Nový zákon. Už svätý Pa-
vol mohol okolo roku 56 napísať Korinťanom:
„Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som
aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy
podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tre-
tieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zja-
vil Kéfasovi a potom Dvanástim“ A vskutku,
nik nebol očitým svedkom samej udalosti zmŕt-
vychvstania a ani jeden evanjelista ju neopi-
suje. Nikto nemohol povedať, ako sa zmŕt-
vychvstanie uskutočnilo fyzicky. Tým menej
sa dala zmyslami postrehnúť jeho najvnútor-
nejšia podstata, prechod do iného života. Hoci
je zmŕtvychvstanie historická udalosť, zistiteľ-
ná na základe znaku, ktorým bol prázdny hrob,
a na základe skutočnosti, ktorou boli stretnu-
tia apoštolov so vzkrieseným Kristom, predsa
v tom, v čom presahuje a prevyšuje dejiny,
zostáva v samom srdci tajomstva viery. Preto
sa vzkriesený Kristus nezjavuje svetu, ale
svojim učeníkom, „tým, čo s ním prišli z Gali-
ley do Jeruzalema a teraz sú jeho svedkami
pred ľudom“.

Kristovo zmŕtvychvstanie je splnením pri-
sľúbení Starého zákona i prisľúbení samého
Ježiša, ktoré dal počas svojho pozemského
života. Kristus nás svojou smrťou oslobodzu-
je od hriechu a svojím zmŕtvychvstaním nám
otvára prístup k novému životu.

Z dokumentu pápeža Benedikta XVI.
Porta fidei, ktorým sa oznamuje Rok viery:

12. V tomto Roku viery môže byť Katechiz-
mus Katolíckej cirkvi tým pravým nástrojom
na podporu viery, predovšetkým pre tých, kto-
rým leží na srdci vzdelávanie kresťanov, ktoré
je v našom kultúrnom prostredí rozhodujúce.
S týmto cieľom som vyzval Kongregáciu pre
náuku viery v spolupráci s kompetentnými
dikastériami Svätej stolice, aby vypracovala
nótu, ktorou ponúkne Cirkvi a veriacim nie-
koľko usmernení, ako čo najúčinnejšie a naj-
vhodnejšie prežívať Rok viery v službe viery
a evanjelizácie.

Viac ako v minulosti je totiž viera vystave-
ná celému radu otázok vychádzajúcich zo
zmenenej mentality, ktorá najmä dnes redu-
kuje oblasť racionálnych presvedčení len na
tie, ktoré pochádzajú z výdobytkov vedy
a techniky. Cirkev sa však nikdy neobávala
poukazovať na to, že medzi vierou a pravou
vedou nemôže byť žiaden konflikt, pretože obe,
i keď rôznymi cestami, smerujú k pravde (22).

spracoval p. f.



05/20137

90 rokov Škapec Vincent
80 rokov Krivačka František
75 rokov Žibek Anton
70 rokov Šeligová Mária

Kompanová Helena
Martvoň Ondrej

65 rokov Šeliga Vincent
60 rokov Hojová Elena

Matečková Margita
55 rokov Paško Ján
50 rokov Kazimier František

50. výročie sobáša:
Milan Kompan a manželka Helena

Prišli medzi nás:
Rebeka Kampošová
Martina Kavoňová
Peter Šangala
Miroslav Povážai
Barbora Kokošková
Ema Sedlárová

Uzavreli manželstvo:
František Macák

a Mgr. Petronela Jadroňová
Ondrej Ťasnocha

a Aleksandra Lidia Klimecka
Maroš Tomulec

a Veronika Ordančíková

Odišli od nás:
Terézia Štajerová, 63 rokov
Ondrej Plavák, 83 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci máj 2013 Dňa 24. apríla sa dožil krás-

nych 85. rokov čestný ob-
čan Hruštína a bývalý
správca farnosti vdp. Mar-
cel Martinko. Pri tejto prí-
ležitosti ho boli pozrieť
a zablahoželať mu zástup-
covia obce a farského úra-
du. Do ďalších rokov života
mu želáme pevné zdravie
a ochranu Panny Márie.

Pekného životného jubilea 85-tich
rokov sa dožil čestný občan našej
obce Dr. František Kľuska.
K jeho narodeninám mu chceme vy-
prosiť od nebeského Otca veľa zdra-
via, šťastia a hojnosť božích milosti.

Rodinné centrum Motýlik Vás pozýva na divadelné predstavenie Divadla Maškrta
„Maškrtníček“ 25. mája – sobota o 16:00 do sály Kultúrneho domu. Cena vstu-
penky je 2 €/osoba, deti do 12 mesiacov vstup zadarmo. Maximálny počet divá-
kov je 300. Predpredaj vstupeniek: v RC Motýlik resp. na tel.č. 0911 022 880.
„S Nany a Krištofom sa deti stretávajú na obrazovkách Slovenskej televízie každú
nedeľu ráno. Postavy zo záhadnej krajiny, kde žijú už 1654 rokov, s láskou a hu-
morom, ktoré sú pre nich príznačné, riešia týždeň čo týždeň problémy všetkých
detí sveta. Ponúkajú im zábavu, rozvíjajú ich kreativitu, podnecujú k vnímavosti
pri potulkách fantáziou.“
Ak chcete vidieť, aké ďalšie prekvapenia a tajomstvá ukrýva ich kúzelná taška,
pozývame Vás na divadelné predstavenie, kde Vás čakajú Nany, Krištof, bábky
a maškrtnícke pesničky Mariána Čekovského.

BLAHOŽELANIE

BLAHOŽELANIE

POZVÁNKA
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Požičiam trubkové lešenie. Tel.: 0917 135489.

NAJLEPŠÍ VÝBER, NAJNIŽŠIE CENY!

Už tradične koncom mesiaca apríl sa každoročne
koná Zhromaždenie delegátov COOP Jednota, SD
Námestovo. To tohtoročné bolo už v poradí 24,
a konalo sa dňa 26.04.2013 v zasadačke Mestského

úradu v Námestove. Na zhromaždení sa vždy hodnotia výsledky
dosiahnuté v činnosti COOP za uplynulý rok, či to už v investičnej
výstavbe, maloobchodnom obrate, tržbách, ale aj v činnosti výborov
členských základní. Práve u VČZ sa hodnotí schôdzková, brigádnic-
ká a kontrolná činnosť, aktivita v spoločenských podujatiach kona-
ných v našej obci, ale aj organizovaných COOP Jednota SD Ná-
mestovo. Medzi najlepšie VČZ v okrese Námestovo patrí aj náš
výbor v Hruštíne. Ocenené boli tri najlepšie výbory, a to z Námesto-
va, Zákamenného a z Hruštína. Okrem toho boli ocenení aj jubilanti
- členovia zhromaždenia delegátov, ktorí sa v roku 2013 dožívajú
okrúhleho životného jubilea - 75, 70, 65 a 60 rokov, spolu to bolo
15 funkcionárov. Súčasťou programu zhromaždenia delegátov bolo
okrem iného aj schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku
a plán investičnej výstavby na rok 2013.                        J.Kravčíková

OZNAMY RCM
Vďaka projektu SPP budú môcť naše deti využívať dopravné

ihrisko pri ZŠ Výhon, o ktorého otvorení vás budeme informovať
cez miestny rozhlas.

Touto cestou sa chceme poďakovať miestnym požiarnikom,
ktorí nám plochu ihriska pri ZŠ Výhon vystriekali vodou, aby sme
mohli ihrisko namaľovať. Veľká vďaka patrí aj všetkým dobrovoľ-
níkom, ktorí sa zúčastnili maľovania ihriska, zvlášť mladým mu-
žom, ktorí obetovali svoj voľný čas a priložili ruku k dielu, a tiež
jednému manželskému páru, ktorý celú brigádu zorganizoval.
Ďakujeme aj obci Hruštín za vyčistenie priestorov a opravu plota
a ZŠ Hruštín za podporu pri realizácii tohto projektu.

Veríme, že dopravné ihrisko v našej obci bude prínosom
a radosťou pre naše deti, ktoré si budú môcť precvičovať svoje
motoristické a chodecké zručnosti.

Vďaka Bohu za toto dielo.

Ďakujeme tiež nadácii SLSP za úspešnosť projektu, vďaka
ktorému si mohli občania Hruštína zašportovať v telocvični. Ozna-
mujeme občanom, že na tento školský rok 2012/2013 sme vyčer-
pali všetky predplatené hodiny vďaka tomuto projektu. Ďakujeme
všetkým za účasť a tešíme sa na nový projekt, ktorý nám umožní
sprístupniť telocvičňu aj v školskom roku 2013/2014.

Deň rodiny 2013 v Hruštíne
Dňa 16. júna 2013 sa bude v Hruštíne konať 3. ročník celoslo-

venskej akcie Deň rodiny. Bližšie informácie nájdete na plagátoch
v obci, na Facebooku, alebo na našej web stránke. Podrobný
program zverejníme v nasledujúcom čísle bulletinu.

Mesiac máj v RCM
Oznamujeme, že program herne v RCM sa mení. Ostáva

herňa v stredu od 15tej do 17tej a vždy sa stretneme vonku.
8. Mája sa stretneme pri pekárni na lúke, kde sa môžu deti
vyšantiť, zašportovať a v prípade priaznivého počasia aj púšťať
šarkanov. Všetkých srdečne pozývame!

Podujatia v mesiaci máj 2013

MKS pri OcÚ Hruštín

4.5. Svadobná veselica
7.5. Predaj LANTASTIK

10.5. Zber plastov
10.5. Výchovný koncert ZŠ
12.5. Deň matiek
15.5. Predaj MASNICA
18.5. Svadobná veselica
22.5. Predaj ALADIN
25.5. Divadlo MAŠKRTNÍČEK
29.5. Predaj MITEX


