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LURDY – 160 rokov

Príbeh zjavenia
Dňa 11. februára 1858 išla štrnásťročná Ber-

nadetta spolu so svojou sestrou Antóniou a pria-
teľkou zo susedstva Joannou nazbierať suché
konáre na kúrenie. Keď prišli k jaskyni, nad kto-
rou sa pnela Massabielska skala, museli prejsť
cez potok. Bernadetta si vyzula topánky. Vtom
začula jemný šum vetra a pozrela sa smerom
k jaskyni. Uvidela zlatistý oblak a tesne za ním
nádhernú Pani.
Podľa Berna-
dettiných slov
bola oblečená
v bielom, prepá-
saná modrou
stuhou a na no-
hách mala žlté
ruže. Pani sa na
ňu usmiala a
kývla smerom
k Bernadette,
aby podišla bliž-
šie. Dievč ina
mala pocit stra-
ty vedomia, ale
žiadny strach.
Bernadetta si
opakovane pretierala oči, no krásna Pani bola
stále pri nej, takže napokon uverila, že je skutoč-
ná. Spoločne sa pomodlili ruženec, no Pani len
posúvala prsty po zrnkách, nahlas sa nemodlila.
Po chvíli zmizla. Dievčatá našli Bernadettu kľa-
čiacu na kolenách. Sama sa im zdôverila so svo-
jím zážitkom, no tie jej nechceli veriť. Matka jej
dokonca zakázala ku jaskyni chodiť.

Stretnutie s Paňou bolo však pre Bernadettu
takým silným zážitkom, že bola doslova hnaná
túžbou byť s ňou opäť. Matka jej to dovolila až
v nedeľu 14. februára po svätej omši, kedy sa
spolu s niekoľkými ďalšími dievčatami vybrala
k jaskyni. Boli vyzbrojené ružencami a svätenou
vodou. Keď sa krásna Pani zjavila, Bernadetta
miesto, na ktorom Pani stála, pokropila vodou a
povedala: „Ak prichádzate od Boha, tak nám to
povedzte… ak od diabla, potom zmiznite!“ Pani
sa usmiala a pristúpila bližšie. Ostatné dievčatá
medzitým zhodili smerom k Bernadette ťažký ka-
meň, dokonca ju polievali vodou, no ona na nič
nereagovala, bola akoby v extáze. Chýr o zjavení
sa v Lurdoch šíril veľmi rýchlo. Stretol sa s nedô-
verou a pohoršením nielen zo strany svetských,
ale aj cirkevných predstaviteľov. Nasledovali ďal-

V sobotu 13. januára sa
konala výročná členská
schôdza DHZ Hruštín.
Na začiatku boli odovzda-
né ďakovné listy a stužky.
Výbor DHZ Hruštín udelil
ďakovné listy pp. Matejovi
Hutirovi, Jozefovi Drígľo-
vi, Františkovi Martvoňo-
vi, Jánovi Jurovč íkovi
a Štefanovi Kampošovi.
OV DPO udelil ďakovný
list Františkovi Žilincovi
a stužky za vernosť (30r.)
Štefanovi Kľuskovi, Ľubo-
šovi Katreníkovi a Maria-
novi Martvoňovi.

V utorok, 30.januára, sa v KD Hruštín konal fašiangový koncert Súk-
romnej základnej umeleckej školy Jánoš.                  (Foto: SZUŠ Jánoš)

od zjavenia (1858 – 2018)

z podujatí          z podujatí          z podujatí          z podujatí

(Pokračovanie na 3. str.)
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„Február biely, mrazivý, nádej na úrodu posilí.“
                                                   (Ľudová pranostika)

1/ Špecializovaná firma nám na zber-
nom dvore namontovala
mostovú váhu.

2/ Pracovníci obce a nezamestnaní
pracujúci na obecných prácach čistili
tehlu a kvadru po sanácii obecnej budo-
vy v centre obce.

3/ Pracovníci obce a nezamestnaní
nám počas mesiaca robili zimnú údržbu
na miestnych komunikáciách a chodní-
koch.

4/ Pracovníci obce po-
zvárali zábradlie pri auto-
busovej zastávke na Dol-
ný Kubín , ktoré predtým
bolo demontované kvôli
prácam na kanalizácii.

5/ Obec Hruštín vypra-
covala a podala žiadosť na
Slovenský futbalový zväz
na zavlažovanie ihriska na
Kutine.

6/ Firma Žibek nám na
opornom múre na Kutine

namontovala zábradlie.
Všetkým, ktorí sa

podieľali na uvede-

ných prácach, veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania,
mesiac január patril v obci ple-

som i viacerým
športovým akciám.
Obdobie fašiangov
nám končí a nás
čaká pôstne obdo-
bie. Obdobie du-
chovného stíšenia
a prípravy na naj-
väčší sviatok kres-
ťanov, Veľkú noc –
Zmŕvychvstanie
Pána Ježiša.

 Všetkým obča-
nom prajem po-
žehnaný pôst

a jeho zmysluplné prežitie.

Mgr. František Škapec
 starosta obce

Činnosť za mesiac január
v mesiaci február 2018

J U B I L A N T I

85 rokov:
Krivenová Terézia

80 rokov:
Hrubošová Mária

75 rokov:
Slivčáková Mária

70 rokov:
Kavecká Zuzana

65 rokov:
Žilinec Stanislav
Slameník Milan
Kravčík František, Ing.
Mišánik Ján
Janovčíková Mária
Sedlárová Agneša

60 rokov:
Tomáň František
Martvoňová Margita

55 rokov:
Kupčuláková Emília

50 rokov:
Katrenčíková Margita

60. výročie sobáša:
Ján Hutira

a manželka Zuzana

25. výročie sobáša:
Ing. Štefan Ľubek

a manželka Margita

Prišli medzi nás
Paulína Téglerová
Gréta Zemenčíková
Diana Kokošková

Odišli od nás
Štefan Časo, 52 rokov
Ľuboš Kampoš, 38 rokov
Janka Macáková, 84 rokov
Agneša Kytašová, 84 rokov

Očami
starostu
Očami
starostu
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šie zjavenia a k Bernadette sa postup-
ne pridávalo mnoho zvedavcov, medzi
ktorými bol aj lekár Dozous, ktorý sa
rozhodol vyšetriť Bernadettu počas ex-
tázy a odhaliť tak „podvod“. Po skonče-
ní vyšetrenia však vyhlásil, že dievča
počas extázy skutočne nadviazala s nie-
kým autentický kontakt , jej životné funk-
cie boli v norme a nič nenasvedčovalo
tomu, že by bola nejakým spôsobom
rozrušená.

Zjavení bolo celkom osemnásť. Po-
čas nich bolo niekoľkokrát zakázané
a dovolené prichádzať k jaskyni. Na
príkaz miestneho kňaza Peyramala sa
Bernadetta počas jedného zjavenia spý-
tala krásnej Pani na meno. Tá odpove-
dala, že je „Nepoškvrnené počatie.“
Dievča tým slovám nerozumelo, no keď
ich povedalo kňazovi, ten sa veľmi roz-
rušil. Bernadetta nemohla tušiť, že
8. decembra 1854 vo Vatikáne bola pá-
pežom vyhlásená dogma o Nepoškvr-
nenom počatí. Vtedy kňaz pochopil
a uznal, že išlo o skutočné zjavenie
Panny Márie.

Postoj Cirkvi
Spočiatku sa Cirkev, rovnako ako aj

svetskí úradníci stavali voči udalostiam
v Lurdoch nedôverčivo. 28. júla 1858
biskup Laurence zvolal kanonickú ko-
misiu na preskúmanie pravosti a prav-
divosti týchto zjavení. Podrobne pre-
skúmali všetky zázračné uzdravenia
a viackrát vypočúvali Bernadettu. Po
tom, čo biskup prijal výsledky kanonic-
kej komisie, 18. januára 1862 vydal
dekrét, v ktorom priznal zjaveniam nad-
prirodzený charakter, potvrdil, že zja-
venia sú pravé a veriaci im môžu veriť.

Posolstvo zjavení
Panna Mária povedala Bernadette

niekoľko viet, ktoré boli zároveň posol-
stvom pre celé ľudstvo:

1/ Cez ňu vyzýva svet predovšetkým
k pokániu a modlitbe za hriešnikov.
Prostredníctvom Bernadetty opakuje
slová: „Pokánie, pokánie, pokánie!“

2/ Počas šiesteho zjavenia Panna
Mária dokonca vyzve Bernadettu, aby
za obrátenie hriešnikov bozkávala zem.
Tento úkon robia dodnes pútnici, ktorí
prichádzajú na toto sväté miesto.

3/ Počas deviateho zjavenia Panna
Mária vyzýva, aby ľudia pili z prameňa
a umývali sa v ňom. Od toho času je
voda z Lúrd symbolom nielen telesné-
ho, ale predovšetkým duchovného očis-
ťovania a uzdravovania. Je zároveň
symbolom niekoľkých tisícov zázrač-
ných uzdravení.

4/ V ďalšom posolstve si Panna Má-
ria priala, aby bola na mieste zjavenia
postavená kaplnka. Údajne keď o nie-
koľko rokov dekan Peyramale videl ná-
vrh biskupského architekta na stavbu,

roztrhal jeho plány, pretože chcel veľko-
lepý chrám – nie „obyčajný“, aký navrhol
architekt. Na otázku architekta, kto to
zaplatí, odpovedal: „Najsvätejšia Panna!“.
V skutočnosti akoby zázrakom začali pri-
chádzať finančné dary z mnohých kútov
sveta a to dokonca v takom množstve,
že pošta v Lurdoch nestačila úhrady re-
gistrovať a účtovať a tak museli pomôcť
sporiteľne v okolí.

5/ Panna Mária tiež prostredníctvom
Bernadetty vyzýva ľudí ku konaniu pro-
cesií a pútí na miesto jej zjavenia. Okrem
týchto posolstiev jej povedala aj tri prav-
dy týkajúce sa výlučne Bernadettinho
osobného života, ktoré nikdy neprezradi-
la a vzala si ich so sebou do hrobu.

Uznané zázraky
25. februára bola Bernadetta Máriou

vyzvaná k tomu, aby sa napila a potom
umyla v prameni v jaskyni. Napriek tomu,
že tam žiaden prameň nebol, Bernadetta
začala dlaňami rozhrabávať blatistú pôdu.
O chvíľu sa zjavil malý pramienok vody,
v ktorom sa umyla. Onedlho na tom mies-
te vytryskol krištáľovo čistý prúd vody.
Nasledujúci deň nedošlo k zjaveniu, ale
k prvému zázraku uzdravenia. Je ním
uzdravenie pravého oka kamenára Loui-
sa Bouriette, ktorý naň od svojich dvad-
siatich rokov nevidel. Po tom, čo sa pri
Massabielskej jaskyni vrúcne modlil
a potom si niekoľkokrát obmyl oči vodou
z prameňa, sa stal zázrak – jeho pravé
oko sa mu utvorilo nanovo a Louis získal
zrak.

Výskumy dokázali, že voda z prame-
ňa nie je ničím výnimočná, nemá anti-
septické ani antibakteriálne vlastnosti.
Prekvapujúce je, že nebol potvrdený ani
jeden prípad nakazenia sa vodou v kú-
peli, alebo vypitím znečistenej vody
z bazénov napriek tomu, že sa v nich
predtým vykúpali tisícky ľudí trpiacich na
rôzne choroby. Nie je to teda „zázračná“
voda, ale jej pitie alebo umývanie sa
v nej má byť znakom zmierenia sa
s Bohom a pripravenosti plniť jeho vôľu.

Odvtedy došlo k vyše 7200 lekársky
nevysvetleným prípadom uzdravenia, no
Cirkev na základe prísnych kritérií pod
dohľadom komisií uznala doteraz 69.

Zázrakom je aj neporušenosť Berna-
dettinho tela, ktoré po vyše 150 rokoch
od smrti vyzerá úplne neporušené.

Lurdy a my
Do Lúrd prichádzajú denne stovky ve-

riacich aj hľadajúcich pútnikov z celého
sveta. Každý má svoju vlastnú motivá-
ciu, svoje vlastné prežívanie púte. Lurdy
poskytujú priestor pre ticho a osobnú
modlitbu v chrámoch aj mimo nich, ale
takisto aj možnosť zažiť spoločenstvo
a zjednotenie pri procesiách, či svätých
omšiach. Zdraví aj chorí sem prichádza-
jú s cieľom uzdraviť svoju dušu, naplniť
sa pokojom a posilniť sa vo viere.

(Zdroj: internet)

Počas nedávnej apoštolskej cesty
v Peru sa stretol Svätý Otec s tisíckami
mladých pri modlitbe Anjel Pána. Po-
vzbudil ich nebáť sa vlastnej nedokona-
losti, ale s odvahou sa spoliehať na
Pánovu lásku k nim. Poukázal pri tom
na početné vzory svätcov a svätíc ich
rodnej krajiny. Tieto slová povzbudenia
chcem ponúknuť aj nám, na povzbude-
nie...

Pápež pozval mladých k pestovaniu
vnútorného dialógu s Ježišom, v kto-
rom sa s ním podelia s tým, čo prežívajú
i s vďakou za to, že ich vždy podrží
v tom najťažšom. Mladým hovoril aj
o význame vnútornej pravdivosti, preto-
že v hre je to najdôležitejšie: ozajstná
láska a životné šťastie.

„Je veľmi pekné vidieť fotky, ktoré sú
digitálne poupravované, ale to je dobré
len pre fotky, nemôžme „fotoshopom“
upravovať druhých ľudí, upravovať rea-
litu, upravovať nás samých. Farebné flitre
a vysoké rozlíšenie sú na mieste len vo
videu, ale nemôžeme ich nikdy použiť
na priateľov. Sú fotky, ktoré sú veľmi
pekné, ale všetky sú upravované, a do-
voľte mi, aby som vám povedal, že na
srdce sa nesmie používať „fotoshop“,
pretože tu je v hre skutočná láska, tu
ide o skutočné šťastie. A takto ukážeš,
kto naozaj si, aké je tvoje srdce.

Ježiš nechce, aby ti „nalíčili“ srdce,
on ťa miluje takého aký si a má sen,
ktorý sa má napĺňať u každého z nás.
Nezabudnite na to, Ježiš nestráca nádej
v nás. A ak vy strácate odvahu, pozývam
vás čítať Bibliu a spomenúť si na priate-
ľov, akých si vyvolil Ježiš, akých si vybral
Boh: Mojžiš sa zajakával, Abrahám bol
starý, Jeremiáš bol veľmi mladý, Zachej
zase územčistý. Učeníci, keď im Ježiš
kázal modliť sa, zadriemali. Magdaléna
bola verejná hriešnica, Pavol bol prena-
sledovateľ kresťanov. A Peter, ten ho
zaprel... neskôr ho spravil pápežom, ale
najprv ho zaprel... a takto môžeme po-
kračovať v tomto zozname.

Ježiš ťa miluje takého aký si. (...) Keď
na nás Ježiš pozerá, nepremýšľa o tom,
nakoľko sme perfektní, ale myslí na všet-
ku tú lásku, ktorú máme v srdci, aby
sme ju ponúkli a aby sme ho nasledova-
li. Pre neho toto je dôležité, to je to
najväčšie: «Koľko lásky mám vo svojom
srdci?» A na túto otázku dajme odpo-
veď aj našej Matke: «Matka, drahá Pan-
na Mária, pozri na lásku, ktorú mám
v srdci. Je to málo? Je to veľa? Neviem,
či je to láska.»“

Aj nový mesiac, v ktorom začneme
pôstne obdobie, je príležitosťou na bu-
dovanie hlbšieho vzťahu s Bohom.

Prajem Vám aj sebe, nech dobre vyu-
žijeme tento čas...

Váš kaplán Roman

LURDY (Dokončenie
z 1. str.) Šťastie sa tvorí láskou,

nie fotoshopom
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY JANUÁR 2018

13.1. – sa konal ďalší ročník školského plesu. Viac ako 160
„plesajúcich“ malo možnosť dobre sa zabaviť, vyhrať bohatú
tombolu...

Touto cestou ďakujeme všetkým sponzorom, aktívnym
rodičom, učiteľom, ale hlavne predsedníčke Rodičovského
združenia p. Kataríne Snovákovej, ktorá bola opäť dušou
akcie.
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22.1. – uskutočnilo sa rodičovské
združenie žiakov 9.ročníka.

24.1. – konalo sa okresné kolo Mate-
matickej olympiády 5. Našu školu re-
prezentovali Bibiána Snováková
(7.miesto, UR), a Samuel Teťák
(16.miesto, NR). Pripravoval p.uč. Hal-
meš a na súťaž ochotne sprevádzala
p.Katarína Snováková. Ďakujeme.

25.1. – sa v CVČ Maják v Námestove
uskutočnilo okresné kolo ŠALIANSKE-
HO MAŤKA. Reprezentovala nás žiač-
ka Mária Kľusková (7.A), pripravovala
p.uč. V.Vlžáková. Ďakujeme za repre-
zentáciu školy.

– Oficiálne výsledky celoslovenské-
ho testovania žiakov 5.ročníka z ma-
tematiky a zo slovenského jazyka a lite-
ratúry: z našej školy bolo testovaných
36 žiakov. 45 080 piatakov v rámci Slo-
venska dosiahlo nasledovný priemer:

MAT – 64,7% (Žilinský kraj 69,3, ZŠ
Hruštín 71,5%) + 6,8%

SJL – 62,8% (Žilinský kraj 65,2%, ZŠ
Hruštín 68,3%) + 5,5%

Najlepšie výsledky v testovaní do-
siahli žiaci v Bratislavskom kraji, naj-
slabšie v Košickom kraji.

25.1. – konala sa polročná pedago-
gická rada.

Prospech: prospelo s vyznamena-
ním – 149 žiakov, prospelo veľmi dobre
– 72 žiakov, prospelo 91 žiakov, nepro-
speli 5 žiaci, 2 žiačky (v zahraničí) ne-
boli klasifikované.

Správanie: 2 znížené známky zo
správania na II. stupeň, 1x PRŠ, 3x
PTU, 5x NTU

15.1. a 30.1. – sa konala kvalifikácia
a OK v stolnom tenise družstiev.
Naši najskôr vyhrali v Lokci svoju kvali-
fikáciu (10:0 s Brezou, 9:1 s Lokcou),
potom v Rabči na OK si tiež počínali

veľmi dobre, keď zdolali Rabču 10:0,
Rabčice 10:0, Mútne 9:1 a podľahli len
postupujúcemu družstvu zo ZŠsMŠ Or.
Lesná 2:8. Našu školu reprezentovali
Dávid Jašica, Václav Baraniak, Pat-
rik Šeliga. Ako sprievod bol s chlapca-
mi v Rabči p. Milan Jašica st. Ďakuje-
me.

31.1. – pán kaplán urobil koľadu v
budovách ZŠ Výhon a ZŠ Zamost a

popoludní po odovzdaní výpisov z vy-
svedčení žiakom si spolu s p. farárom ,
so zamestnancami školy a s pánom sta-
rostom pochutnali na tradičnej polroč-
nej kapustnici. Zároveň bol tento deň
posledným pracovným pre p. školníka
Jozefa Kľusku, ktorý odchádza na nové
pôsobisko. Za jeho prácu mu ďakujeme
a želáme veľa úspechov v novom ko-
lektíve.

Július Kubáni, riaditeľ školy

Milí čitatelia miestnych novín.
Aj Vám sa zdá, že čas plynie
veľmi rýchlo? Ani si neuvedo-
mujeme, ako nasledujú za se-
bou šťastné chvíle s tými menej
radostnými. To krásne, šťastné
a dobré často považujeme za
samozrejmosť a nevieme to nie-
kedy patrične oceniť. Ale je tu
nový rok, v ktorom si môžeme
dať predsavzatie, že si budeme
všetko ceniť, vážiť a za všetko
budeme ďakovať. A poďakovať
chce aj COOP Jednota s.d. Ná-
mestovo všetkým zákazníkom

za prejavenú priazeň v uplynulom
roku a do roku 2018 želá pevné
zdravie, šťastie a vydarené ná-
kupy vo svojich prevádzkových
jednotkách.

 Z našich radov v I. štvrťroku
2018 okrúhle životné jubileum
oslávia títo členovia: Mária Slivčá-

ková, Mgr Milan Ľubek, Štefan
Kaprálik, Terézia Škapcová,
Margita Martvoňová, Mgr. Anna
Trojáková, Terézia Šeligová,
Ing. František Kravčík, Jozef
Michna, Marta Kupčuľáková,
František Tomáň, Elena Snová-
ková, Bernardeta Vlžáková,
Emília Kupčuľáková a Jozef
Kupčuľák. Výbor členskej zá-
kladne Vám v ďalšom žití želá
veľa sily, veľa šťastia a veľa
zdravia.

 J.Kravčíková
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Najmladšia generácia v obci
Vianočné sviatky a prázdniny pomi-

nuli a my sme nabrali dostatok nových
síl do nového kalendárneho roka.
08.01.2018 sme sa tak s novou chuťou
opäť rozbehli do realizácie formovania
našich detí.

15.01.2018 – Pravidelne raz ročne
našu MŠ navštívi pracovníčka z den-
tálnej hygieny. Aj teraz našim pred-
školákom milá teta Aďa porozprávala o
mliečnych a trvácnych zúbkoch, o tom,
ako sa o ne správne starať a prečo.
Spoločne si zopakovali správnu techni-
ku čistenia a pozreli príbeh o veveričke
a jej boľavom zúbku. Teraz už každý
predškolák vie, ako sa o svoj zdravý
úsmev starať?

„Metelica fúka,
veľa snehu núka...“

Hoci to v januári veľ-
ká pravda nebola, keď sa
objavila väčšia dávka
snehu, naši škôlkari to
patrične využili... Trávili
čas na čerstvom mrazi-
vom vzduchu a pošantili
si so snehom. Nezabudli
na uzimené hladné vtá-
čatá, ktorým dopriali su-
chý chlebík a semienka.

INFO:
Vypukol zač iatok

chrípkového obdobia a bacily sa v

patričnom množstve
nahromadili aj v na-
šej MŠ. Počet cho-
rých detí stúpol, pre-
to sme museli postu-
povať podľa meto-
dického usmernenia
č.15/2005-R, v kto-
rom sú opatrenia pre
prípad pandémie
chrípky v zariade-
niach. Prevádzka
MŠ bola preto na
príkaz regionálne-
ho úradu verejné-
ho zdravotníctva
prerušená od
31.01.2018 do
04.02.2018.

Bc. Marcela
Očkajáková
zastupujúca

riaditeľka MŠ
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Priatelia športu
vo Vaňovke a Obec
Hruštín usporiadali
jubilejný 10.ročník
zimného lyžiarske-
ho prechodu Va-
ňovským chotá-
rom, ktorý bol už
tradične v posled-
nú januárovú so-
botu. Zúčastnilo sa
ho 250 priateľov
zimnej turistiky,
ktorí ho absolvo-
vali nielen na bež-
kách, ale aj pešo,
či na bicykloch. Po
prejdení trate už na
nich čakal guľáš
a teplý čaj.

P O Z V Á N K A

Obec Hruštín a ZOTŠ Hruštín
Vás pozývajú na

17. ročník
Veľkej ceny obce Hruštín v streľbe zo vzduchových zbraní

18. februára o 11.00 hod. v KD Hruštín
Disc ip l íny :

Chlapci a dievčatá – puška v ľahu, nástrel + 20
 Muži a ženy – puška v stoji, nástrel + 20
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Podujatia v mesiaci
FEBRUÁR 2018

MKS pri OcÚ
Hruštín

 3.2. Rodinná oslava
 7.2. Predaj LANTASTIK
 9.2. Batôžkový ples
10.2. Prechod piatimi hoľami
10.2. Pochovávanie basy
14.2. Predaj BLAŽEK
17.2. Rodinná oslava
18.2. Strelecká súťaž
24.2. Rodinná oslava

Najlepší výber,
najnižšie ceny!

Rozličný tovar ŠIMON OČKAJÁK, Hruštín 391

Ponúkame:
• víno sudové biele suché, polosladké
• víno sudové červené suché, polosladké
• víno sudové ríbezľové v praktickom 5l balení
• vína stolové, sýtené, akostné
• kŕmna múka 40kg
• pšeničný šrot, pšenica, kukurica
• suché pečivo na kŕmne účely

Otváracie hodiny: denne od 7.00 hod. do 17.00 hod.
okrem prikázaných sviatkov a nedele.

Kontakt: 0905 788 675


