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O hľadaní Božej vôle
Andrea Bocelli, muž so zatvorenými

očami, jeden z najslávnejších talian-
skych spevákov, začal raz svoj koncert
nezvyčajne príbehom: „Mladú tehotnú
ženu hospitalizovali v nemocnici s po-
dozrením na akútny zápal. Lekári jej na
brucho prikladali ľad. Neskôr jej pove-
dali, že by bolo rozumné dať dieťa preč,
inak sa vraj narodí postihnuté. Odvážna
matka to však odmietla. Dieťa sa naro-
dilo a dodnes žije.“

V koncertnej sále nastalo ticho, pre-
rušované len jemným prelúdiom, ktoré
slepý spevák hral na klavíri. „Viete, tá
pani bola moja matka,“ povedal po krát-
kej pauze Bocelli so skromným úsme-
vom na perách. „A to dieťa, to som ja...“

Môžeme len hádať, čo Bocelliho mat-
ke dalo nádej a silu vytrvať, odvahu

vzoprieť sa pro-
ti všetkým, kto-
rí nad ňou krú-
tili hlavou. Mys-
lím, že to bolo
čosi podobné
ako to, čo svä-
tému Jozefovi
umožnilo uveriť

snu, ktorý mal o Márii a jej Dieťati. Uzna-
nie skutočnosti, že nad človekom a jeho
starosťami je niečo vyššie. Čosi viac,
večný plán, s ktorým treba v živote počí-
tať, aj keď nemusí spĺňať ľudské pred-
stavy. Keby Edi Bocelliovej tieto veci
boli ľahostajné, svet by prišiel o neopa-
kovateľný, úžasný tenor. Keby sa svätý
Jozef nebol mnoho ráz zamýšľal nad
hľadaním a plnením Božej vôle, možno

by bol nad svojím snom mávol rukou
a Máriu potichu prepustil, nech si ide
kadeľahšie. No on ju prijal k sebe, a ďa-
lej ten príbeh poznáme.

V minulosti i dnes, našťastie boli a sú
ľudia snažiaci sa hľadať a uskutočňovať
Božiu vôľu. Úprimne, jednoducho, poti-
chu. Aj keď to občas bolí, ba rúca všet-
ky vlastné predstavy o živote. Patríme
medzi takýchto ľudí aj my? Premýšľa-
me nad tým, čo od nás chce Boh? Den-
ne sa modlíme „buď vôľa tvoja“. No nie
je náš život len behom za vlastnými
túžbami? Daj že, Bože, zhora, žeby vôľa
moja, tvojou vôľou bola... Takto, možno
podvedome, niekedy vyzerá naša mod-
litba: vieme vytvoriť priestor len pre to,
po čom sami túžime.

Zdroj: internet

Sviatok Narodenia Panny Má-
rie nás vedie k otázke: Čo jej
narodením ľudstvo získalo?
A prečo by ľudstvo malo zvlášť
oslavovať jej narodenie? V ráde
prirodzenosti, bola Mária počatá
bez dedičného hriechu, čo jej
dáva jedinečnú a neporovnateľ-
nú cenu. Bola ako ľalia neko-
nečnej čistoty a krásy, ktorá sa
zjavila uprostred noci na ostro-
ve, na ktorý sme boli vyhnaní.
Mala všetky duševné dary, ktoré
žena môže mať. Boh jej dal tú

najbohatšiu osobnosť, akú si možno predstaviť. A k tomu
pridal dary v nadprirodzenom ráde, poklady milosti, ktorými
ju zahalil. Dostala od Boha tie najvzácnejšie dary, aké kedy
Boh ľudskej bytosti dal. Tým, že bola bez dedičného hrie-
chu, od okamihu počatia užívala rozum v plnej šírke jeho
schopností. A preto už v živote matky mala veľmi vznešené
myšlienky. Lono sv. Anny bolo istým druhom chrámu. Už
tam sa Panna Mária modlila a prihovárala za ľudské poko-
lenie, s najvyššou múdrosťou, ktorú dostala od Boha, za
príchod Vykupiteľa. V skutočnosti ovplyvňovala osud ľud-
stva ako prameň milostí. Písmo hovorí, že tunika Nášho
Pána bola zdrojom milostí a uzdravenia pre tých, ktorý sa
jej dotkli. Ak je to pravda, tak je ľahko si predstaviť, že
Panna Mária, Matka Spasiteľa je zdrojom milosti pre kaž-
dého, kto k nej pristúpi, dokonca bola ním aj pred tým, ako

sa narodila. Preto môžeme povedať, že jej narodením
začalo na ľudské pokolenie žiariť nesmierne svetlo milosti
a diabol začal prehrávať. Jeho žezlo bolo zlomené a už
nikdy nebude ako predtým. Všetky modlitby, utrpenie
a vernosť spravodlivých, živých aj mŕtvych, vyvrcholili jej
príchodom. Patriarchovia, proroci, spravodliví medzi židmi
a istotne aj spravodliví medzi pohanmi, ktorí sa modlili
a čakali, nemohli docieliť príchod vykúpenia. Keď ale Boh
chcel, rozhodol aby sa narodila Matka Spasiteľa. Preto
vstup tejto dokonalej stvorenej bytosti znamenal ohlasova-
nie vykúpenia. Vzťah medzi Bohom a človekom sa začal
meniť a pevne zatvorené brány neba sa začali pomaly
otvárať a prepustili trochu nebeskej žiary, aby dopadla na
zem. Jej narodenie znamenalo, že do sveta vstúpila nová
milosť, nové požehnanie, nová prítomnosť, ktorá bola ne-
prehliadnuteľným znamením prítomnosti, požehnania a mi-
losti, ktorá mala prísť so Spasiteľom.

A práve preto nám musí byť sviatok Narodenia Panny
Márie najviac drahý. Je to udalosť, ktorá označila pád
pohanstva. Pretože sme deti Panny Márie, nie svojou zá-
sluhou, ale jej rozhodnutím, žiadajme v tento deň zvláštnu
milosť. Veľa mystikov malo videnia Panny Márie, ako v deň
jej sviatkov vstupuje do Očistca a vyslobodzuje mnoho
duší, ktoré ju nasledujú do Neba. Čo sa deje s Cirkvou
trpiacou nám naznačuje, čo sa deje aj s Cirkvou bojujúcou.
V tieto sviatky nám Jej milosť získava nesmiernu pomoc.

Prosme teda v tento mesiac september o Jej príhovor,
aby bola s nami a aby za nás stále orodovala.

Peter kaplán +

Narodenie Panny Márie
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Očami
starostu

Činnosť za mesiac august

„Je dobre, keď máte vo svojej veľkej slovenskej rodine Matku,
ktorej možno dôverovať a zveriť jej všetky bolesti a nádeje.“

    Ján Pavol II. pri návšteve Slovenska v r. 1995

1/ Pracovníci stavebnej firmy Žibek do-
končili v prvý augustový týždeň prá-
ce na výstavbe chodníka na ul. Hlav-
ná. Bola položená zámko-
vá dlažba a doasfal-
tované okraje cesty
od obrubníka.
Z ulice Pod príslopom
a Slnečná boli pripravené
odbočovacie chodníky na prechody
pre chodcov, ktoré som riešil s do-
pravným inšpektorátom. Po schvále-
ní budú tieto prechody vyznačené.

2/ Pracovníci stavebnej firmy Ing. J.
Snováka pokračovali na prácach na
moste v ulici Radzovka. Bola urobe-
ná ďalšia odtoková šachta povrcho-
vej vody, tentoraz od pána Halušku
a povrchové žľaby. Pod mostom po-
kračovali pracovníci v čistení bočných
krídel a ich spevnení. Most podľa
nájdeného dátumu pod mostom, bol
postavený v roku 1947.

3/ Stavebná firma Žibek pokračovala
v prácach na dennom stacionári. Sto-
lár pán Ľ. Jancek vyrobil a namonto-
val drevené schodisko so zábradlím.
Stolár pán S. Vlžák vyrobil a namon-
toval všetky interiérové zárubne
a dvere. Stavbári pokračovali v spev-
není dvora a výstavbe oplotenia.

4/ Vo Vaňovke nám pán M. Šeliga, so
svojou technikou postavil stĺp pre
hasičov na sušenie hadíc.

5/ V Hruštíne na dome smútku, nám pán
P. Lihan a pán J. Snovák ml. opravili
zatekajúcu striešku nad zvonom.

6/ Obec Hruštín vydala v náklade 500
kusov historicky prvú monografiu Va-
ňovky, ako samostatnej obce do roku
1975. Po 2 rokoch práce historika
pána Michala Čajku so svojim kolek-
tívom, ktorý zbieral pramene a všet-
ky dostupné materiály, bola monogra-

fia vydaná knižne. Túto knižnú mo-
nografiu dostane každý obývaný ro-
dinný dom vo Vaňovke zadarmo.

Ostatní obyvatelia, ktorí sú
z Vaňovky a sú vo sve-
te si ju môžu zakúpiť na
OcÚ Hruštín. Dôkladná

monografia Hruštína
vyjde do konca roka.

7/ Pracovníci obce pán Ľ. Zajac a pán
Š. Maťašák počas mesiaca august
nám na krížovej ceste Pod kamen-
ným osadili jednotlivé zastavenia krí-
žovej cesty, krížiky, nápisy zastave-
ní a osadili lavičky. Upravili terén za-
trávňovacími panelmi pred samotný-
mi kaplnkami. Krížová cesta je do-
končená a bude posvätená 15.9.
2022 na sviatok Sedembolestnej
Panny Márie.
Všetkým dobrodincom, ktorí po-
skytli finančnú pomoc na výstav-
bu krížovej cesty, veľmi pekne ďa-
kujem !!!

8/ Stavebná firma pána F. Záhoru v MŠ,
počas mesiaca august, prerobila
v časti A sociálne zariadenia a umy-
várku.

9/ Firma RILINE nám zaasfaltovala vý-
tlky po obci a smerom na Zábavu.
Výtlky, ktoré ostali v obci, sú výtlky
po vodárenskej spoločnosti, kde boli
poruchy. Tieto miesta opravuje sa-
motná Vodárenská spoločnosť, a.s.
Dolný Kubín.

10/ Vodárenská spoločnosť, a.s. nám
začala na ďalšej ulici na Dielniciach,
klásť kanalizáciu. Prácu im sťažuje
hlavne elektrické vedenie vedené
zemou, kde musia byť opatrní.

11/ Obec v rámci bezpečnosti namon-
tovala na konci ulice Lán smerom do
centra zrkadlo.

12/ Pracovníci obce odstraňovali škody
na miestnych komunikáciách v Hruš-
tíne i vo Vaňovke, po nočnej búrke.

13/ Pán J. Smidžár nám so svojimi pra-
covníkmi opravil verejné osvetlenie
v obci, poškodené nočnou búrkou.

14/ Pracovník obce pán Ľ. Zajac nám
opravil poškodené schody, vedúce
do školy Výhon.

Všetkým, ktorí sa podieľali na uve-
dených prácach, veľmi pekne ďaku-
jem.

 Starosta obce

v mesiaci
september 2022

sa dožívajú
životných jubileí

J U B I L A N T I

Hutira Jozef
Jancek Milan
Tomulec František
Vlžák Tomáš
Troják František
Zemenčíková Helena
Snováková Ľudmila
Zemenčíková Margita
Šeliga Ján
Jurčiga Jozef
Časo Miroslav
Genšor Jozef
Časová Margita
Hutira Peter
Grofčík Jozef
Zubajová Mária

Prišli medzi nás
Matej Žilinec
Janka Šeligová
Amália Ľubeková
Tobias Dupkala
Nina Zboroňová
Aneta Hurtalová

Odišli od nás
Vincent Drígeľ

Uzavreli manželstvo
Marek Juriga
   a Ľudmila Šeligová

Lukáš Matta
   a Mária Škapcová

Jakub Čiernik
   a Dominika Zemenčíková

Marek Kupčulák
   a Jana Rosiarová

Dušan Dulík
   a Simona Martvoňová
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Denný stacionár je miesto, kde môžu
seniori stráviť čas v príjemnom prostredí
v spoločnosti svojich rovesníkov a majú
možnosť nadviazať nové priateľstvá. Je
to miesto, ktoré im pomôže zabudnúť
na samotu a vyplní im voľný čas.

Ide o sociálnu službu pre seniorov,
ktorí žijú osamelo a potrebujú počas
dňa pomoc, podporu, odbornú starostli-
vosť a zmysluplné naplnenie dňa. Tak-
tiež je to služba aj pre seniorov, ktorí
žijú so svojou rodinou, ale tá sa im ne-
môže venovať po celý deň nakoľko cho-
dia do práce a zároveň, ešte nepotrebu-
jú umiestnenie do domu dôchodcov.
Výhodou Denného stacionára je, že se-

niori nestratia kontakt s rodinou a ich
príbuzní nemusia mať strach o ich zdra-
votný stav a bezpečnosť počas dňa.

Počas dňa je pre seniorov priprave-
ná celá rada záujmových, terapeutic-
kých, kultúrnych a duchovných aktivít.
Zabezpečujeme záujmovú činnosť for-
mou čítania kníh, spievania, počúvania
hudby, spoločnej modlitby, pozerania fil-
mov, tréningov pamäte, prechádzok po
dvore a iných aktivít.

Denný stacionár vytvára miesto pre
odpočinok, dohľad, starostlivosť a utvá-
ra podmienky pre stravovanie.

Služby Denného stacionára je mož-
né využívať aj na kratší čas – podľa

Denný stacionár
možností a potrieb jednotlivca. Čas prí-
chodu a dĺžku pobytu je možné indivi-
duálne dohodnúť pri zachovaní zákon-
ných podmienok. Denný stacionár pod-
ľa § 40 zákona č. 448/2008 Z. z. po-
skytuje sociálnu službu pre fyzickú oso-
bu, ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby na určitý čas počas dňa.
Náš Denný stacionár je po stavebnej
stránke hotový, dorába sa už len oplo-
tenie a dvor. Taktiež sa súťaží nábytok,
do zariadenia interiéru. Minimálna ka-
pacita nášho Denného stacionára je
6 klientov, budeme radi, keď ich bude
viac. Denný stacionár, by sa mal otvoriť
po novom roku.

Starosta obce

HRTN oz.
v spolupráci

s Obcou Hruštín

pozývajú na

14. ročník
HRTN daj
Uskutoční sa

30.9.2022 a 1.10.2022
v KD Hruštín.

Vstupné na udalosť
je dobrovoľné.

P O Z V Á N K Y 
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Na strelnici v Hruštíne sa dňa 20. a 21. augusta konali
posledné kvalifikačné preteky v streleckom trojboji. Za účasti
tých najlepších z celého Slovenska sa to dalo brať, ako
generálka pred Majstrovstvami Slovenska, kde všetci naši
strelci majú účasť zaistenú.

Zároveň výsledky zo soboty boli vyhodnotené ako Memo-
riál Mariána Kompana, kde vecné ceny zabezpečila rodina
Očkajáková a Kompanová. Na popredných miestach znova
nechýbali naši strelci. Najlepšie sa darilo Mariánovi Slaniča-
novi, keď zvíťazil v streľbe z revolvera a v pištoli bol tretí.
Jozef Jancek zvíťazil v pištoli a v revolvery bol štvrtý. Výbor-
ne strieľal Jozef Očkaják v revolvery a v pištoli sa dostal na
celkové štvrté miesto v Slovenskom pohári. Na celkové šies-
te miesto sa prebojoval Augustín Hojo a tým si aj on zabez-
pečil účasť na Medzinárodnej súťaži v Čechách. Súťaž
v Hruštíne posunula Mariána Slaničana na celkové druhé
miesto v pištoli a tretie miesto v revolvery. Celkové prvé
miesto v obidvoch disciplínach si suverénne vystrieľal Jozef
Jancek a vyhral Slovenský pohár.

Gratulujeme a veríme, že výsledky potvrdia na vrchole
sezóny v Bratislave a v Semilách.

 ZOTŠ Hruštín

 Dňa 27. augusta
sme sa zúčastnili s na-
šimi plameniakmi per-
fektne zorganizovanej
súťaže v kategórii Pla-
meň v Zubrohlave. Sú-
ťažilo až 16 družstiev,
z toho bolo 11 chlap-
čenských a 5 dievčen-
ských na 2 pokusy
v požiarnom útoku.
Naše 3 družstvá:
Chlapci A
Chlapci B
Chlapci C (zmiešané
dievčenské družstvo)
Umiestnenie:
1. TRSTENÁ 18,02
2. HRUŠTÍN A 18,66
3. HRUŠTÍN C 20,24
4. HRUŠTÍN B 20,86

ZO ŠPORTU Strelci na súťaži

DHZ HRUŠTÍN Hasiči v auguste...

GRATULUJEM všetkým chlapcom a dievča-
tám ku krásnym umiestneniam. Všetky tímy po-
dali skvelé výkony. Touto cestou sa chcem poďa-
kovať Deniske Barťákovej za pomoc- odvoz mlá-
deže.

Najbližšia súťaž nás čaká na domácej pôde
10.9. Hruštínska Sekerka. Touto cestou Vás na
súťaž všetkých srdečne pozývam.

Mgr. Eva Žilincová Ševčíková
vedúca mládeže
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Od 1. augusta v našej obci, prestala fungo-
vať predajňa mäsa v ulici Potok. Jej prevádz-
kovateľ pán Ing. Mgr. Janowiak, po 15 rokoch
ukončil svoje podnikanie v tomto odbore. Tou-
to cestou, sa mu chcem veľmi pekne poďako-
vať za túto službu našim občanom a za jeho
ochotu, vždy uspokojiť svojich klientov, podľa
dopytu mäsa a výrobkov. Taktiež, sa chcem
poďakovať aj jeho predavačke pani Márii Jaš-
šovej, za jej ústretovosť a vždy ľudský prístup
ku zákazníkom.

Predajňa mäsa v našej obci, bude pokračo-
vať s novým majiteľom.

 Starosta obce

  3.9. Svadobná hostina
10.9. Svadobná hostina
16.9. Rodinná oslava
17.9. Tanečná zábava
24.9. Svadobná hostina
28.9. Predajná akcia LANTASTIK
30.9. HRTN DAJ 2022 – Koncert Križiaci

Podujatia v KD

V minulom čísle obec-
ných novín som neuvie-
dla dvoch sponzorov
Coop Jednotu Námes-
tovo a Výbor členskej

základne COOP Jednota Hruštín, ktorí pod-
porili kultúrne podujatie Deň obce 16. júla 2022.

Touto cestou sa chcem ospravedlniť a po-
ďakovať za finančný sponzoring tejto akcie.

Soňa Zajacová

POĎAKOVANIE

OSPRAVEDLNENIE


