
OBECNÉ NOVINY – MESAČNÍK ROČNÍK 11 December 2016

Až vianočné zvony zazvonia,Až vianočné zvony zazvonia,Až vianočné zvony zazvonia,Až vianočné zvony zazvonia,Až vianočné zvony zazvonia,
ihličie Vám doma zavonia,ihličie Vám doma zavonia,ihličie Vám doma zavonia,ihličie Vám doma zavonia,ihličie Vám doma zavonia,

zahoďte všetky trápeniazahoďte všetky trápeniazahoďte všetky trápeniazahoďte všetky trápeniazahoďte všetky trápenia
a starosti, užite si sviatkya starosti, užite si sviatkya starosti, užite si sviatkya starosti, užite si sviatkya starosti, užite si sviatky

v šťastí a radosti.v šťastí a radosti.v šťastí a radosti.v šťastí a radosti.v šťastí a radosti.

Životné jubileum duchovného otca

Na druhú adventnú nedeľu sme si pripomenuli životné ju-
bileum nášho duchovného otca ThLic. Rolanda Geráta, kto-
rý sa dožil 40-tich rokov života. K jeho narodeninám mu
chceme vyprosiť od nebeského Otca veľa zdravia, šťastia
a hojnosť božích milostí.

(Pokračovanie na 6. str.)

Starec a Vianoce

V istej obci sa ľudia osobitným
spôsobom pripravovali na vianoč-
né sviatky. Čakali Spasiteľa
a chceli pri tom vyjadriť túžbu pri-
jať svätú rodinu do svojich príbyt-
kov, aby sa Ježiš nemusel opäť
narodiť v maštali. Preto si konali
pred Štedrým dňom takýto deviat-
nik: každý večer prenášali obraz
Bohorodičky do iného domu. Do-
máci ho už pri vrátkach čakali, pri-
vítali ho krátkym príhovorom a po-
tom za sprievodu piesní a modli-
tieb umiestnili obraz na najčest-
nejšom mieste.
Čo sa však raz nestalo. Obraz

putoval na hornom konci dediny.
Jeho cesta sa už chýlila ku kon-
cu. Do Štedrého dňa ostával už
iba jeden deň a na ulici boli ešte
dva domy. V jednom bývala dob-
rá usporiadaná rodina a v druhom
mrzutý starec, samotár. Starec sa
s ľuďmi takmer nestýkal. Veľa pil
a o jeho minulosti si ľudia rozprá-
vali rôzne zlé príhody, ktorými ub-
ližoval ľuďom.
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Očami
starostu

„Potrebujeme hviezdu, ako je Ježiš. Potrebujeme, aby Ježišova
hviezda vyšla nad každým domom, vo všetkých srdciach. To je
naša nádej.“

(Sv. Otec Ján Pavol II.)

Činnosť za mesiac
november:

1/ Pracovníci firmy
OSC stavebno-cestná
spoločnosť s.r.o. nám
Pod Uhliskom urobili skrývku
ornice, zrovnali cestu a naviezli ju
štrkom v dĺžke 300 m.

2/ Pracovníci firmy OSC staveb-
no-cestná spoločnosť s.r.o. nám pri
PD Hruštín zrovnali terén po naváž-
ke hliny z kanalizácie.

3/ Vo Vaňovke nám elektrikár pán
F. Sedlár namontoval 3 svetlá a roz-
hlas na ulici Hrady.

4/ Obec Hruštín na základe opa-
kovanej žiadosti a vypracovaného
projektu získala dotáciu z eurofon-
dov cez Ministerstvo životného
prostredia na zberný dvor vo výške
790 000 €.

5/ Pracovníci obce a nezamest-
naní pracujúci na obecných prá-
cach navozili asfaltovú drť na cestu
do areálu ihriska na Kutine.

6/ Pracovníci obce, zamestnanci
pána J. Zajaca a pán F. Zaťko nám
urobili prípojku kanalizácie pri ZŠ
Zamost.

7/ Brigádnici urobili
ochranu stromče-
kov proti ohryzu
zveri v obecnom

lese na Zábave
a Pod Kamenným.

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

Vážení občania!
 Prežívame adventné obdobie,

čas prípravy na najkrajšie
sviatky roka – Vianoce.

 Vianočné sviatky sú ob-
dobím, na ktoré netrpezlivo
čakáme, lebo ich čaro a vý-
nimočnosť nás napĺňajú po-
citmi šťastia a pohody. At-
mosféra týchto dní je plná
spomienok i očakávaní. Nič
nie je bežné, ani všedné,
napriek tomu, že Vianoce sú
každý rok. Ich okúzľujúce
čaro z narodenia dieťaťa –

lásky sa nedá ničím nahradiť, ani
napodobniť.

 Vianočné sviatky v každom z nás
upevňujú základné ľudské hodno-
ty.

 Tíško prichádza tento zvláštny
čas, keď sa stretávajú rodiny, prí-
buzní a známi, keď si sadáme
k spoločnému stolu, aby sme sa te-
šili z jedinečnej sily, ktorej hovorí-
me rodinné puto.

 Vianočný čas má svoje neopísa-
teľné čaro pre každého, kto
sa nepozerá iba očami, ale
i srdcom a je príležitosťou
zastaviť sa a pozrieť sa do
hĺbky svojej duše – tam, kde
sú skryté naše najtajnejšie
túžby a želania.

Vážení občania – všetkým
Vám prajem požehnané
a príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov. Radosť z na-
rodenia Betlehemského die-
ťaťa, nech Vás všetkých na-

plní pravým pokojom, Božím požeh-
naním radosťou, láskou a zdravím
po celé Vianoce a celý nový rok.
Mgr. František Škapec, starosta obce

80 rokov
Zemenčíková Agneša

75 rokov
Macáková Mária

70 rokov
Katreníková Mária
Šalata Štefan
Ošťadnická Anna

65 rokov
Valek Ján
Krivačka Ján
Snovák Ján

60 rokov
Medenci Ján
Kupčová Terézia
Gočala Ján
Snovák Pavol

55 rokov
Kubica Jozef
Martvoňová Marta
Hruboš František
Šeligová Emília
Bražina Tibor
Kazimierová Anna
Kompanová Ľudmila
Hutirová Žofia

50 rokov
Smidžárová Rozália
Gruchaľáková Jana
Kazimier Štefan
Očkajáková Jana
Kovaľ Ján

 Prišli medzi nás:
Dominik Glejtek    Leonard Še-
liga Matej Dirga Oliver Vydra

Leo Tesák Stela Firicová 
Adam Žilinec Matúš Jurčiga

Uzavreli manželstvo:
Jozef Jancek a Eva Gurová
Ján Šeliga a Jana Martvoňová
Michal Bartoš

a Alexandra Snováková

50. výročie sobáša:
Jozef Tomulec

a manželka Helena

 Odišli od nás:
Michal Perháč, 78 rokov
Emília Kupčová, 85 rokov
Emília Šeligová, 77 rokov

J U B I L A N T I
v mesiaci DECEMBER 2016
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Tri zapále-
né sviece na
a d v e n t n o m
venci nám
pomaly pribli-
žujú príchod

najkrajších sviatkov roka. Tie dni, ktoré
sú sviatkami pokoja, rodiny, spolupat-
ričnosti a pomoci. Veľakrát sa len po-
čas týchto sviatkov stretnú celé rodiny
a zasadnú za jeden stôl. Miestnosť, kde
sa nachádzajú, sa zrazu naplní teplom,
šumom rozhovorov a smiechom. Blíz-
kosť ľudí v tomto období je snáď najsil-
nejšia práve v čase narodenia Ježiša
Krista. I eRko sa snaží v tomto období
naplniť nielen detské srdcia, ale i vaše
domovy. Rozniesť tam radostnú zvesť,
že vďaka narodeniu Ježiša i my môže-
me dosiahnuť večnú slávu. V mesiaci
december máme pripravených niekoľ-
ko akcií.

Vysielacia pobožnosť – 10. 12. začí-
name Vysielačkou. Je to akcia spojená
so sv. omšou, ktorá vysiela koledníkov
Dobrej noviny. Požehná nám aj otec bis-
kup – tento rok sa to bude konať v Tvr-
došíne. S deťmi, ktoré by mali záujem
sa zúčastniť koledovania Dobrej novi-
ny, by sme sa radi prvýkrát stretli 9.12.

o 17:00 v RC Motýlik. Viac informácií
na triednych nástenkách.

Prijatie koledníkov Dobrej noviny
aj do vašej domácnosti – koledovanie
po domoch sa bude konať 26. 12. od
13:00. Možnosť sa zapísať bude od
11.12. – 20.12. vzadu v kostole, kde si
vypíšete papierik a následne ho hodíte
do krabičky, ktorá sa bude nachádzať
tiež tam. Rodiny následne navštívime
s deťmi z našej farnosti.

Dobrá novina – Pod mottom: „Podaj-
me ruku deťom,“ sa vo vianočnom ob-
dobí vydávajú skupinky detí sprevádza-
né staršími a dospelými kamarátmi
ohlasovať radostnú zvesť o narodení
Krista do rodín v mestách a dedinách
na celom Slovensku. Stávajú sa tak
poslami nádeje. Počas vianočného ob-
dobia deti koledami a vinšmi ohlasujú
radostnú zvesť o narodení Krista v rodi-
nách svojich miest a obcí. Súčasne
zbierajú finančné prostriedky, ktorými
Dobrá novina podporuje rozvojové pro-
jekty v krajinách afrického kontinentu.
Dobrá novina je zároveň verejná zbier-
ka povolená Ministerstvom vnútra SR.

Tradícia je tu i pre komunitu. Tradícia
prináša do spoločenstva stabilitu, isto-
tu, pocit vlastnej identity a tiež aj dejin-

nosti, kedy si človek, ako nositeľ tradí-
cie, uvedomí svoju minulosť, ale aj for-
movanie komunity do budúcnosti. Nie
je však správne tradíciu iba konzervo-
vať. Tradícia musí byť živá, musí pod-
liehať kritike, vkladaniu nových kontex-
tov. Tak aj koledovanie dnes naberá
nové formy, významy a kontexty. V Dob-
rej novine koledujú najmä deti, posilňu-
je to ich vzťah k histórii, k spoločenstvu
a stávajú sa aktívnymi členmi. Vytvára-
jú aj vlastné vinše, piesne, masky a tak
starodávnu tradíciu obnovujú.

Prajem Vám, aby ste tieto sviatky pre-
žili v kruhu tých najbližších i bližším vzťa-
hom k nášmu Nebeskému Otcovi, kto-
rý nás aj týmito sviatkami chce opäť cí-
tiť bližšie pri sebe, aby sme sa i my
s ním tešili z príchodu jeho Syna
a nášho Mesiáša na túto Zem. A do na-
sledujúceho roka prajem – aj v mene
nás eRkárov – veľa Božích milostí, zdra-
via, lásky, aby sme sa naučili tešiť z ma-
ličkostí, lebo kto sa neteší z maličkostí,
nezaslúži si veľké veci.

Požehnané vianočné sviatky želá
Kristína Michalčíková – vedúca eRka za
farnosť.
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Najmladšia generácia v obci
Hoci je detstvo začiatkom života, už od malička deti

potrebujú chápať priebeh života a obdobie jeho ukonče-
nia. Mesiac november je práve o tom… o chápaní smrti
ako niečoho normálneho a prirodzeného. S deťmi sme si
zaspomínali na známych i neznámych zosnulých. Naši
najstarší kamaráti si krátkou modlitbou a zapálenou svieč-
kou uctili zosnulých aj na cintoríne.

4. 11. 2016
„Naša škola má
svoj deň, dnes spie-
vame iba preň.
Tancuj, spievaj,
uč sa, hraj sa,
tento deň sláv,
zabávaj sa...“

V tento deň vznik-
la a bola založená
v roku 1829 v Ban-
skej Bystrici prvá
detská opatrovňa
na území Sloven-
ska a jej zakladateľ-
kou bola grófka Má-
ria Terézia Brun-
swická. Ďalším dô-
ležitým medzníkom
v slovenskom inšti-
tucionálnom pred-
primárnom vzdelá-

vaní bolo schválenie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niekto-
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rých zákonov, ktorým bola materská škola zaradená do
sústavy škôl, aj keď jej absolvovanie nie je zo zákona
povinné. Tak sa oficiálne tento deň stal „Dňom mater-
ských škôl“. V našej MŠ sme tiež slávili rôznymi aktivi-
tami, pečením slávnostného koláča, až po šantenie na
hymnu materských škôl.

19. 11. 2016 Tento dátum je vyhlásený za deň „Boja
proti násiliu páchaného na deťoch“.

Deti predškolského veku boli prijateľnou formou infor-
mované o tejto problematike. Spoznali mnoho bodov
z „práv dieťaťa“, porozprávali si o situácii u nás a vo sve-

te. Môžeme len konštatovať a tešiť sa, že naše deti majú
šťastné detstvo a my naozaj pekný život v mieri...

29. 11. 2016 V našej MŠ začala realizovať študijnú prax
študentka OA DK Štiblárová Barbora. Veríme, že sa jej
bude v našom kolektíve a medzi húfom detí páčiť a obo-
hatí to jej životný rozhľad.

Na konci mesiaca sme ukončili výstavu „doma vytvo-
rených šarkanov“. Veľmi nás potešil záujem a pomoc
rodičov pri domácom zhotovovaní. Všetky boli jedinečné
a originálne a každý si zaslúžil odmenu...

Keďže sme v našej MŠ ženský kolektív, teší nás, ak
nám nejaká mužská rodičovská ruka odstráni nejakú zá-

vadu. Ďakujeme za opätovné nasadenie kŕmidla,
pretože vtáčiky to budú teraz veľmi potrebovať.

Do umývariek nám pán Kupčo Jozef zhotovil
nové zrkadlá a vešiaky v pavilóne C, ktoré nám
priestor oživili svojimi farbami a novotou.

Keďže najkrajšie sviatky roka sa blížia, a člo-
vek si potrebuje aj oddýchnuť od zhonu, pozýva-
me vás na „Posedenie pri stromčeku“, ktoré
sa uskutoční 22. 12. 2016 o 15.30 hod. v KD Hruš-
tín.

Na záver:

Veľa zdravia, úsmevu na tvári, potešenia z vnú-
čat a všetkých detí v našej MŠ, v mene celého
kolektívu prajem našej jubilantke KUPČOVEJ
Terézii.

Bc. Marcela Očkajáková,
zastupujúca riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY NOVEMBER 2016

9. 11. sa uskutočnil biblický kvíz pre 6. ročník. Štyri troj-
členné družstvá šiestakov si zmerali vedomosti o biblic-
kých postavách, liturgických predmetoch, slávení priká-
zaných sviatkov. Poskladali doplňovačku o častiach
sv. omše a potrápili sa s hľadaním v Sv. písme. Po piatich
kolách zvíťazilo družstvo zo VI.A v zložení Majka Kľusko-
vá, Lenka Matečková a Bibka Hojová.

15.11. sa v telocvični ZŠ Hruštín dohral školský turnaj
vo florbale starších žiakov (7.- 9.roč.). Poradie: 1.9.B;
2. 8.AB; 3. 9.A. Najlepším strelcom sa stal Matúš Kopilec
z 9.B, ktorý strelil 11 gólov.

25.11. sme sa zúčastnili
matematicko-fyzikálnej súťa-
že Junior Náboj na Gymná-
ziu A. Bernoláka v Námesto-
ve. Mali sme dve družstvá, na
2. mieste z 11 družstiev skon-
čili Matúš Drígeľ, Matúš Ko-
pilec, Matúš Kaprálik, Roman
Fendek – všetci z 9.B. Na
8. mieste skončilo družstvo
v zložení Júlia Gáborová,
Lenka Drígľová, Matúš Drígeľ
a Andrej Kľuska.

21. 11. konala sa štvrťroč-
ná hodnotiaca pedagogická
rada.

– Tretí novembrový týždeň
je Európskym týždňom boja
proti drogám. Mladší žiaci na
Výhone sa počas neho stre-
távali popoludní vo svojom
voľnom čase so svojimi ka-
marátmi. V pondelok 14. 11.

besedovali o zdravom životnom
štýle a uvažovali o tom, ako si
chrániť svoje zdravie. V utorok
15. 11. si zmerali svoje sily v rôz-
nych hrách a učili sa nielen vyhrá-
vať, ale i dopriať výhru druhým.

Žiaci 9.B triedy – Klára Ilievo-
vá, Matúš Jagelka a Ema Katrení-

ková sa zapojili do súťaže o trojdňový zájazd do Mnícho-
va. Podmienkou súťaže bolo vytvoriť jeden model zo
100 najobľúbenejších pamätihodností v Nemecku, pomo-
cou rôznych techník a materiálu. Náš trojčlenný tím si
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vybral hrad Eltz, ktorý patrí k najznámejším hradom Ne-
mecka. Vytvorili jeho maketu s úctyhodnými rozmermi:
3,38 x 1,05 x 0,98 metra. Podľa zaslanej fotografie ma-
kety sme boli vybraní medzi 5 najlepších, uvidíme 7. de-
cembra v Bratislave.

23. 11. konalo sa celoslovenské testovanie piatakov
zo Sj a M – T-5. Našich 29 piatakov sa dozvie výsledky
až v januári.

26. 11. bola zamestnancami Obce Hruštín urobená prí-
pojka kanalizácie (ZŠ Zamost).

28. 11. sa uskutočnila beseda žiakov 8. a 9. ročníka
s kapitánom Tiborom Šándorom z Policajného zboru SR
na tému Prevencia kriminality a Trestno-právna zodpo-
vednosť mládeže. Žiaci mali možnosť skúsiť, ako reaguje
človek pod vplyvom 3,5 promile (namodelovaná situácia
s využitím špeciálnych okuliarov), vypočuli si informácie
o narkotikách, o nutnosti byť ako chodec za zníženej vidi-
teľnosti označený reflexnými prvkami. Ďakujeme kpt. Šán-
dorovi za ochotu a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

Projekt PARK – na náš účet prišlo 6 tis. €, ktoré sme
získali umiestnením v hlasovaní. Prostriedky využijeme
na nákup materiálu v jarných mesiacoch, keď sa bude
projekt realizovať. Spolufinancovanie prisľúbili aj pred-
stavitelia Obce Hruštín. Podrobnosti budú uvedené
v ďalších číslach bulletinu.

Mgr. Július Kubáni
riaditeľ školy

Chlapci mali obraz zaniesť do spomenutej dobrej
rodiny. Ani nevediac prečo, akoby hnaní, zabočili
s obrazom do pustého dvora, kde býval mrzutý sta-
rec. Nik ich tam nečakal. Zabúchali… prišiel im otvo-
riť potácajúci sa zarastený dedo. Keď zbadal, kto
k nemu prichádza, div že nespadol z nôh. Nepove-
dal ani slovo, iba kúsok poodstúpil, aby mohli chlapci
s obrazom vojsť do domu. Zložili obraz v kuchyni
a hneď potichu vykĺzli do tmy. V dedine sa to ešte
v ten večer rozchýrilo a ľudia boli veľmi pobúrení,
čo to tie chlapčiská vyviedli. Urazili rodinu, kam mali
zaniesť obraz… a kto vie, čo dedo s obrazom poro-
bí. V kostole nebol, ľudia ani nepamätajú. Na druhý
deň mali prísť chlapci do starčekovho domu vziať
obraz a keďže deviatnik sa už skončil, mali ho za-

Starec a Vianoce
(Dokončenie z 1. str.)

niesť do kaplnky. Sprevádzala ich takmer celá obec.
Keď prišli k starčekovmu domu, stalo sa niečo, čo
nik nečakal.

 V ústrety im vyšiel sviatočne vyobliekaný, usmie-
vavý človek. Dedo. V rukách držal obraz Bohorodič-
ky. Keď ho dával chlapcom, obraz pobozkal a pove-
dal, že ho musia ešte zaniesť do domu, kde ho vče-
ra čakali.
Ľudia ostali celí bez seba a len tak po očku sa dí-

vali a skúmali, či je to naozaj ten nevrlý, zlý samotár.
Hej, je to on, vlastne už nie celkom, lebo do jeho
domu prišla včera Bohorodička a v jeho srdci sa na-
rodil Ježiš….

Zdroj: Internet
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V jednom príbehu sa hovorí o tom ako sa pred nebeskou
bránou stretli traja ľudia – kňaz, profesor a staršia pani. Zrazu
sa k nim pridá štvrtý a pýta sa ich: „Na koho tu čakáte?“

Kňaz odpovie: „Až nás pustia dovnútra.“ „A prečo si mys-
líš, že by si mal ísť do neba?“ „To je snáď jasné, veď som
celý život ohlasoval Boha v kázňach, vyspovedal a pokrstil
toľko ľudí, rozdával Eucharistiu...“

„A poznáš Ježiša?“
„Ako by som ho nepoznal?! Veď som ho ohlasoval ľuďom

a môžem spamäti citovať aj niektoré state zo Svätého Pís-
ma!“

Potom sa obráti k profesorovi: „A ty si prečo myslíš, že by
si mal ísť do neba?“

„Precestoval som mnoho štátov a na univerzitách som
prednášal o správnych hodnotách, bránil som život i pod-
poroval chudobných.“

„A poznáš Ježiša?“
„Vari by som ho nepoznal?! Veď som každú nedeľu a svia-

tok chodil na sv. omšu, zastal som sa ho pred kolegami
v práci, prispieval na charitu.“

Nakoniec pristúpil k staršej pani a tiež sa jej pýta, prečo si
myslí, že by mala ísť do neba. „Ja ani neviem prečo.“ Odpo-
vedala. „Vôbec sa nemôžem zrovnávať s týmito dvoma pán-
mi. Žila som tak ako sa dalo.“

„A poznáš Ježiša?“ Pani sa vľúdne usmiala a povedala:
„Ježišu, ako by som ťa nepoznala?!“  

Naozaj nikto z nás nevie ako to bude pred nebeskou brá-
nou vyzerať, ale možno aj tak nejako ako to bolo uvedené

RECEPT – AKO NA TO? 
v tomto „modernom podobenstve“. Ježiš našu zem už raz
navštívil – asi pred 2000 rokmi, keď sa narodil v Betlehe-
me. A pokiaľ dôjde k nášmu finálnemu stretnutiu s ním po
smrti, stretávame ho denne aj v našich blížnych. Spoznali
sme ho? Stotožnil sa s každým núdznym, chorým a sla-
bým...

Byť kresťanom neznamená mať len zápis v matrike o pri-
jatí sviatosti krstu, sviatosti manželstva, alebo študovať te-
ológiu, či iným rozprávať o Bohu... Môže sa stať, že spa-
mäti recitujeme Verím v Boha..., ale v podstate mu neverí-
me.

Svätý Otec František hovorí o tom, že práve advent je
„čas na kráčanie a vychádzanie v ústrety Pánovi bde-
losťou v modlitbe, činnosťou v láske a radosťou v chvále“.
Stretávajme sa s ním vo sviatostiach, v modlitbe, v adorá-
cii, v blížnych, či v čítaní Sv. Písma.

Keď sa takto budeme snažiť žiť, ráno sa zobudíme
a v srdci s radosťou a elánom povieme: „Dobré ráno, Bože!“
A nie ako tí, ktorí, keď otvoria oči vzdychajú: „Dobrý Bože,
ráno!“ Pokúsme sa teda každý deň vychádzať zo svojho
domu s presvedčením, že v človeku, ktorého stretáme je
prítomný Ježiš. Uvidíte ako sa staneme citlivými, ohľadupl-
nými, žičlivými, ochotnými pomôcť, povzbudiť... A koľko
pokoja získame! Takto našu farnosť, či celé Slovensko,
zaplníme dobrom a nezostane miesta pre zlo!

Prajem a od Pána pre všetkých vyprosujem požeh-
naný adventný i vianočný čas, spoznanie Ježiša v Die-
ťati, ktoré sa narodí vo vianočnú noc, ale aj v každom
človeku! farár

Od októbra vďaka podpore Na-
dácie Volkswagen Slovakia a far-
ského úradu realizujeme projekt

s názvom Átrium Dobrého Pastiera. Stretávame sa každý
pondelok od 16:00 v RC Motýlik.

Nejde o nič nové v spoločnosti. Toto vzdelávanie bolo vy-
tvorené pred viac ako 50timi rokmi v Ríme.

Prečo názov Át-
rium?

V architektúre prvot-
nej cirkvi bolo átrium
miestom zhromažde-
nia medzi liturgickým
miestom kostola a uli-
cou. Átrium je miesto,
ktoré má slúžiť ako po-
môcka k plnšej účasti
detí na liturgickom
a spoločnom živote
jednej cirkvi, ktorá za-
hŕňa pokrstených
kresťanov každého
veku.

Átrium zahŕňa vhod-
né materiály, ktoré
môžu deti používať:

malé modely rôznych vecí, ktoré môžu vidieť v kostole, dio-
rámy a postavičky sprevádzajúce čítania Písma, modlitbové
kartičky, mapy starovekého Izraela, časový prehľad dejín spá-
sy a zdroje pre ďalšie štúdium Písma a liturgie.

Átrium Dobrého Pastiera

Katechézy Dobrého Pastiera vnímajú dieťa nie ako „tabula
rasa“, ktoré je pripravené byť poučené o Bohu, ale skôr ako
niekoho, kto je už v hlbokom vzťahu s Bohom a potrebuje
jazyk a priestor, ktoré mu pomôžu v tomto vzťahu rásť. Kate-
chézy začínajú vo viere, že dieťa bolo obdarené Duchom
Svätým v krste a že tento Duch ho bude hýbať/poháňať
k tomu, čo potrebuje najviac. Výsledkom tohto zmýšľania je,
že to skôr detské otázky a záujmy boli vodítkom pri príprave
učebných plánov átria, ako to, čo si dospelí myslia, že by sa
deti mali naučiť.

KH
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Vianočná spoveď:
Hruštín Vaňovka

Spove detí: Štvrtok 15.12.ď
od 16:45 – aj po as omšeč

Spolo ná spove : Sobota 17.12.č ď
od 9:00 – 11:00 hod.

Sobota 17.12.
od 9:00 – 11:00 hod.

Spove v týždni: Streda 21.12.ď
Štvrtok 22.12.
Piatok 23.12.
Od 17:00 – 18:00 hod.

Piatok 23.12.
Od 16:00 – 17:00 hod.

Spove chorých: Piatok 23.12.ď
Od 8:00 hod.

Piatok 23.12.
Od cca 9:30 hod.

Požehnanie domov – koleda:
De :ň 1. skupina 2. skupina
26.12.
od 13:00

Va ovka - Horný koniecň Va ovka - Dolný koniecň

27.12.
od 8:30

Príslop, Zamost - kantorova strana Pod farou, Zamost - kostolní kova
strana

28.12.
od 8:30

Radzovka – Kút – Hrn iarka Výhonč – Kultúrna – Hrn iarka - Kútč

29.12.
od 8:30

Č Črch a – od bytoviek rch a – od zdravotného strediskaľ ľ

30.12.
od 8:30

Dedina, Kutina, Dielnice Lán, Dielnice

Sväté omše vo vianočnom období:
Dátum: Sviatok Hruštín Vaňovka
24.12. Štedrý deň 6:30; 24:00; 6:30; 24:00;
25.12 Narodenie Pána 7:45; 11:00; 9:00;

7:45; 11:00; 9:00;26.12 Sv. Štefana
27.12 Sv. Jána, apoštola 7:45;
28.12 Sv. Neviniatok 7:45; 7:45;
29.12 7:45;
30.12 Sv. Rodiny 7:45; 18:00; 17:00;
31.12 Starý rok 7:45; 16:00; 16:00;
1.1. Panny Márie

Bohorodičky
7:45; 11:00; 18:00; 9:00;

2.1 6:45; 18:00;
3.1 18:00; 17:00;
4.1 6:45; 18:00;
5.1. 6:45; 18:00;
6.1 Zjavenie Pána 7:45; 11:00; 9:00;
7.1. 6:45;
8.1. Krst Krista Pána 7:45; 11:00; 18:00; 9:00;

Program Vianoce 2016/2017
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Čaká na Vás:

hriatô na privítanie
heligonkári

večera
dezert
káva

0,5 l vína

Rodičovské združenie
pri ZŠ Hruštín
Vás pozýva

OŠK Hruštín a Obec Hruštín
Vás pozývajú na

Novoročný stolnotenisový turnaj
neregistrovaných

Nedeľa 8. 1. 2017 o 10.00 hod. v KD Hruštín

Kategórie: do 15 rokov záp. 1,00 €
do 20 rokov záp. 1,00 €
do 50 rokov záp. 1,00 €
nad 50 rokov záp. 1,00 €

Prezentácia od 9.30 hod.

Obec Hruštín Vás pozýva na

TROJKRÁĽOVÉ
STRETNUTIE

dňa 6. januára 2017 o 15.00 h.
v Kultúrnom dome Hruštín

K Vášmu sviat-
ku, milí jubilan-
ti, najvrúcnejšie
slová hľadáme,
aby sme Vám

bez nadsázky popriali veľa zdravia,
veľa lásky. Úspechov a šťastia veľa
z úprimného srdca želá Výbor člen-
skej základne COOP Jednota týmto
svojim členom, ktorí sa v IV. štvrťroku
2016 dožívajú okrúhleho životného
jubilea: H. Krivačková, M. Jaššová,
J. Genšor, F. Slameník, Ing. M. Bra-
šeňová, M. Katreníková, J. Valek,
T. Kupčová, J. Gočala, M. Martvoňo-
vá, F. Hruboš, A. Kazimierová a Ž. Hu-
tirová.

 Za VČZ J. Kravčíková

Podujatia v mesiaci
DECEMBER 2016

  3.12. OŠK

10.12. Rodinná oslava
16.12. Vianočné trhy
22.12. Vianočná

besiedka MŠ
26.12. Štefanská zábava

MKS pri OcÚ
Hruštín
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Autoservis SNOVCAR s.r.o Hruštín, príjme do zamest-
nania automechanika.
Bližšie informácie na tel. čísle 0948 799 372

ROZLIČNÝ TOVAR
ŠIMON OČKAJÁK

Hruštín 391
Ponúkame:

vína značkové slovenského výrobcu Pegas
sudové biele, červené ríbezľové v praktickom 5 l balení
akostné vína biele, ružové, červené
šumivé vína biele, ružové
kŕmnu múku, pšeničné klíčky
výmena PB fliaš

Otvorené denne, okrem prikázaných sviatkov a nedele.
Kontakt: 0905 788 675, 043 55 77 173

Rozličný tovar YOVOX ponúka
tovar v akciových cenách od 15. 12 – 31. 12. 2016

Koniferum borovička 0,7 l – 5,69 €
Vodka Nicolaus 0,7 l – 6,15 €
Včelí med 900 g – 4,19 €
Fernet stock 1 l – 10,50 €
Fernet stock 0,5 l – 5,60 €
Fernet stock zázvor 0,5 l – 4,50 €
Víno 1 l – 1,49 €
Vlašske orechy 1.tr. 1 kg – 8 €

 ALKO SHOP
Predajňa ALKO SHOP Vás pozýva

na predvianočný nákup

Borovička 5,79 €
Nicolaus vodka 6,69 €
Fernet 1l 11,99 €
Rôzne druhy vín
A mnoho ďalšieho sortimentu nájdete u nás.

Od pondelok – piatok 13:00 – 17:00
Sobota 10:00 – 14:00

 MOŽNÝ ROZVOZ

Najlepší výber, najnižšie ceny!


