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Príroda opäť ožíva, v každom z nás vzbudzuje radosť,
zvestúva nový začiatok, vlieva novú silu do života.
Prichádza čas očakávania krásnych sviatkov
Veľkej Noci – najvýznamnejšej udalosti ľudskej histórie.
Želáme všetkým veľa lásky,
Nech je Veľká noc – i ďalšie dni,
obdobím radosti, zdravia, šťastia a pokoja.
Nech je Veľká noc svetlom sveta – cesta pravdy a života.

SKRÁŠLIME SI NAŠU OBEC
– PRÍĎTE NA BRIGÁDU
Jarné brigády sa v niektorých obciach už začali.
Minulý rok sme mali jarnú brigádu aj v našej obci.
Poslanci a pár dobrovoľníkov vyčistili park pri
lesnej správe. Tento rok chceme pokračovať v
čistení obce, cintorína, multifunkčného ihriska,
ale aj v upratovaní pred vlastným domom, či
bytovkou. Preto Vás prosím, vážení občania,
mládež, zapojte sa do jarnej brigády a pomôžte
skrášliť našu obec. Už túto sobotu 8.4.2016 sa
stretneme o 8.30 pri detskom ihrisku.
Program brigády: vykopanie jám a osadenie
stĺpikov na oplotenie detského ihriska, vyčistenie
cintorína po orezávaní stromov, vyčistenie
priestoru okolo multifunkčného ihriska .
Na vyčistenie cintorína a ihriska si prineste
hrable, prípadne lopatu. Na výkop jám a
betónovanie zariadi potrebné náradie a materiál
obecný úrad. Tešíme sa na Vás

DETI SA TEŠIA NOVÉMU DETSKÉMU IHRISKU
Detský džavot , smiech , ale aj plač počuť z nášho
nového detského ihriska. Len vo štvrtok nám ho
osadila certifikovaná firma a v sobotu ho deti
spoločne s rodičmi už testovali. Obecné
zastupiteľstvo zvažovalo viac možností umiestnenia
ihriska. No jedinou vyhovujúcou lokalitou je obecný
pozemok pri novej bytovke. Rôzne hojdačky,
domček, šmýkačka, ale aj pyramída sú svojou
nosnosťou určené pre malé deti do 14 rokov. Máme
v pláne rozšíriť ihrisko o hojdačky aj pre staršie deti.
No najprv musíme ihrisko oplotiť a tým zabrániť, aby

deti vybiehali na cestu. Oplotenie vo výmere 22 x
15 m bude obec realizovať z vlastných finančných
zdrojov. No práce spojené so stavbou plotu si
budeme realizovať svojpomocne. Preto prosím
rodičov, priateľov a občanov, ktorí majú chuť
pomôcť, aby prišli na brigádu. Už túto sobotu ( ak
nám to počasie dovolí), budeme kopať jamy na
stĺpiky a stĺpiky zabetónujeme. To by sme chceli
stihnúť počas sobotňajšej brigády. Keď bude
ihrisko oplotené, zostáva osadiť ešte lavičky a
pieskovisko.

Fašiangy, divoké a tajomné a stále
populárne, prečo je to tak?
Fašiangové korene siahajú do dávnych
pohanských čias. „Rohaté masky a často
nezriadená zábava boli obradové hry spojené s
mágiou“, hovorí etnograf. „Človek si takto chcel
nakloniť sily, ktoré nemohol ovládnuť (prírodné
javy, zdravie, smrť, úrodu). Formou hry sa robili
magické rituály, napr.: každá gazdiná si chcela
uchytiť slamu zo slameníka, aby jej sliepky
dobre nosili, alebo uchovať „sadlo z turoňa“, čo
bol vlastne hnoj, aby bola bohatá úroda.
Nevykonaním týchto zvykov gazdiné riskovali
nízke konope. Hra oslobodzuje od tvrdej reality
strachu, neistoty a ponúka pocit bezstarostného

uvoľnenia“.
Mágia zmizla, ostala hra. Tento motív hry je
dôležitý aj pre dnešného človeka rovnako ako
p r e n a š i c h p r e d k o v. D r u h ý m m o t í v o m
zachovania fašiangovej zábavy je prekonanie
obdobia zimy a s ňou súvisiace zdravotné
neduhy tela i duše. Podobe ako v decembri
Vianoce. Preto sú fašiangy podľa psychológov
liečivým vystrájaním a masky terapeutickým
prostriedkom. Etnológ R. Benech dodáva:
„Historicky boli fašiangy aj časom, keď bolo
dovolené prekračovať spoločenské hranice a
upozorniť beztrestne na neduhy spoločnosti“.
Kresťanská tradícia nadviazala na fašiangy
svojím časovým obdobím 40-dňového pôstu.
Tento začína na Popolcovú (škaredú) stredu a
končí na Bielu sobotu po oslavách Vzkriesenia
Ježiša Krista. Fašiangové pochovanie basy,
mastná hostina a bujará zábava je symbolom
začiatku seba odriekania a stíšenia. Názov

fašiangy pochádza z nemčiny a znamená
„posledný nápoj“. Mimochodom táto
psychohygienická funkcia pôstu je veľmi
užitočná pre každého jednotlivca aj pre
spoločnosť.
V Malužinej sa fašiangová tradícia začala
iba nedávno. Kedysi sa vraj nekonala. Ale za
čias mladosti našich rodičov ju možno nahradili
kabarety. Na kabaretoch sa totiž spievali
kuplety. Kuplety boli dobré i zlé príhody, ktoré sa
počas roka v dedine udiali. Tieto boli spísané na
zvitku papiera, ktorý dosahoval dĺžku vraj až dva
metre. „Všetko to bola pravda, čo sa naozaj
stalo. Zo začiatku sa aj niektorí urazili, ale potom
sa všetci rehotali“, spomínajú moji rodičia a
maminka hneď začne spievať kuplet o pánovi
Bartákovi, riaditeľovi závodu.

Fašiangovníci začali svoj pochod po dedine
zavčas rána. V sprievode masiek nechýbal
gazda a gazdiná, cigánka Aranka, poľovník,
kuchárka, škriatok a veľa ďalších veselých
masiek. Fašiangový sprievod uzatvára Smrtka s
kosou. Sprievod masiek prešiel celou dedinou.
Pri fašiangovej obchôdzke masky spievali,
tancovali, vyberali vajíčka, slaninku, klobásky,
vínko, peniaze – kto čo a koľko dal. Na oplátku
fašiangovníci vinšovali zdravie, šťastie a
pozývali na večerné pochovávanie basy.

Z vyzbieraných dobrôt sa urobilo posedenie pre
deti a dospelých. Fašiangy sú časom veselia,
zábavy a smiechu. Aj obecný úrad v
popoludňajších hodinách ožil veselým
džavotom detí. Deti sa stotožnili s
rozprávkovými bytosťami princezien, víl,
čarodejníkov, kovbojov a iných. Svojou
jedinečnosťou očarila maska – hodiny. Drobci
tancovali, súťažili, skvele sa zabávali. I na
večerné pochovávanie basy sa zišlo veľa ľudí.
Nálada bola skvelá a zábava veselá.

Módna prehliadka očarila všetkých – bez
rozdielu veku – a vyčarila úsmev na tvárach.
Smútočný obrad pochovávania basy Rózy bol
smutný, zároveň však vtipný a úsmevný. Basu
sme pochovali a tým sme vstúpili do štyridsať
dňového pôstu. Spolu s ním prichádza aj
najkrajšie obdobie roku.

FAŠIANGY
„LIEČIVÉ VYSTRÁJANIE“?

PREČO JE
„MAREC - MESIAC KNÍH“?
„Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť.
Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa
hlupákom.“
(J. A. Komenský)
Marec, prvý jarný mesiac, je pre každého z nás
spojený nielen s príchodom prvých teplejších dní
po chladnej zime, ale aj s knižkami. Práve v tomto
mesiaci sa vyzdvihuje význam kníh a organizujú
sa rôzne spoločenské aktivity pre podporu
čítania. Prvýkrát väčšina z nás prišla do kontaktu
s pojmom „Marec – mesiac kníh“ práve v škole.

No nebolo vždy tomu tak!
Po pátraní, prečo práve marec je mesiacom kníh,
je potrebné zaloviť v našej histórií. Marec, ako
mesiac knihy je pomerne mladý pojem a na
Slovensku zaužívaný od roku 1955. Prečo však
práve tento mesiac a nie iný? Z histórie sa
dozvedáme, že to bolo na počesť Mateja
Hrebendu, ktorý bol slovenský ľudový básnik.
Hoci mal tento legendárny ľudový šíriteľ
slovenskej a českej osvety od narodenia zrakovú
chybu, miloval knihy nadovšetko a zaslúžil sa o
to, aby čítanie kníh nebolo určené len pre
vzdelaných ľudí. Snažil sa, aby aj jednoduchší
ľudia spoznali knižnú kultúru. Zachránil
nespočetne veľa kníh pred spálením a takisto sa
zaslúžil aj o rozvoj knižníc. Jeho cieľ bol
jednoduchý – zvýšiť počet čitateľov, a tým aj

Stázka Chytilová

A.Gulašová

úroveň vzdelania národa. Matej Hrebenda sa
narodil a zomrel v marci, a práve preto je „Marec –
mesiacom kníh“.
Milí čitatelia, nájdite si čas na dobrú knihu a
skúste zaloviť v našej miestnej knižnici. Je
určená pre Vás, a preto nenechávajme padať
„prach“ na knižky a spoločne skúsme obnoviť jej
činnosť, tak ako to bolo kedysi. Pevne verím, že
sa nám to podarí!
Kristína Lukášová

7. MALUŽINSKÝ PLES
Hotel Barbora na Vyšnej Boci ožil 4.3.2017 hudbou,
tancom a dobrou zábavou. O tú nebola na 7.
Malužinskom plese naozaj núdza. Po príhovore
starostu obce a Zuzky Pilkovej nám predviedli
tanečnice zo skupiny Banditas tanec plný energie a
mladosti. Tanečnice navodili tú správnu náladu aj
po večeri. Ich úlohou bolo roztancovať sálu v country

STAROSTOVE NOVINKY

štýle. A to sa im podarilo . Učiteľky tanca nás naučili
základné kroky a potom už nasledoval spoločný
tanec. Poriadne sme sa pri tom zabavili.
Samozrejme nechýbalo ani polnočné prekvapenie v
podaní malužinských tanečníkov. „Monsters“ alebo
„Tanec duchov“, v choreografii Zuzany Pilkovej
pobavil obecenstvo, ale aj samotných tanečníkov. Tí
si zaslúžia obdiv, lebo tancovať v naťahovacích
plachtách bolo poriadne náročné. Po polnoci
nasledovala bohatá tombola. Celkom 55 cien si

odniesli plesajúci hostia. DJ Vladimír Handrk hral
neúnavne až do 4- tej rána. Ďakujeme všetkým, ktorí
pomohli pri organizácii plesu, účinkujúcim , ale aj
všetkým sponzorom. Tešíme sa ďalší, už 8.
Malužinský ples.

Komerhofe. Ľudia boli nútení prepojiť obecný
vodovod na svoj vlastný vodovod – studne. Iní
ocenili pomoc susedov –zásobovanie pitnou vodou
,možnosť sa osprchovať....Obecné zastupiteľstvo
sa na svojom februárovom zasadnutí zaoberalo
žiadosťou občanov z Komerhofa, aby sa verejná
vodovodná prípojka otvorila a zaizolovala. Ich
žiadosť bola akceptovaná. Tiež sa bude prerábať
verejná prípojka na ulici pri cintoríne, kde sa prepojí
vodovodná prípojka s potrubím o ulicu nižšie, aby
voda cirkulovala.

súkromnom pozemku u Pavelkov. Traktor
budeme zatiaľ garážovť v Haláši. Momentálne sa
vyrábajú nové garážové vráta, ktoré budú
zabezpečené alarmom, okná zabezpečíme
mrežami. Samozrejme v rekonštrukcii interiéru
haláša budeme pokračovať. Nebude slúžiť výlučne
na garážovanie.

Investícia do obecného traktora sa nám oplatila.
Traktor sme využili na pluhovanie v našej obci, ale
poskytovali sme služby aj obci Nižná Boca. Vo
finančnom vyjadrení nám príjmy za tieto služby
pokryli všetky naše náklady na pohonné hmoty , aj
na mzdu vodiča.

Prechod roka 2016 a 2017 nás zaskočil tvrdou a
dlhou zimou. 30 stupňové mrazy preverili nielen
pracovníkov obce (pluhovanie, posýpanie,
odpratávanie snehu z chodníkov ), ale aj kvalitu
verejného vodovodu a vodovodných prípojok. Voda
zamrzla na hornej ulici pri cintoríne , ale aj v

Začali sme s orezávaním konárov stromov.
Hlavne tých, ktoré zasahujú do elektrického vedenia
alebo ohrozujú život. Práce sa snažíme prevádzať
rozumne, bez drastického zásahu do prírody
.
Obec reagovala na výzvu Ministerstva vnútra na
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice .Projekt je
zameraný na výmenu okien, dverí, strešnej krytiny,
opravu elektroinštalácie, omietok a podláh. Ak nám
projekt schvália, obec môže dostať na túto
rekonštrukciu až 30 tisíc EUR.

V polovici februára sme dokončili rekonštrukciu
zasadacej miestnosti na obecnom úrade. Priestor
sme zväčšili o bývalú knižnicu. Spoločenská
miestnosť sa tým zväčšila o 6x 5 m. Pochvala patrí
zamestnancom obce, ktorí vykonali búracie a
stavebné práce .
Celá rekonštrukcia nás stála cca 1700,- EUR.

Vyšší územný celok Žilina vypísal výzvu na
poskytnutie finančného príspevku na obstaranie
autobusovej zastávky. Obec podala žiadosť .
Očakáva dotáciu vo výške od 500-1500,- EUR na
výmenu dosluhujúcej zastávky pri požiarnej
zbrojnici.

Určite ste si všimli, že náš nový traktor garážuje na

- Martin Španko -starosta obce-

LESNÁ SPRÁVA MALUŽINÁ
– ČO O NEJ (NE)VIETE?
Lesy v katastri obce Malužiná obhospodarujú
LESY s.r.š.p,OZLipt. Hrádok a jeho organizačná
časť Lesná správa.Lesné správy tvoria základný
stupeň riadenia podniku. „ Lesná Správa
Malužiná obhospodaruje celkom 8285 ha lesa.
Do správy spadá aj Vyšná, Nižná Boca a
Svarín.“ dozvedáme sa od vedúceho Ing. Milana
Kozáka. Lesná správa v Malužinej zamestnáva
13 technicko - hospodárskych pracovníkov.
Lesníctvo , to je široký pojem. Zahŕňa celú
škálu povinností spojených so starostlivosťou o
les-zalesňovanie, vyžínanie, ochranu stromov
pred škodcami a zverou, prerezávky mladých
porastov , výchovu mladého porastu a tiež
prebierku stromov starších ako 50 rokov. Všetky
tieto činnosti sa vykonávajú pod dohľadom
pracovníkov Lesnej správy. Samotná ťažba
dreva prebieha v Malužinskej doline podľa
plánovanej ťažby. „Plány sa robia na obdobie 10
rokov, ktoré sa neprekračujú,“ informuje nás
vedúci. Dozvedáme sa, že v bilančnej
knihe(PSP) je na každý porast stanovené, čo sa
bude robiť .

-Ma Španková-

Najväčšie škody na poraste narobia veterné
smršte a následne invázia podkôrnych škodcov.
Kalamitné drevo sa musí vyťažiť do ½ roka , aby
sa zabránilo rozšíreniu Lykožrúta. Ročne sa
vyťaží na LS 25000 kubíkov dreva aj s
kalamitou. Dopravu si Lesná správa zabezpečuje
službami. Jedna Tatra odvezie priemerne 22
kubíkov dreva. Drevo sa odváža z doliny na
expedičný sklad v Liptovskom Hrádku. Denne aj
5 plne naložených áut. Práca s drevom je ťažká a

nebezpečná. Najťažšie sú prerezávky , či
prebierky a to hlavne pre nedostupnosť terénu.
Tu pomáha najviac konská sila.
V tatranských dolinách sa prehnali ničivé
veterné smršte v r.2004 a 2014. Kalamitné drevo
často napáda Lykožrút, s ktorým lesníci úspešne
bojujú. Pri jeho likvidácii je najväčší nepriateľ čas,
lebo čím dlhšie kalamitné drevo zostane na
svahu, tým sa lykožrút rýchlejšie rozmnožuje. No
v poslednej dobe naši lesníci zaznamenali v
doline škody na zverine spôsobené vlkmi. Škody
sú väčšie, ako po minulé roky. OZ Liptovský
Hrádok obhospodaruje najväčší poľovný revír v
SR, do ktorého spadá aj Malužiná. V posledných
rokoch dosahuje tento revír porovnateľné
výsledky s revírom Poľana.
Lesy sú neodmysliteľnou súčasťou obrazu
Slovenska. Chráňme naše lesy, tým chránime
sami seba a našu budúcnosť!
Lesy SR š.p. majú krásne moto: „Drevo je úžasná
hmota s históriou a vôňou lesa. Je zhmotnením
večného príbehu lesa. Predstavuje hodnotu
dedičstva generácií lesníkov. „Vďaka Vám
všetkým, ktorí sa o toto dedičstvo staráte. Vďaka
patrí aj pracovníkom Lesnej správy v Malužinej.
-Ma Španková-
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JAKUB KRIŠŠÁK ZÍSKAL
DVAKRÁT ZLATO
Športovci zo slovenského hnutia špeciálnych
olympiád získali na Svetovej zimnej špeciálnej
olympiáde v PyeongChangu v Južnej Kórei až 15
medailí.
Tohtoročná kórejská zimná špeciálna olympiáda
bola pre slovenskú výpravu mimoriadne úspešná.
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prípravu členov DHZ. Takisto táto kategória so
sebou prináša viac zodpovednosti a kontroly od
Hasičského záchranného zboru.“

Mentálne postihnutí športovci priniesli z Južnej Kórei
6 zlatých, 5 strieborných a 2 bronzové medaily.
Liptov zastupoval Jakub Kriššák z Malužinej. Na
úspechu slovenskej výpravy sa podieľal 2 zlatými
medailami. Získal ich v bežeckom lyžovaní v
disciplíne na 5 km voľnou technikou a na dva a pol
kilometra klasickou technikou.
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pričom je dôležité dodržiavať tabuľky
Malužinský
určené Ministerstvom vnútra. Máme povolenie od
Hasičského a záchranného zboru na-Ma
používanie
ich
Špankováfrekvencie na komunikáciu pri zásahu.
Na koniec nášho rozhovoru veliteľ hasičského zboru
konštatuje: „Kategória B je pre nás výzvou a ďalšou
možnosťou, ako rozvíjať náš dobrovoľný hasičský
zbor obce.“
Kristína Lukášová

delegácia Slovenskej republiky sa v štvorročných
intervaloch striedavo zúčastňuje letnej aj zimnej
olympiády.
Úlohou SHŠO je poskytovať celoročný cyklus
tréningov a súťaží vo všetkých druhoch
olympijských športov pre deti a dospelých s
mentálnym postihnutým.

Na Slovensku program realizuje Slovenské
hnutie špeciálnych olympiád (SHŠO) od r. 1990. V
súčasnosti registruje viac ako 2 000 športovcov a

10 NAJZDRAVŠÍCH SEMIEN
5. TEKVICOVÉ SEMENÁ
Veľkosť porcie = 1/2 šálky
Pridajte tekvicové semená do vášho zoznamu potravín bohatých na bielkoviny. 100 g
semien denne poskytuje 54 percent dennej potreby, pokiaľ ide o bielkoviny.
Väčšina z nás pri nedostatku vitamínov B-komplexu kupuje tabletky na jeho
doplnenie, skúste nabudúce vyskúšať tekvicové semená. Sú dobrým zdrojom
vitamínov B ako tiamín, riboflavín, niacín, kyselina pantoténová, vitamín B-6 a folátov.
Pre tých, ktorí sú na dne, môžu tekvicové semienka pomôcť v boji s depresiou.
Chemická zložka L-tryptofán je tajná prísada pre zvýšenie vašej nálady.
VEDELI STE, ŽE TEKVICOVÉ SEMIENKA MÔŽU ZABRÁNIŤ OBLIČKOVÝM
KAMEŇOM? DOKAZUJÚ TO ŠTÚDIE. TEKVICOVÉ SEMENÁ DOKONCA DRŽIA
TAJOMSTVO V BOJI PROTI PARAZITOM, NAJMÄ PLOCHÝM ČERVOM.

ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI V OBCI
– ĽADY SA POHLI
Petíciou za zníženie rýchlosti v obci sa
odštartoval proces komunikácie obecného úradu
a Dopravného inšpektorátu. Obec podala
žiadosť na Dopravný inšpektorát okresného
policajného zboru v Liptovskom Mikuláši o
obmedzenie rýchlosti pre motorové vozidlá na
štátnej ceste I 72 na 50-tku. Dobrá správa je, že
Dopravný inšpektorát vydal k našej žiadosti
súhlasné stanovisko na zníženie rýchlosti a tiež na
označenie 2 prechodov pre chodcov. Jeden

prechod bude od autobusovej zastávky do obce
a druhý oproti reštaurácii Radovica. Na základe
tohto stanoviska, obec požiadala Slovenskú
správu ciest Žilina , aby bolo zabezpečené
dopravné značenie. Verím, že v krátkom čase sa
dočkáme nového dopravného značenia. Po
dlhoročnej snahe obce sa ľady pohli aj pre
bezpečnosť našich občanov.
Martin Španko

Nariadenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši
Veľký počet požiarov sa z roka na rok zaznamenáva najmä v suchom jarnom období, na trávnatých plochách, pastvinách, poľnohospodárskych plochách a
lesných porastoch. V tomto období vznikajú požiare v suchých trávnych porastov, ktoré sa často rozšíria až na lesné porasty a to len preto, že niektorí
vlastníci porastov sa snažia zbaviť nechceného odpadu, či suchej trávy. Takýto spôsob v mnohých prípadoch končí zásahom hasičov. Vypaľovanie suchej
trávy, suchých porastov, bylín a kríkov neprospieva ekosystémom. Poškodzuje sa štruktúra povrchovej vrstvy pôdy, jej odkrytím sa zvyšuje erózna
ohrozenosť a zem rýchlejšie vysychá. Vypaľovanie trávy napomáha rozširovaniu odolnejších agresívnych druhov rastlín, spaľujú sa vývojové štádia
mnohých drobných živočíchov, čo negatívne ovplyvňuje potravinovú základňu vyšších živočíchov. Plošným vypaľovaním môže dôjsť k likvidácii celých
populácií menej mobilných druhov.
PRE PRÁVNICKÉ OSOBY, FYZICKÉ OSOBY PODNIKATEĽOV, AJ PRE FYZICKÉ OSOBY JE JEDNOZNAČNE ZAKÁZANÉ VYPAĽOVANIE
PORASTOV BYLÍN, KRÍKOV A STROMOV ZÁKONOM Č.314/2001 Z.Z. O OCHRANE PRED POŽIARMI. NEDODRŽANIE USTANOVENÍ TOHTO
ZÁKONA SA POVAŽUJE ZA PRIESTUPOK NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI, ZA KTORÝ MÔŽE BYŤ OBČANOVI ULOŽENÁ POKUTA AŽ DO
VÝŠKY 331,- EUR.

BURZA KNÍH
Marec sa považuje za mesiac kníh. Každý z nás si
pamätá, predovšetkým zo školských čias, kedy
práve v tomto mesiaci sa knižkám venovala väčšia
pozornosť. Mnohí majú doma knihy, ktoré prečítali a
radi by ich vymenili za ďalšie zaujímavé tituly. S touto
myšlienkou sme sa pustili do organizovania burzy
kníh aj u nás, na Malužinej.
Najskôr sa však náš program začínal pre deti
rozprávočkou - Trollovia. Premietali sme ju na
plátne. Deťom sme rozdali popcorn a nápoje, a
„Malužinské kino“ sa mohlo začať. Po rozprávke
program pokračoval ďalej samotnou burzou.
Zozbieralo sa v skutku veľa zaujímavých kníh.

VEĽKONOČNÉ SVIATKY SA
SPÁJAJÚ S PÔSTNYM
OBDOBÍM. ČO O NICH
(NE)VIEME?
Generácie kresťanov, ktoré žili v dobe po smrti
apoštolov, sa vyznačovali tým, že sa usilovali vo
svojom živote napodobňovať život Pána Ježiša.
Keďže Pán Ježiš po krste v Jordáne odišiel na púšť
a tam sa 40 dní postil, začali sa postiť aj kresťania.
Tejto myšlienke napomáhali aj spisovatelia
duchovného života, ktorí zdôrazňovali, že aj Mojžiš
sa postil na hore Sinaj 40 dní , a podobne 40 dní sa
postil aj prorok Eliáš na ceste k hore Horeb. Teda už
v prvom storočí zachovávali kresťania pôstne dni.
Dodnes sú centrálnymi dňami pôstu práve
Popolcová streda a Veľký piatok.
A prečo práve popolcová streda? Keď sa stala
streda pred prvou pôstnou nedeľou začiatkom
pôstneho obdobia, začal sa vykonávať v tento deň
zvláštny obrad (predtým sa vykonával na prvú
pôstnu nedeľu). Verejní hriešnici (veriaci, ktorých
ťažký hriech bol ľuďom všeobecne známy) sa
dobrovoľne a z kajúcnosti obliekali do zvláštneho
kajúceho rúcha a nasypal sa im na hlavu popol na
znak pokánia. Potom boli vyhnaní od spoločenstva
veriacich a vrátiť sa mohli až po náležitom pokání
na Zelený štvrtok večer, ktorý bol dňom zmierenia.
Ale aj ostatní veriaci boli poznačení popolom:
mužom sa sypal popol na hlavu a ženám sa z
popola urobil na čelo znak kríža. Prax verejného
pokánia vo vrcholnom stredoveku zanikla, ale
obrad popolca ostal do súčasnej doby ako znak
pokánia a kajúcnosti.
Zmyslom Veľkého Pôstu je odvrátiť oči od tohto
sveta a zamerať ich na Boha. Ukázať, že nám
záleží na vzťahu s Ním. To nie je trest pre telo, ale
presmerovať pozornosť na Pána. Pôstom nemáme
nútiť Boha spraviť to čo chceme my, lebo pôst má
meniť nás a nie Boha. Pôst je modlitbou tela. Pôst
dáva silu bdieť. Jedlo nasýti človeka a uvádza do
ospalosti. Človek v raji sa prehrešil tým že jedol,
čiže nepostil.
Sv. Bazil Veľký píše: Pretože sme sa nepostili boli
sme z raja vyhnaní, preto sa budeme postiť, aby
sme sa mohli do raja vrátiť. Nie chute ovládajú nás,
ale my ich.
Pôst bol prípravou na veľké sviatky a na stretnutie s
Bohom. To je najdôležitejší zmysel a význam
pôstu.

Návštevníci si mohli vybrať knižky s ľúbostnou
tematikou, rôzne detektívky, detské knižky, či série
od sestier Brontëových. Veľký úspech mali knižky s
praktickými radami do domácností a detské knižky.
Milým prekvapením boli aj aktuálne „moderné“
knižky, ako napríklad tretia časť Zatmenie zo série
Twilight ságy alebo knižka od Waris Dirieovej, Deti
púšte (voľné pokračovanie bestselleru Púštny kvet).
Bol to naozaj pekný pohľad, ako deťom žiarili očká
pri prezeraní knižiek, o to viac nás to potešilo, keďže
dnešná doba veľmi nepraje literatúre a veľakrát
tvrdíme, že na čítanie kníh nemáme čas. Pre
všetkých návštevníkov bolo prichystané
občerstvenie v podobe vínka, kávičky či čaju.
Šikovné žienky napiekli chutné koláčiky, po ktorých
na konci nezostalo ani jednej omrvinky. Chutili

Mnohí mladí sa pýtajú, prečo im chce Boh a Cirkev
v piatky a vôbec v pôste kaziť radosť, keď nemôžu
ísť na diskotéky a na oslavy zabávať sa. Ako je to s
nedeľami cez pôstne obdobie? Pôst vtedy neplatí?
Je to zlé? No problém s tým nemajú len mladí, ale aj
ich rodičia.
Máte pravdu, ešte v druhej polovici 20. storočia
znelo jedno z cirkevných prikázaní jednoznačne:
„V dobe adventnej a postnej se tanečných zábav
nezúčastniť!“ Dnes o dobe pôstnej (a tiež o
všetkých piatkových dňoch!) cirkev hovorí:
Kánon 1249 cirkevného zákonníka hovorí: „Všetci
veriaci, každý svojím spôsobom, sú z božského
zákona povinní konať pokánie; aby sa však medzi
sebou spojili v istom spoločnom konaní pokánia,
predpisujú sa dni pokánia, v ktorých sa veriaci majú
zvláštnym spôsobom venovať modlitbe, konať
skutky nábožnosti a dobročinnej lásky, majú sa
zapierať vernejším plnením svojich povinností a
najmä zachovávaním pôstu a zdržiavania sa mäsa
podľa normy nasledujúcich kánonov.“
Nasledujúci kánon 1250 hovorí: „Dni a obdobia
pokánia v celej Cirkvi sú jednotlivé piatky celého
roka a pôstne obdobie.“
Každá nedeľa je Dňom Pána a prežívaním Jeho
slávneho zmŕtvychvstania. To platí aj cez pôstne
obdobie. Obdobie veľkého pôstu je ale časom, keď
si zvlášť pripomíname, že Ježišovo víťazstvo nad
smrťou stálo príliš vysokú cenu, cenu veľkej bolesti
a smrti. Ak by v nejakom dôležitom zápase vyhral
tím cenné víťazstvo, ale pritom by sa zranil alebo
zahynul jeden z jeho hráčov, celkom prirodzene by
sa oslava hráčov aj fanúšikov zmenila na smútok.
Možno nie celkom najvýstižnejšie prirovnanie, ale
môže trochu priblížiť význam snahy nás kresťanov
prežívať pôstne obdobie vo veľkom stíšení a
pripomínaní si Ježišovej bolesti a smrti. Ak sa to
neučíme, môže sa stať, že postupne stratíme
schopnosť vidieť a vnímať aj bolesť iných ľudí v
našom okolí len preto, že nám je práve teraz dobre
a máme chuť sa radovať. A to by nebolo v súlade s
Ježišovým posolstvom.
Kresťan má vidieť pôst nie ako nejaké rozhodnutie
Boha, ktoré má človeka oberať o radosť. Keď
niekomu umrie mama, otec, manžel či manželka,
alebo dieťa, kto by vtedy mal chuť tancovať,
výskať, skákať, radovať sa, hodovať? Isto nikto
normálny, čo má srdce, cit.
V pôste sa naplňujú slová Pána, ktoré povedal o
apoštoloch, vzhľadom na svoje zajatie a umučenie:
"Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s
nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom
sa budú postiť“ (Mt 9, 15). A tento deň či tieto dni si
kresťan pripomína práve v piatok a v období pôstu.

fantasticky!
Na burzu kníh sme si pripravili menšie prekvapenie v
podobe prezentácie fotiek o Malužinej. Ľuďom to
vyčarovalo úsmev na tvárach, mnohí sa spoznali na
starších fotkách a milo si zaspomínali na staré časy.
Osobne si myslím, že aj toto je jedna z foriem, ako
odprezentovať našu krásnu prírodu, pamiatky a
akcie, ktoré v obci máme. Byť proste hrdí na to, že
sme z Malužinej!
Úlohou burzy nebolo len prísť a vymeniť si knižky, ale
aj stretnúť sa a porozprávať. Jednoducho rozvíjať a
stmeliť vzájomné medziľudské vzťahy. Toto je dôvod
a hnací motor každej akcie, ktorú obec organizuje.
Kristína Lukášová

To isté platí o piatku, je to taký pôst v malom. Je pre
veriaceho kresťana uvedomením si, že za mňa
niekto umiera na kríži. Boží Syn kvôli mne umiera, a
ja budem hodovať a zabávať sa?
Nakoniec, pôst trvá 40 dní a rok má 365 dní. Piatok
je jeden deň v týždni zo siedmich. Pre prejavy
radosti ostáva teda oveľa viac času. Preto aj tu platí
múdrosť starozákonnej Knihy Kazateľ: „Všetko má
svoj čas: Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa.
Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať.“
(Kniha Kazateľ 3,1.4)
Kresťanský pôst nie je prejavom svojvôle, ale
poslušnosti. Neupriamuje pozornosť iných na
seba, ale upriamuje našu pozornosť na Krista.
Preto slovo „pôst“ nie je tým slovom, ktoré by sme
mali vyhodiť zo svojho slovníka a už vôbec nie z
praktického života.
Popolcový kríž, 40 dní pokánia a obrátenia, fialová
farba sú pre nás pomocou ako ísť s Ježišom k
n o vé m u ž i v o tu . P ô stn y č a s n á s v e d i e k
najvyššiemu bodu našej viery, k zmŕtvychvstaniu
Ježiša.
Popol z veľkonočných ratolestí nie je cieľom
pôstneho obdobia. Cieľ je nový veľkonočný oheň,
ktorý sa na veľkonočnú vigíliu rozhorí ako znak
Ježišovho zmŕtvychvstania, ako znak nového
života. Na veľkonočnú vigíliu si obnovíme naše
krstné sľuby. Vtedy hovoríme ÁNO viere v Boha.
Hovoríme ÁNO životu s Bohom. Hovoríme ÁNO
životu ako pokrstení kresťania.

BOHOSLUŽOBNÝ PROGRAM
NA VEĽKÚ NOC 2017
9.04.2017 Kvetná nedeľa
11.15 hod.
13.04.2017 Zelený štvrtok
18.00 hod.
14.04.2017 Veľký piatok *
15.00 hod.
Krížová cesta 10.00 hod.
15.04.2017 Biela sobota *
19.00 hod.
16.04.2017 Veľkonočná nedeľa 11.30 hod.
17.04.2017 Veľkonočný pondelok 11.15 hod.
* Vo Veľký piatok je prísny pôst a zdržovanie sa
mäsitého pokrmu. Po obradoch bude Sv. Oltárna
vyložená do 16.30 hod.
* V Bielu sobotu bude Sv. Oltárna vyložená od
16.00 hod. do obradov. Na obnovu krstných
sľubov si nezabudnime priniesť sviece.
Prajem Vám všetkým veľa radosti, ktorá prúdi od
víťazného Krista.
Váš duchovný otec
ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
farár Rímskokatolíckej farnosti Hybe

OZNAMY
Obecný úrad hľadá knihovníčku do obecnej knižnice. Prosím záujemcov, aby sa prihlásili u starostu obce. Knižnica fungovala v obci od r. 1925. Bola by
škoda v tom nepokračovať.
Dňa 17.6.2017 sa uskutoční na Banzekovskej lúke JUNIÁLES. Pozývame všetkých občanov, priateľov a známych. Pre deti budú pripravené
atraktívne súťaže.

VIETE, ŽE ?
Počet obyvateľov v Malužinej sa od decembra 2014 znížil z 258 na 243? Odsťahovalo sa 16 obyvateľov, zomrelo 9, narodili sa 4, prisťahovali sa 6
Jakub Kriššák získal zlato v pretekoch na 5 km klasickou technikou na 11. Svetovej zimnej špeciálnej olympiáde v rakúskom Grazi a Schladmingu?
Veliteľ Róbert Ozdínyi získal medailu za príkladnú prácu od okresného výboru Liptovský Mikuláš a zároveň sa stal okrskovým inštruktorom?

SI ŠŤASTNÝ? SI...
Ak si sa dnes ráno prebudil zdravý, si šťastnejší ako tých milión ľudí,
čo sa nedožili konca minulého týždňa
Ak si nikdy neprežíval hrôzy vojny,osamelosť väzenia, bolesti mučenia, či
beznádejnosť hladovania, si šťastnejší, ako 500 miliónov ľudí nášho sveta.
Ak môžeš chodiť do kostola bez toho, aby ťa kvôli tomu obťažovali,
prenasledovali, zadržali, mučili alebo popravili, si šťastnejší ako 3
miliardy ľudí tohto sveta
Ak máš doma čo jesť, nejaké šaty na prezlečenie, strechu nad hlavou a
posteľ, v ktorej spávaš, si bohatší ako 75% obyvateľov zeme
Ak máš úspory v banke, peniaze vo vrecku, ak obedúvaš doma a
môžeš si dopriať viacero jedál, patríš medzi 8% najbohatších ľudí
sveta.
Ak ti žijú obaja rodičia a ešte sa nerozviedli, môžeš hovoriť o výnimočnom
šťastí, lebo toto je iba málokomu dané.
Ak si prečítal tento článoček, môžeš byť naozaj veľmi šťastný,
pretože v našom svete žijú 2 miliardy ľudí, ktorí vôbec nevedia čítať.
Milovať znamená dať všetko a ešte pridať seba samého
-Ma Španková-

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
Okrúhle životné jubileum oslávili
V JANUÁRI
Mária Gréková 95 rokov

VO FEBRUÁRI
Marta Korbíniová 90 rokov

Všetkým oslávencom prajeme veľa zdravia, lásky a spokojnosti .

V MARCI
Jaroslav Žiška 60 rokov
Božena Hideghétiová 80 rokov
Milada Jančušková 80 rokov

POSLEDNÉ ZBOHOM - Jánovi Staroňovi – bývalému predsedovi MNV v Malužinej
Ľudský život je ako v hore strom. Dni ľudského života sú ako tráva, zaveje vietor a sú preč. Aj pán Ján Staroň odišiel do večnosti. Hviezdy prestali pre neho
svietiť. Slnečné lúče prestali hriať. Odišiel človek, odišiel jeden z nás, ktorého sme všetci poznali a milovali.
Dňa 16.1.2017 zomrel vo veku 80 rokov pán Ján Staroň . Odišiel potichu, skromne. Pracovitý človek, ktorý svoj život zasvätil práci . Bol predsedom
MNV v našej obci v rokoch 1976-1990. Mnohí si ho pamätajú, ako sa po šichte vo Svidovskom kameňolome ponáhľal na Miestny národný výbor, ako
sadol do traktora, keď sa budovala cesta k cintorínu. Pod jeho vedením sa v akcii „Z“ začala výstavba vodojemov na Táloch a obchodu Jednota v našej
obci. Zaslúžil sa v obci o založenie Sväzarmu.
Narodil sa 20.8.1936 v Gôtovanoch rodičom Eve Staroňovej rodenej Štetkovej a Jánovi Staroňovi. Mal 2 bratov, ktorí už nežijú. Svoje detstvo prežil v
Malužinej. Jeho detstvo nebolo ľahké, prežil 2. svetovú vojnu, jeho otec bol 1 rok v koncentračnom tábore. Po skončení základnej školy sa vyučil za
elektromontéra v Ostrave. Oženil sa, mal 2 deti- syna a dcéru. Pracoval celý svoj život v kameňolome v Malužinej ako elektrikár a majster. Popri práci v
kameňolome vykonával funkciu predsedu Miestneho národného výboru, kde sa nemalou mierou zaslúžil o rozvoj obce. Po odchode do dôchodku si kúpil
chalupu na Lentvore ( pri Lučenci), ktorú zveľaďoval. Venoval sa záhradke a taktiež poľovníctvu v miestnom združení až do svojej smrti.
Čaká ma ďaleká cesta po poli,
tam, kde srdce nepichá, kde nebolí
tam, kde vietor šepká tichým hlasom,
tam, kde dáva slobodu mojim vlasom.

Čaká ma cesta, no niet návratu späť.
Možno pôjdem o rok, o mesiac, možno hneď.
Len jemný výdych a vánok ma odveje vdiaľ,
už len láska, pokoj, ticho, žiadny žiaľ
Česť Tvojej pamiatke!
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