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Už tradične sa v nedeľu, 12. mája zišli v kultúrnom dome
naše mamy a staré mamy, aby spoločne oslávili svoj
sviatok. Kultúrnym programom prispeli k slávnostnej
atmosfére deti z MŠ, žiaci ZŠ, SZUŠ Jánoš a folklórny
súbor. Na záver sa všetkým prítomným prihovoril sta-
rosta obce Mgr. František Škapec, ktorý všetky mamy
obbdaroval sladkosťou.

V nedeľu, 19. mája sa konalo otvorenie detského do-
pravného ihriska pri ZŠ Výhon. Rodinné centrum Mo-
týlik, ktorý dopravné ihrisko vytvoril, ďakuje všetkým,
ktorí im pomohli pri organizovaní tohto podujatia a tiež
všetkých malým cyklistom a chodcom, ktorí sa aktív-
ne zapájali do sprievodného programu. Viac info nájdete
na facebooku v skupine Rodinné centrum Motýlik.

Cirkusové varieté BON-BON
z Prahy si mohli diváci pozrieť
v sobotu 24 mája. V progra-
me vystúpil klaun, žongléri,
kúzelník, ale aj diváci.

Do Hruštína k nám 25. mája,
v nedeľu zavítala Nany a
Krištof z populárneho Maš-
krtníčka. Deti sa tak s po-
stavami z obrazovky mohli
stretnúť aj naživo a odnies-
li si so sebou nezabudnu-
teľné zážitky z ich divadel-
ného predstavenia. Predsta-
venie zabezpečili členovia
Rodinného centra Motýlik.
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Očami
starostu

„Tri veci sa mi obzvlášť páčia: ak sú mladí ľudia zbožní, chorí
radostní a starí trpezliví.“

(Mária Wardová)

Studený máj, v stodo-
le raj. Táto ľudová pra-
nostika je síce pozitív-
na, ale priniesla so se-
bou veľa dažďových zrážok.
Počasie v niektorých častiach našej kra-
jiny narobilo veľké problémy a spôsobi-
lo lokálne povodne a škody.

Činnosť za mesiac máj:
1/ V športovom areáli na Kutine nám

pán Ľ. Zajac dorobil murárske práce.
Boli opravené vonkajšie steny budovy
a vo vnútri spoločenskej miestnosti boli
2 steny nastriekané farbou a to strojom
na brizolit. Maliarske práce na ďalších
stenách nám urobil pán Miroslav Mar-

tvoň. Nezamestnaní – ženy aj chlapi
poumývali a vyčistili tieto spoločenské
priestory.

2/ Pracovníci zamestnaní v Česko -
slovenskom projekte nám dosadili les
Pod Kamenným a dorobili okopcovanie
pozemkov.

3/ Firma Rezostav nám opravila výtl-
ky po miestnych komunikáciách.

4/ Bolo opravené a pozvárané zá-

Stredoslovenská energetika
oznamuje občanom,

že 18. júna 2013 (utorok), v čase
od 7.30 hod. do 15.00 hod. bude
z dôvodu vykonania plánovanej
údržby el. zariadenia prerušená

distribúcia elektriny.
Bez elektrickej energie bude Obec
Hruštín, Zábava - celá chatová ob-
lasť, OcÚ, PD, Oravská horáreň,

SKI Zábava.

bradlie na lavici cez po-
tok Hruštínku v centre
obce. Taktiež boli po-

zvárané rámy na lavič-
ky do parkov. Tieto zvára-

cie práce nám urobil pán J. Drígeľ s pra-
covníkmi obce.

5/ Vo Vaňovke, v obecnej budove (bý-
valá ZŠ), boli vymenené staré drevené
okná za nové plastové. Ďalej v rámci
rekonštrukčných prác podľa plánu, boli
vybúrané niektoré vnútorné priečky
a zamurované 2 okná. Odborné murár-
ske práce nám urobil pán Ľ. Zajac a po-
mocné práce nezamestnaní a pracov-
níci obce.

6/ Vo Vaňovke do obecnej budovy
bola urobená zemou nová elektrická
prípojka. Odborné elektrikárske práce
nám urobil pán F. Vlžák. Pán J. Mišánik
nám urobil výkopové zemné práce a po-
mocné práce urobili pracovníci obce.

Všetkým, ktorí sa podieľali na týchto
prácach, veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania
Pred nami máme letné mesiace a tie

so sebou často prinášajú intenzívne lo-
kálne búrky, prietrže mračien a násled-
né prívalové vody. Už v úvode som spo-
menul, že voda narobila problémy
v niektorých častiach Slovenska. Z te-
levízie vieme, že ešte väčšie problémy
s vodou mali štáty okolo nás, keď z ulíc,
miest, či dedín sa stali rozvodnené rie-
ky. Touto cestou chcem vyzvať všetkých
občanov, aby si vyčistili garády a prie-
pusty vody v blízkosti svojich domov. Je
to záležitosť nás všetkých. Prírodu ne-
pokoríme, ale aspoň predídeme ško-
dám, alebo ich zmiernime.

Mgr. František Škapec
starosta obce

Oznam SSE

75 rokov Mesíková Mária
Kupčo Jozef
Slaničan Ľudovít

70 rokov Hojová Emília
65 rokov Stieranka Ján

Hojo Ján
Stieranková Helena

60 rokov Kormaňáková Emília
55 rokov Šalata Štefan

Kozlíková Ľudmila
Firicová Janka

50 rokov Remeň František
Snováková Zdenka
Halušková Terézia
Martvoň Milan
Radzo Ľudvik
Hojová Marta

Prišli medzi nás:
Ján Tadeáš Katreník
Simona Firicová

Uzavreli manželstvo:
Ing. Marián Hutira
     a Anna Kazimierová
Ing. František Duračinský
     a Mgr. Daniela Snováková

25. výročie sobáša:
Ján Macák a manželka Dana

Odišli od nás:
Štefan Žilinec, 65 rokov
Mária Katreníková, 68 rokov
Andrej Kaprálik, 53 rokov

JU B I L A N T I
v mesiaci jún 2013

Podujatia v mesiaci jún 2013

MKS pri OcÚ Hruštín

8.6. Svadobná veselica
12.6. Predaj BLAŽEK
16.6. Deň rodiny
20.6. Predaj RIKOMAX
23.6. Odpust
25.6. Koncert SZUŠ Jánoš
29.6. Svadobná veselica
30.6. Divadlo Zákamenné
29.5. Predaj MITEX
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Najmladšia generácia v obci
9.5. – sa v materskej škole konala veľká slávnosť „DEŇ

MATIEK.“ Toto milé podujatie začalo programom najmlad-
ších detí, po nich sa predstavili s pásmom básničiek, pes-
ničiek, tančekov deti strednej vekovej skupiny a naši pred-
školáci. Tešíme sa, že pozvanie prijali mamičky, babičky
i ockovia. Deti svojou bezprostrednosťou vyčarili všetkým
úsmev na tvári a celé popoludnie sa nieslo v duchu prí-
jemnej atmosféry. Ako poďakovanie za lásku a starostli-
vosť odovzdalo každé dieťa svojej mamičke pekný dar-
ček.

10.5. – do mater-
skej školy zavítal pán
Budinský z Očovej,
ktorý si pre deti pri-
pravil pestrý hudobný
program. Priniesol si
množstvo hudobných
nástrojov, ktoré sa vy-
užívajú v ľudovej hud-
be. Z množstva hu-
dobných nástrojov sa
deťom najviac páčila
drumbľa, gajdy, fuja-
ra a handrárska píš-
ťala. Dozvedeli sa, že
hrať sa dá aj na sta-
rej rúre z vysávača.
Výchovný koncert sa
všetkým veľmi páčil
a deti mali možnosť
spoznať slovenský
folklór.

12.5. – sa usku-
točnil v KD slávnost-
ný program z príleži-
tosti „DŇA MATIEK“,
v ktorom vystúpili deti
1. a 2. triedy. Pre
všetky mamičky od-
zneli krásne pesničky
i básničky.

Od 22.4. do 26.4.
2013  a v čase od
20.5. do 24.5.2013 –
študentky 1. ročník
PaSA T. Teplice
D. Kovaľová, M. Ho-
jová, A. Ľubeková vy-
konali v MŠ odbornú
prax – náčuvovú
a študentky 3. roční-
ka PaSA T. Teplice
L. Sochová, M. Stra-
ková a S. Šišoláková
vykonali v MŠ odbor-
nú prax výstupovú.

28.5. – deti absol-
vovali poslednú hodi-
nu angličtiny, na kto-
rej ich pani učiteľka
pochválila za usilov-
nosť, aktivitu a šikov-
nosť. Slávnostne im
odovzdala vysvedče-

nie o úspešnom ukončení projektu ANGLIČTINA HROU
a budúcim prvákom popriala veľa radosti z učenia v ZŠ.

Rozlúčka s predškolákmi sa uskutoční 24.6.2013
(pondelok) o 15.00 hod. v ŠJ.

Silvia Škapcová, riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
MÁJ 2013

Súťaže
zber pomarančovej kôrky

- Spolu naša škola odovzdala Liečivým
rastlinám do Or. Polhory 450 kg. Všetci
zberači budú na konci šk. roka odme-
není, najlepší desiati dostanú zvláštnu
cenu. Tu sú:
1. V. Dudášiková 3.A – 19,7 kg
2. Pavel Šeliga 5.B – 16,7 kg
3. M. Remeňová 7.B – 15,7 kg
4. D. Očkajáková 6.A – 13 kg
5. K. Kytašová 5.A – 10,6 kg
6. T. Radzová 3.B – 9,5 kg
7. Patrik Šeliga 3.B – 9, 0 kg
8. Š. Očkaják 9.A – 7,5 kg
9. L. Gáborová 7.A – 7,3 kg
10. N. Kupčuláková 5.A – 7,0 kg

Najusilovnejšou triedou v zbere bola
3.B, ktorá nazbierala 55 kg (2,7 kg na
žiaka). Ďakujeme!

výtvarné súťaže

 II. miesto v súťaži Hasiči očami detí
získali Kristián Očkaják a Matúš Sno-
vák ( ZUŠ Jánoš).

IQ olympiáda

 Naše družstvo (7.roč.) v zložení Luj-
za Gáborová, Viktória Šalatová a Vali-
ka Krivačková obsadilo podobne ako
vlani 3. miesto. Blahoželáme! Súťažilo
aj družstvo ôsmakov, tí na diplom ne-
dosiahli – Michal Jagelka, Marek Kaprá-
lik, Roman Stieranka – skončili na
7. mieste.

Atletika

V areáli ZŠ Rabča sa konalo okresné
kolo v atletike st. žiakov – družstiev.
Naše družstvá neboli veľmi úspešné,
st. dievčatá skončili 11. zo 14 družstiev,
st. žiaci 13. zo 16 družstiev. Najlepší
spomedzi jednotlivcov boli Valika
Krivačková (5. na 300 m), M. Remeňo-
vá (6. na 800 m), Nikola Martvoňová
(6. v diaľke), Mišo Jagelka (11. v kriket-
ke), Jaro Zajac (11. v diaľke).

Futbal

medzitriedny futbalový turnaj žiakov
4.-6.ročníka priniesol tieto výsledky
Predkolo: 4.A - 4.B 0:7; 5.A - 5.B 4:2;
6.A - 6.B 4:5
Skupina A - 4.A-5.A 1:11; 5.A-6.A 1:5;
4.A-6.A 1:6;
Skupina B - 4.B-5.B 0:3; 5.B-6.B 0:4;
4.B - 6.B 2:5
Semifinále - 6.A - 5.B 7:3; 5.A - 6.B 1:5
O 3.miesto - 5.A - 5.B 1:0
Finále - 6.A - 6.B 5:4 (po rozstrele)

Najlepší strelci: Dominik Šmiheľ - 13,
Timo Teťák - 8, Lukáš Vigoda a Juro
Jurovčík – 7

Slávik Slovenska

14. 5. sa v Katolíckom dome v Ná-
mestove konala spevácka súťaž „Slá-
vik Slovenska“. V prvej kategórii nás re-
prezentovala žiačka I. B triedy Gabika
Vlžáková. Napriek tomu, že nedosiahla
medailové umiestnenie, ďakujeme jej za
reprezentáciu školy.

Exkurzie

22.5. – žiaci 6.AB boli na Or.hrade,
kde mali možnosť zažiť hodinu dejepi-
su a biológie s Dr. Chmelíkom, pracov-
níkom Or. múzea.

Kultúra
10.5. navštívil Hruštín známy folklo-

rista pán Budinský z Holcovho Majera
pri Očovej. V MKS predstavil najskôr
žiakom 1.-4., neskôr ich starším spolu-
žiakom rôzne ľudové hudobné nástroje
- fujaru, píšťaly, gajdy, ozembuch,
pastiersky roh, pozaunu, harmoniku,
drumbľu a dokázal zahrať i na trubici od
vysávača. Výklad o nástrojoch spestril
rôznymi žartovnými číslami, do ktorých
zapojil deti i pani učiteľky. Nakoniec
zahral na zvoncoch známu pesničku
Trenčianske hodiny.

Dňa 12. 5. sa konal „DEŇ MATIEK“
v kultúrnom dome, v programe vystúpili
aj žiaci I. B triedy, ktorí mamkám i bab-
kám zarecitovali a zaspievali pekné
pesničky.

Iné

10.5. mali siedmaci a ôsmaci na ho-
dine geografie možnosť besedovať so
zahraničnými hosťami - Londýnčanom
Benom, jeho manželkou Mišou a Piou
zo Srí Lanky (Cejlón). Žiaci si pozreli
prezentácie o tomto ostrovnom štáte
a Londýne. Otázkami kladenými
v angličtine si žiaci doplnili vedomosti
o tomto učive z geografie.
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19.5. bolo pri ZŠ na Výhone otvore-
né dopravné ihrisko pre deti, ktoré
vzniklo vďaka úspešnosti projektu OZ
Motýlik cez SPP. K čiastke 800 €
prispeli svojou účasťou aj Obec Hruš-
tín a ZŠ Hruštín. Veríme, že aj vďaka
tomuto ihrisku sa zníži počet úrazov na
cestách a zvýši sa bezpečnosť tých naj-
slabších účastníkov cestnej premávky
- chodcov, cyklistov. Dúfame, že si ih-
risko budeme šanovať a neznehodno-
tíme si ho vlastnou nezodpovednosťou

3.5. - Už šesť rokov lesníci so žiakmi
na celom Slovensku zakladajú miniar-
boréta. Tohto roku k nim nepribudli ďal-
šie, avšak Ing. Rabčan, zamestnanec
LESOV SR, štátny podnik B.Bystrica
priniesol pre našu školu užitočnú po-
môcku – vzorku najbežnejších drevín
a pre tých menších pexeso s obrázka-
mi stromov. Ďakujeme!

15.5. – do počítačovej učebne na
Výhone sme kúpili 10 lavíc, aby sme
tam mohli realizovať aj výuku iných
predmetov ako informatickej výchovy.
- pedagogickú prax v našej škole vy-

konali naše bývalé žiačky Michaela
Škapcová (Vv) a Klaudia Lihanová
(ŠkD).

- Informácia pre záujemcov o tenis:
Od júna je možné využívať tenisový
kurt v areáli ZŠ Zamost.

Mgr. Július Kubáni, riaditeľ školy

Deň rodiny, 16. jún 2013,
areál ZŠ Zamost v Hruštíne

Kolíska domova, škola ľudskosti, teplo domáceho krbu. Ro-
dina. Bez pátosu jej prináležia vznešené prívlastky. Hlas po
spevnení rodinného zázemia však naberá na sile. Prečo?
Na moderných sídliskách či v rádových výstavbách domov je
priveľa „trosiek“ rozbitých buniek spoločnosti. A s tým spoje-
ná osirelosť, samota, frustrácia, zranenie, krivdy, bolesť, ohro-

zenosť, morálna devastácia, bieda, „dlhý vlak“ problémov.
O podpore rodiny a jej ochrane ako najefektívnejšom priestore pre budúcnosť
treba hovoriť aj inde ako iba na konferenciách, úradoch či v kostoloch. Preto sa
slávi Deň rodiny, ktorý je protiváhou trendu rozpadu manželstiev a rodín, spoluži-
tiu vo voľných zväzkoch, pribúdaniu nemanželských detí. Manifestácia zdravej
a úplnej rodiny na verejnosti chce o tom povedať nahlas.

„Aby deti otcov mali, aby mali mamy“ (M. Rúfus) - príď to povedať nahlas!

HLAVNÝ PROGRAM:
SVÄTÁ OMŠA o 14:00 vo farskom kos-
tole v Hruštíne (zameraná pre rodiny)
K U LT Ú R N O - S P O L OČE N S K Ý
PROGRAM PRE RODINY
Čas od 15:00 hod. v areáli ZŠ Zamo-

st v Hruštíne:
Chvály z Liesku
BastaFidli - divadelná hra
Folklór v podaní ZŠ Hruštín
eRko tance
break dance - Zvarcrew
SUŠ Jánoš

VEĽKÁ RODINNÁ SÚŤAŽ
Najlepší tím je rodina - na rodinné

tímy budú čakať rôzne súťaže a hry na
stanovištiach pre celú rodinu. Za spl-
nenie úloh čakajú členov rodinných tí-
mov žetóny, ktoré môžu zameniť za rôz-
ne odmeny a vstupy na atrakcie.

SPRIEVODNÉ AKTIVITY (len pre za-
registrované rodiny)
- detské atrakcie (trampolína, skáka-

cí hrad, streľba, ...)
- maľovanie na tvár
- tvorivé dielne
- hrnčiarsky kruh

Organizátor podujatia:
• Fórum kresťanských inštitúcii (celo-

slovenská úroveň)
• Rodinné centrum Motýlik v Hruštíne

V prípade nepriaznivého počasia sa
podujatie uskutoční v KD Hruštín.

Organizátor si vyhradzuje právo na
zmenu v programe.

Sprievodná akcia ku Dňu rodiny:
8. júna (sobota) o 16:00 zavítajú do
našej farnosti Dominika a Juraj Hajkov-
ský, ktorí sú manželmi od r.2002, oba-
ja vyštudovali psychológiu, vychováva-
jú štyri deti, sú autormi brožúry „Tresty
vo výchove“ (edícia Viera do vrecka),
mohli sme ich počuť napr. aj v besede
na rádiu Lumen, angažujú sa aj v kam-
pani Zaostri na rodinu. Beseda sa usku-
toční v našom kostole na tému „Výcho-
va a tresty vo výchove.“ My rodičia si
často nevieme dať rady s našimi rato-
lesťami, stáva sa, že sme už v koncoch
vo výchove našich detí a vtedy je uži-
točné vypočuť si radu od skúsenejších,
nechať sa povzbudiť. Pozývame preto
všetkých rodičov na toto milé stretnu-
tie.

Opäť sa hlásim po
mesiaci, ktorý pre
nás tak veľa zname-
nal.

Tento mesiac sme
sa ako správni eRkári už po druhý rok
zapojili do akcie „Vypni telku , zapni
seba“. Minulý rok sa to stretlo s hojnou
a aktívnou účasťou detí, ktoré sa cez
týždeň aktívne zapojili. Tak isto to bolo
aj tento rok. Týždeň „Vypni telku zapni
seba“ sa konal od 27.5.-1.6.2013. Ten-
to rok nám síce počasie neprialo, ale to
nám neubralo ani na nálade a ani na
chuti sa zabaviť. Od pondelka do piat-
ka si naše animátorky pre deti pripravili
množstvo hier , pri ktorých sme sa nie-
len zabavili, ale aj nasmiali či spoznali.
Každý deň nám prišlo na stretká okolo
30-40 detí, čo nás napriek nepriaznivé-
mu počasiu veľmi milo prekvapilo. Tak
ako minulý rok sme chceli tento týždeň
zakončiť „POKLADOVKOU“ s hrami
v prírode a neskôr gulášom, avšak po-
časie malo iné plány a tak sme na po-

slednú chvíľku museli vymyslieť niečo iné.
Chcem sa poďakovať Obecnému úradu
za pomoc, lebo vďaka nim sme mohli
využiť kultúrny dom, veď predsa 70 ľudí
(toľko detí + animátorov sa zúčastnilo) sa
len tak hocikde nezmestí . Čiže aj vďaka
počasiu sme sa príjemne zabavili v kul-
túrnom dome mali sme pripravené pre
deti množstvo hier, súťaží,.... Prestávku
nám vypĺňal p.kaplán spevom a hrou na
gitare. Na konci POKLADOVKY deti zís-
kali sladké odmeny, vecné ceny a snáď
aj kopec zážitkov. Aj tentokrát sa preto
chcem poďakovať našim animátorkám,
ktoré si našli čas a cez týždeň a aj v so-
botu sa deťom aktívne venovali. Predsa
každý z nás vie , aký krátky je deň, a toto
je škrt cez voľný čas , ale dúfam, že aj
nám animátorkám sa páčilo a tiež si od-
niesli niečo pozitívne. A pozitívne nás pre-
kvapili aj deti, keď nám na konci POKLA-
DOVKY podarovali veľmi milé darčeky, sr-
diečka zo slaného cesta s logom eRka.
My si to veľmi vážime, lebo vďaka od tých,
pre ktorých bol celý tento týždeň určený,

je pre nás veľkým darom. Teda vďaka
patrí aj deťom, ktoré prišli na naše
stretká a zapájali sa do činnosti v nich.
Vďaka patrí aj Obecnému úradu a Far-
skému úradu, či pani Kravčíkovej za
vecné ceny pre deti. ĎAKUJEME! A ešte
v neposlednom rade i našim rodičom
i Bohu, bez nich by sme určite nezvládli
tento týždeň. Hoc nám nevyšlo počasie,
ale určite to pre niečo tak bolo ? a na-
šim rodičom za to, že nám pomohli
s prípravou. Ďakujem každému člove-
ku, ktorý nám pomohol ĎAKUJEME

Kristína Michalčíková
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ROK VIERY – VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, KTORÝ VYSTÚPIL DO NEBA, SEDÍ PO PRAVICI OTCA
Z Katechizmu ka-

tolíckej Cirkvi pro-
mulgovaného bl. Já-
nom Pavlom II.
11. októbra 1992:
Prof. Hansa Rohrba-
cha (nemecký mate-

matik, univerzitný profesor) sa raz opý-
tal jeden teológ: „Keď ste matematik
a veríte vo vstúpenie Ježiša do neba,
môžete mi vypočítať, kedy tam prišiel?“
H. Rohrbach odpovedal takto: „Náš
vesmír má polomer najmenej 2 miliar-
dy svetelných rokov. Svetlo má rýchlosť
300 000 km za sekundu. Uvažujme, že
by Ježiš bol "vstúpil“ do neba rýchlos-
ťou svetla. Odvtedy uplynulo asi 2010
rokov. Doteraz by bol „preletel“ 2010
svetelných rokov dlhú dráhu, nepatrný
zlomok z polomeru vesmíru! Ešte by bol
ďaleko od cieľa, ak nebo by bolo „hore“
- za hranicami vesmíru. Biblia a naše
Vyznanie však hovoria, že je už „tam“
a sedí po pravici Boha - Otca.

V Novom Zákone Kristovo nane-
bovstúpenie označuje koniec štyridsať-
dňovej blízkosti Zmŕtvychvstalého
s učeníkmi. Na konci tohto obdobia vstu-
puje Ježiš s celou svojou ľudskou pri-
rodzenosťou do Božej slávy. Sväté pís-
mo to symbolicky vyjadruje opismi „ob-
laku“ a „neba“. Ježiš Kristus je teraz
u Otca a odtiaľ jedného dňa príde „sú-
diť živých a mŕtvych“. Kristovo nane-
bovstúpenie znamená, že Ježiš už nie
je viditeľne prítomný na zemi, a predsa
tu je prítomný v Eucharistii, v Božom
slove, v Duchu Svätom.

Evanjelista Lukáš opisuje v závere
evanjelia, ako sa Ježiš lúči so svojimi
učeníkmi. Ide s nimi až k Betánii, po-
žehnáva ich a vystupuje do neba (Po-
rov. Lk 24, 50-52). V úvode Skutkov
apoštolských Lukáš ešte raz píše o Je-
žišovom nanebovstúpení: Po štyridsať
dní sa zmŕtvychvstalý Pán zjavoval svo-
jim učeníkom a hovoril im o Božom krá-
ľovstve. Potom bol pred očami apošto-
lov vyzdvihnutý zo zeme a oblak im
ho vzal. Učeníci sa dívajú vyľakane
a s údivom za Ježišom. Odišiel od vás
do Božieho neba. Príde zas, a vy ho
spoznáte (Porov. Sk 1, 9-11). Apoštoli
pochopia Ježišove posledné slová, že
oni majú ísť k ľudom v jeho mene, ohla-
sovať evanjelium, uzdravovať chorých,
odpúšťať hriechy, vyháňať zlých duchov,
šíriť vieru, prebúdzať nádej, žiť lásku. Od
tej chvíle sa apoštoli stali svedkami Krá-
ľovstva, ktorému nebude konca.

Ten istý Ježiš, ktorý žil so svojimi uče-
níkmi, a ktorý nás miluje sľúbil, že bude
s nami navždy. Keď budeme študovať
Sväté písmo, modliť sa, žiť sviatostným
život – primať Božie milosti a dovolíme
Duchu Svätému, aby nás premieňal na
jeho podobu, môžeme Ježiša poznávať
stále viac a viac. Lukášovo evanjelium

podáva Ježiša ako príklad dokonalého
života v súlade s Božím plánom. Ježiš,
ako dieťa s učencami v chráme, ako
mladého muža, žijúceho bez hriechu,
ako dospelého služobníka Boha a ľudí
a v okamihu jeho smrti, keď trpel, no
nesťažoval sa. Osobný príklad Ježiša
v poslušnosti Otcovej vôli je smerodaj-
ný aj pre nás, aby sme sa aj my po smr-
ti dostali do neba..

Kristus teraz sedí po pravici Otca.
Pravicou Otca rozumieme česť a slávu,
v ktorej Boží Syn jestvoval pred všetký-
mi vekmi ako Boh jednej podstaty s Ot-
com. Dnes je Ježišovo dielo poslušnosti
Otcovej vôli dokončené a Ježiš sedí
znovu po Božej pravici, kde má autori-
tu nad nebom a zemou. Kristova cirkev
čaká na návrat svojho Pána. Vo viere
môžeme byť istí, že nám u Otca pripra-
vuje príbytok a domov. Chce aby sme
boli s ním. Kým žijeme vo svete ľudí,
môžeme hovoriť o Božom svete iba
v obrazoch. Až keď nastúpime na Ježi-
šovu cestu poslušnosti – cez spoluprá-
cu s Božou milosťou a poctivou prácou
na sebe, pravidelnou modlitbou, čítaním
Svätého písma, sviatostným životom,
službou, obetou, zriekaním sa toho, čo
máme radi..., po fyzickú smrť a hrob.
Vtedy sa nám otvoria oči a my uvidíme
naše osobné veľkonočné ráno. A my
uvidíme jeho: nášho Pána.

Z dokumentu pápeža Benedikta
XVI. Porta fidei, ktorým sa oznamu-
je Rok viery: 13. Bude rozhodujúce,
aby sme počas Roku viery znovu prešli
dejinami našej viery, ktoré svedčia
o bezodnom tajomstve prelínania svä-
tosti a hriechu. Zatiaľ čo prvé ukazuje
na veľký prínos mužov a žien, ktorí sve-
dectvom svojho života prispeli k rastu
a rozvoju spoločenstva, druhé má u kaž-
dého vyvolať úprimný a trvalý akt obrá-
tenia, aby sme mohli zažiť milosrden-
stvo Boha, Otca, ktorý ide všetkým
v ústrety.

V tomto pozemskom čase žijeme
„s očami upretými na Ježiša, pôvodcu
a zavŕšiteľa viery“ (Hebr 12, 2): v ňom
nachádza svoje naplnenie každá náma-
ha a túžba ľudského srdca. Radosť z lá-
sky, odpoveď na tragédiu utrpenia
a bolesti, sila odpustenia zoči-voči utr-
penej urážke a víťazstvo života nad
prázdnotou smrti – to všetko nachádza
naplnenie v tajomstve jeho vtelenia,
v tom, že sa stal človekom a spolu
s nami znášal ľudskú slabosť, aby ju pre-
menil silou svojho vzkriesenia. V ňom,
ktorý pre našu spásu zomrel a vstal
z mŕtvych, dosiahnu svoj plný lesk prí-
klady viery, ktoré poznačili dvetisíc ro-
kov dejín našej spásy. Vo viere prijala
Mária anjelove slová a uverila jeho po-
solstvu, že sa v poslušnej odovzdanos-
ti stane Božou Matkou (porov. Lk 1, 38).
Pri návšteve u Alžbety vyspievala svoj

chválospev na Najvyššieho za divy, kto-
ré urobil s tými, ktorí sa mu zverili (po-
rov. Lk 1, 46 – 55). S radosťou a báz-
ňou priviedla na svet svojho jediného
Syna bez toho, aby stratila panenstvo
(porov. Lk 2, 6 – 7). Dôverujúc Jozefo-
vi, svojmu snúbencovi, vzala Ježiša do
Egypta, aby ho zachránila pred Hero-
desovým prenasledovaním (porov. Mt 2,
13 – 15). S tou istou vierou nasledova-
la Pána pri jeho verejnom účinkovaní a
ostala s ním aj na Golgote (porov. Jn
19, 25 – 27). Vo viere Mária okúsila
i plody Ježišovho vzkriesenia a ucho-
vávajúc každú spomienku vo svojom
srdci (porov. Lk 2, 19.51), to odovzdala
Dvanástim, zídeným vo večeradle, aby
prijali Ducha Svätého.

Na základe viery apoštoli všetko
opustili, aby nasledovali Učiteľa (porov.
Mk 10, 28). Uverili slovám, ktorými ohla-
soval Božie kráľovstvo uskutočnené
v jeho osobe (porov. Lk 11, 20). Žili
v spoločenstve života s Ježišom, ktorý
ich uvádzal do svojho učenia a zane-
chal im nové prikázanie pre život, pod-
ľa ktorého mali spoznať jeho učeníkov
po jeho smrti (porov. Jn 13, 34 – 35).
Pretože uverili, išli do celého sveta, aby
plnili poslanie hlásať evanjelium všet-
kému stvoreniu (porov. Mk 16, 15), a
bez akéhokoľvek strachu všetkým ohla-
sovali radosť zo vzkriesenia, ktorého
boli vernými svedkami.

Na základe viery vytvorili učeníci prvé
spoločenstvo, aby sa schádzalo pri uče-
ní apoštolov, pri modlitbe a slávení Eu-
charistie, pričom mali všetko spoločné,
aby mohli uspokojiť potreby bratov (po-
rov. Sk 2, 42 – 47).

Za vieru položili mučeníci svoj život,
aby svedčili o pravde evanjelia, ktoré ich
premenilo a urobilo schopnými dospieť
až k najväčšiemu daru lásky, keď od-
pustili svojim prenasledovateľom.

Pretože uverili, zasvätili muži a ženy
svoj život Kristovi a zanechali všetko,
aby žili v evanjeliovej jednoduchosti po-
slušnosť, chudobu a čistotu, ako kon-
krétne znaky očakávania Pána, ktorý
nemešká a príde. Na základe viery pod-
porovali mnohí kresťania aktivity v pro-
spech spravodlivosti, aby konkrétne
uskutočnili Pánovo slovo: Prišiel, aby
ohlasoval oslobodenie z útlaku a milosti-
vý rok pre všetkých (porov. Lk 4, 18 – 19).

Vo viere muži a ženy každého veku,
ktorých mená sú napísané v knihe ži-
vota (porov. Zjv 7, 9; 13, 8), po stáročia
vyznávali, aké krásne je nasledovať
Pána Ježiša tam, kde ich povolal vydá-
vať svedectvo o svojom kresťanstve:
v rodine, vo svojej profesii, vo verejnom
živote, v uskutočňovaní chariziem a slu-
žieb, ku ktorým boli povolaní.Z viery ži-
jeme aj my: skrze živé poznanie Pána
Ježiša, ktorý je prítomný v našom živo-
te i v dejinách.

spracoval p. f.
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14. apríla sa na strelnici v Hruštíne konala súťaž v stre-
leckom viacboji, „Memoriál Janovčíka“. V súťaži družstiev
vyhral Hruštín v zložení Jozef Jancek, Marian Kompan
a Marian Slaničan a v jednotlivcoch zvíťazil Jozef Jancek.

21. apríla v Istebnom sa konalo prvé kolo Oravsko-tur-
čianskej ligy v streľbe z malokalibrových zbraní, ktorej sa
zúčastnili Jozef Jancek, Marian Slaničan a Jozef Jancek
ml.

Strelecký klub Surfin z Tvrdošína organizoval dňa
28.4.2013 na strelnici v Hruštíne „Memoriál Kuľkovského“
v streleckom trojboji. Z jednotlivcov podal najlepší výkon
Marian Slaničan..

V ten istý víkend bola otvorená Extraliga guľových zbra-
ní. Prvé kolo sa konalo v Príbelciach pri Veľkom Krtíši. Náš
strelecký klub zastupovali v disciplíne „ľubovoľná pištoľ“
Marian Slaničan, Jozef Jancek st., Jozef Jancek ml.

Na strelnici v Príbelciach sa 4. a 5. mája konal kvalifi-
kačný pretek v streleckom viacboji o postup na Majstrov-
stvá Slovenska, prvý deň družstvo Hruštína v zložení Jozef
Jancek, Marian Kompan a Marian Slaničan skončilo na štvr-
tom mieste a v nedeľu na prvom mieste. Na kvalifikovanie
treba tri najlepšie výsledky, ten tretí si vystrieľajú v Tura-
noch v polovici júla.

19. mája sa v Martine uskutočnili Majstrovstvá kraja
v „ľubovoľnej pištoli“. Marian Slaničan skončil na 4. mies-
te, Jozef Jancek na 6. mieste. Jozef Jancek ml. v kategórii
junior sa stal majstrom kraja..

ZOTŠ-Hruštín

Začiatok letnej streleckej sezóny z podujatia          z podujatia          z podujatia

V nedeľu, 2. júna bola v Námestove odhalená pamätná tabuľa
všetkým oravským obetiam komunizmu. Slávnosť začala svä-
tou omšou v miestnom kostole, kde bol hlavným celebrantom
Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy. Po omši
nasledovalo odhalenie a požehnanie pamätnej tabule na Kato-
líckom dome. Zúčastnili sa ho taktiež europoslanci MUDr. Anna
Záborská, MUDr. Miroslav Mikolášik, ako aj ďalší hostia a čle-
novia KPVS aj z našej obce. Spoluorganizátorom bol miestny
odbor KPVS Trstená, ktorého predsedom je Mgr. František Ška-
pec.
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Požičiam rúrkové lešenie. Tel.: 0917 135489.
Na Zábave kúpim pozemok, alebo chatu.
Tel: 0907 082 485, volať po 18.00 hod.
Predám cirkulár komplet po GO na metrovicu
a dosky. Cena dohodou, tel:0915871874.
Predám osobný automobil Chevrolet Kalos,
1.4, r.v.2005, STK a EK do máj 2015, naj.
42.000 km. Cena dohodou. Tel.: 0902 896 657.
Lacno predám pracovnú obuv, odev a pracov-
né pomôcky, tel: 0915 210 398.

NAJLEPŠÍ VÝBER, NAJNIŽŠIE CENY!

„Zľava 20% na vybrané modely z katalógu!“

 V ďalekej krajine žil raz jeden kráľ, ktorý na konci života
prepadol pochybnosti. Hovoril: „Pozrite sa, na svojej životnej
púti som počul a videl všetko, čo len môže smrteľník zažiť
a zmyslami vnímať. Len jedno som v celom svojom živote ne-
videl. Nevidel som Boha. Chcel by som ešte toto vypozorovať“.

Kráľ nato rozkázal všetkým mocným vo svojej ríši, mudrcom
a kňazom, aby mu priblížili Boha. Hrozil im najprísnejšími tres-
tami, ak to nedokážu. Dal im na to lehotu troch dní.

Smútok zachvátil všetkých obyvateľov kráľovského paláca,
všetci čakali na svoj skorý koniec. Presne po troch dňoch oko-
lo obeda kázal kráľ, aby všetkých predvolali pred neho.

Ale ústa mocných, múdrych a kňazov ostali nemé - a kráľ
bol pripravený vo svojom hneve vyniesť rýchlo rozsudok smrti.

Tu prišiel z poľa jeden pastier, ktorý sa dopočul o kráľov-
skom rozkaze a povedal: „Dovoľ mi, kráľ, aby som splnil tvoje
želanie“. Kráľ odvetil: „Dobre, ale pamätaj, že ti ide o hlavu“!
Pastier vyviedol kráľa na čistinku a ukázal mu na slnko so slo-
vami: „Pozeraj sa naň“. Kráľ zdvihol hlavu a chcel sa pozerať
na slnko, ale žiara mu oslepovala oči, nuž sklonil hlavu a za-
vrel oči. „Chceš vari, aby som prišiel o zrak“? pýtal sa pastiera.
„Ale kráľ, veď je to len jedna vec zo stvorenstva, maličký od-
blesk veľkosti Božej, malá iskierka Jeho žiariaceho ohňa. Ako
chceš potom svojimi slabými, slzavými očami pozerať na Boha?
Hľadaj ho inými očami“.

Nápad sa kráľovi zapáčil a povedal pastierovi: „Spoznávam
tvojho ducha, vidím veľkosť tvojej duše. Odpovedz mi však na
otázku: Čo bolo pred Bohom?“ Po chvíľke premýšľania pastier
prehodil: „Nehnevaj sa na moju prosbu, ale začni rátať“! Kráľ
začal: „Jeden, dva ...“ Pastier ho prerušil: „Nie tak, začni s tým,
čo je pred jednotkou“! „Ako by som to mohol? Veď pred jednot-
kou niet ničoho“! „Veľmi múdro hovoríš, pane. Ani pred Bohom
nebolo ničoho“! Táto odpoveď sa páčila kráľovi ešte viac ako
predchádzajúca.

 „Bohato ťa odmením, ale predtým mi zodpovedz ešte tretiu
otázku: Čo robí Boh“?

Pastier zbadal, že kráľovo srdce zmäklo. Povedal: „Dobre,
aj na túto otázku môžem odpovedať. Ale prosím ťa, dovoľ, aby
sme si na chvíľu vymenili svoje šaty“!

Kráľ odložil šaty, znaky svojej kráľovskej hodnosti, obliekol
do nich pastiera. Na seba navliekol neúhľadný plášť a pripol si
pastiersku kapsu. Pastier sa teraz posadil na trón, uchopil žezlo
a ním ukázal na kráľa, ktorý stál pred stupňami trónu s jeho
pastierskou kapsou: „Vidíš, toto robí Boh. Jedných povyšuje
na trón a iným prikazuje zostúpiť“.

Potom si pastier opäť obliekol svoje vlastné šaty. Kráľ však
stál celý bez seba. Posledné slovo tohto prostého pastiera ho
pálilo v duši. A zrazu spoznal sám seba a so znakom opravdi-
vej radosti zvolal: „Teraz vidím Boha“!

 (Zdroj : internet)

Vidieť BOHA

víno biele a červené 1 l 1,39 Euro
Borovička Koniferum 6,29 Euro
Borovička Jelinek 5,99 Euro
Spišská borovička 6,29 Euro
Raciol olej 10 l 16,50 Euro

Rozličný tovar YOVOX vám ponúka
nasledujúci tovar za výhodné ceny


