Vianočný príbeh
Steblo slamy (Bruno Ferrero)

Vážení čitatelia,
Kristus sa rodí každý deň. Jeho LÁSKA nás túži vyslobodiť z
moci tmy a chladu, z našich hriechov a slabosti.
Je blízko... je len na nás, či si ho všimneme a dáme mu
šancu, aby túto premenu urobil v našich srdciach. Nevadí
mu, že mu môžeme ponúknuť len chudobnú, studenú
maštaľ nášho srdca.
Ak na Vianoce otvoríme svoje srdcia pre JEHO uzdravujúcu LÁSKU a pre ľudí,
ktorých nám je možno ťažko prijať, v tej chvíli začínajú pravé VIANOCE...
Takéto Vianoce a k tomu veľa šťastia, zdravia, lásky a úspechov
počas celého roka 2010 Vám zo srdca želá,
redakčná rada občasníka „Zborovčan“

Rímskokatolícky farský úrad v Zborove
a
Obecný úrad v Zborove
vás pozývajú na

ktorý sa uskutoční dňa 31.12.2009 o 19.30 hod.
v sále kultúrneho domu v Zborove.
Cena lístka: dospelí - 10 €, deti do 15 r. - 6 €
Predaj lístkov: do 23.12.2009 na Obecnom úrade v Zborove. Po tomto termíne
na Farskom úrade v Zborove.
V cene lístka: prípitok, 2x večera, občerstvenie,
káva, silvestrovský prípitok, ohňostroj, hudba – skupina PROBLÉM
Všetci ste srdečne vítaní!

Pastieri sa vracali z Betlehema, kde sa boli pokloniť
Ježiškovi narodenému v jasliach. Niesli mu plnú náruč darov
a domov sa vracali s prázdnymi rukami. Okrem jedného z nich,
mladučkého pastiera, skoro ešte chlapca. Ten si z betlehemskej
maštale predsa len niečo odniesol. Celou cestu tú vec pevne zvieral v
dlani. Ostatní by si to ani nevšimli, keby sa ho ktosi neopýtal: "Čo to máš v ruke?"
"Steblo slamy," odpovedal mladík. "Vzal som si ho z jasličiek, v ktorých ležalo to
dieťa." "Steblo slamy," vysmievali sa ostatní. Zahoď ho!" Mladý pastier rozhodne
pokrútil hlavou. "Kdeže," namietal, „ja si ho schovám. Pre mňa je to znamenie,
pripomína mi malého Ježiška. Vždy, keď ho vezmem do ruky, spomeniem si na
neho i na to, čo o ňom povedali anjeli." Na druhý deň si pastieri mladíka znovu
začali doberať: "Čo si urobil s tým steblom?" Mladík im ho ukázal. "Vždy ho
nosím pri sebe." "Zahoď ho, k ničomu ti nie je." "Nie. Má veľkú cenu. Ležal na nej
Boží Syn." "A čo má byť? Dôležitý je predsa Boží Syn, a nie kus slamy." "Mýlite
sa. Veľkú cenu má i tá slama. Na čom inom by ležal, keď je taký chudobný? Boží
Syn potreboval trochu slamy. To ma poučilo, že Boh potrebuje i obyčajných ľudí a
veci. Potrebuje nás, ktorí nemáme veľkú cenu, ktorí toho veľa nevieme." Steblo
akoby malo pre toho pastiera čím ďalej tým väčší význam. Na paši ho často držal v
ruke, spomínal na slová anjelov a bol šťastný, že má Boh tak rád ľudí, že sa stal
rovnako malým ako oni. Potom mu však jeden z jeho druhov vytrhol steblo z ruky
a rozhorčene vykríkol: "Daj už s tým steblom pokoj! Bolí nás z tých hlúpostí
hlava!" Steblo rozčúlene pokrčil a zahodil. Mladík pokojne vstal, zdvihol steblo zo
zeme a opatrne ho narovnal. "Vidíš, zostalo rovnaké ako predtým. Stále je to steblo
slamy. Ani tvoja zlosť s ním nič nezmôže. Iste, zničiť steblo slamy je jednoduché.
Ale rozmýšľal si už niekedy o tom, prečo nám Boh zoslal malé dieťa, keď
potrebujeme silného záchrancu a vojvodcu? Raz vyrastie, bude z neho muž a nič
ho neporazí. I cez ľudskú zlobu zostane tým, čím je - Spasiteľom, ktorého nám
zoslal Boh." Mladý pastier sa usmial a so žiariacim pohľadom pokračoval: "Božia
láska sa totiž nedá zničiť a zahodiť. I keď sa zdá krehká a slabá ako steblo slamy."
Pranostiky na december:







Blatnatý december, blatnatý celý rok
Keď v decembri mrzne a sneží, úrodný rok nato beží.
Keď je na Štedrý deň večer mnoho hviezd, je mnoho zemiakov.
Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude mračné.
Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po Vianociach.
Aký je čas na Adama a Evy, také budú nasledujúce dni.

Recept

Koláč z BE-BE keksov
Čo potrebujeme: 3 balíčky BE-BE
keksov (biele a hnedé), 3 ½ dcl vody, 1
vanilkový cukor, 250 g maslo, 150 g
práškový cukor, 1 žĺtok, ½ dcl rum.
Vodu, zlatý klas a vanilkový cukor
uvaríme a necháme vychladnúť.
Maslo, práškový cukor, žĺtok a rum dobre
vymiešame a spojíme s uvarenou masou.
Plnku rozdelíme na dve časti, do jednej
dáme 2 lyžice kakaa.
Na biely keks dáme hnedú plnku, na
hnedý keks dáme bielu plnku a postupne ich takto prikladáme k sebe. Vrch a boky
potrieme zvyšnou plnkou a posypeme kokosom.

Vianočné a novoročné SMS – ky
Nech stromček zapáli svetlo v nás.
Nech sviečka vyčarí úsmev zas.
Hviezdička rozsvieti plamienok lásky v nás,
želám Vám Vianoc šťastný čas.

Boží pokoj, lásky veľa,
radosť v srdci to Ti želám.
Požehnané Vianoce a šťastný
Nový rok praje ...

Maličký anjelik v okne stál
a krásne Vianoce všetkým ľuďom prial.
Aby v novom roku zdravie, šťastie lásku mali
a stále sa na seba pekne usmievali

Nech Ťa dary Božej milosti
po celý rok chránia,
nech Ti dá Boh šťastia,
radosti a hojnosť požehnania praje...

Na okno nám mrázik kreslí,
Vianoce k nám pokoj vniesli,
pod stromčekom darček malý,
nech Vám úsmev stále žiari.

Keď zaznejú vianočné zvončeky,
Ježiško prichádza s darčekmi.
Nech k nim všetci aj šťastie,
zdravie, lásku dostanú,
ktoré v Novom roku s nami ostanú!

Sviečky sú na strome, oblátky pod ním.
Čo si dnes chystala pre svojich rodných?
Či si im zabalila úcty a lásky?
Nech niet na ich tvárach miestečka pre vrásky.
Na stole ryby a iné dobroty,
dnes príde láska, vykroč jej oproti,
nepokaz nikomu ten večer sviatočný,
veď patrí každému - je predsa vianočný.

Nastáva prvý deň v roku, znovu
prichádzam Ti zavinšovať trochu,
aby si mala šťastia, zdravia stáleho
a mešca nikdy prázdneho,
nech sa rozmnožia Tvoje
dobré vlastnosti, si naďalej robila
ľuďom drobné radosti.

Vianočné zvyky a tradície na Slovensku
Vianoce. Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku sa slávia v
mnohých krajinách po celom svete. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sú s nimi
spojené, sa líšia od národa k národu a sú veľmi rozmanité.
Na Slovensku sa na Vianoce, sviatky narodenia Ježiša Krista, pripravujeme už
štyri týždne dopredu. Počas tohto obdobia nazývaného Advent, ktoré nám v sebe
nesie posolstvo očakávania príchodu malého Ježiška. Svoje nezastupiteľné miesto
má adventný veniec, často krát z čečiny, ktorý je ozdobený štyrmi sviecami
zodpovedajúcimi počtu adventných nedieľ. Umocňuje vianočnú atmosféru v
období pred Štedrým dňom, či už je umiestnený v byte na stole alebo zavesený na
dverách. Je znamením nádeje a holdom tomu, ktorý prichádza.
U detí je veľmi obľúbený adventný kalendár, ktorý prináša radosť a iskričky v
očkách každý deň od 1. decembra, kedy si otvoria prvé okienko a nájdu v ňom
nejakú tú dobrôtku.
Sviatok sv. Mikuláša (6. decembra) majú radi najmä deti, ktoré počítajú dni a
noci, kedy od neho do svojich vyleštených čižmičiek dostanú množstvo sladkých
darčekov. Tie si však musia pripraviť už v podvečer predchádzajúceho dňa a dať si
ich vyčistené do obloka, aby si v nich ráno našli očakávané dobroty či iné milé
prekvapenie.
24. decembra, na Štedrý deň, na Slovensku začíname sláviť Vianoce. Na
východnom a čiastočne aj na strednom Slovensku sa tento deň nazýva aj “vilija”
alebo “vigilija”, odvodený od latinského “vigília”, čo znamená predvečer sviatku.
Najväčším sviatkom Vianoc je 1. sviatok vianočný (25. decembra) – deň
Kristovho narodenia. Na Štedrý deň sa zvykne držať pôst, ktorý končí východom
prvej hviezdy. Kým deti chystajú vianočný stromček, gazdinky pečú, varia a
chystajú rôzne dobroty na štedrovečerný stôl. Medovníčky či iné koláče majú už
napečené niekoľko dní dopredu. Jedlá, ktoré sa podávajú sa líšia podľa zvykov a
tradícií v rôznych regiónoch Slovenska. Spravidla však na bohato prestretom
štedrovečernom stole nesmie chýbať chlieb, cesnak, med, oblátky, kapustnica,
ryba, zemiakový šalát, opekance (pupáky, bobaľky), koláče, ovocie. Po večeri sa
spievajú koledy, rozbaľujú vianočné darčeky, na ktoré sa nielen deti veľmi tešia.
Mnoho ľudí sa zúčastňuje polnočnej omše, aby oslávili narodenie Ježiša Krista a
zaspievali si najkrajšiu vianočnú pieseň „Tichá noc, svätá noc“. 25. decembra a
26. decembra rodiny často zostávajú spolu, idú do kostola alebo navštevujú svojich
príbuzných a priateľov.
Zdroj: vianoce.sk

