Poklad
(Anna Olšovská – Naša vianočná kniha)

Milí naši čitatelia,

prajeme Vám k štedrovečernému stolu dobrý smak
a bohatého Ježiška veru tak.
Bohatého však na radosť a lásku na každom kroku,
aby Vianoce boli každý deň v novom roku 
Redakčná rada občasníka „Zborovčan“.

Vianočný slovník
 A.D. (lat. skratka – anno Domini – v roku Pána) – označenie kresťanského
letopočtu, začína sa narodením Ježiša Krista.

 Betlehem (hebr. Bét-lehem – dom chleba) palestínske mesto asi 8 km južne








od Jeruzalema, rodisko kráľa Dávida – Dávidovo mesto (Mich 5,2). Podľa
Matúšovho a Lukášovho evanjelia sa Betlehem preslávil narodením Ježiša
Krista z Panny Márie. Nad jaskyňou, v ktorej sa predpokladá Ježišovo
narodenie, cisár Konštantín Veľký dal vybudovať Baziliku Narodenia Pána.
betlehem – trojrozmerné alebo maľované výtvarné dielo alebo dielo ľudovej
umeleckej výroby zobrazujúce scénu Ježišovho narodenia. Za pôvodcu
betlehemskej tradície sa pokladá sv. František Assiský, ktorý postavil prvý
živý betlehem na vrchu Greccio v roku 1223.
betlehemská hviezda – nebeský úkaz uvedený v Matúšovom evanjeliu (Mt
2,2) ako mimoriadne svetlo na oblohe, ktoré priviedlo troch mudrcov (mágov)
od východu do Betlehema.
Oktáva – latinský výraz pre osem dní. Prvých osem dní vianočného obdobia
sa slávi ako sviatok. Vianočná oktáva sa začala sláviť v 7. storočí.
polnočná sv. omša – začala sa sláviť pravdepodobne v polovici 5. storočia,
keď bola za pápeža Sixta III. posvätená Bazilika Panny Márie.
Vianoce – slávenie narodenia Ježiša Krista – sú po Veľkej noci najstarším
kresťanským sviatkom. V Ríme sa slávili už okolo roku 330.

Začali sa prázdniny. Vlády sa ujal mesiac júl a zavelil našej rodine: „Zbaliť sa
a do prírody!“
Pozvali sme známych, priateľov a šli sme. Vzduch voňal horou, kvetmi,
dokonca vodou z bystriny. Všetci boli nadšení.
„Pozrite na tú trávu, je čistá a hebká ako hodváb, nie ako v mestskom parku.
Môžeme si do nej ľahnúť,“ skonštatoval náš priateľ a hneď si zložil do trávy
unavené telo. Malý Jakubko, jediné dieťa v našej výletnej skupine, pobehoval
pomedzi dospelých, občas si prisadol. Potom sa vybral na prieskum lúky.
Videli sme, že je v poriadku, tak sme si užívali pekné chvíle s priateľmi.
Na obed prišiel Jakubko bez trička. Jeho mame sa to nepáčilo a poslala ho poň.
Jakubko sa ohradil: „Nemôžem, suším si na ňom trávičku, lístočky a také malé
kvietky. Mohol by som si zobrať krabicu od cukríkov?“ Schmatol krabicu a bežal
preč.
Čoskoro bol príjemný deň za nami. Zbalili sme sa a vybrali domov. Jakubko
niesol krabicu, akoby mal v nej poklad. Doma ju uložil na bezpečné miesto a zdalo
sa, že na ňu zabudol.
Leto prešlo, jeseň preletela a po nej, akože ináč, prišla zima. Keď začal padať
sneh, rozprávali sme o Vianociach. Čo treba zariadiť, kúpiť, urobiť. Snehu
pribúdalo, mráz bol čoraz protivnejší. Kalendár ukazoval, že už zajtra bude Štedrý
deň, a tak bol čas ozdobiť stromček a vyparádiť celý dom. Z veľkej krabice
s ozdobami sme vytiahli aj malé drevené jasličky a to bol signál pre Jakubka.
Odbehol do komory a priniesol krabicu, ktorú tam v lete odložil. Postavil
jasličky na stôl a z krabice do nich ukladal to najjemnejšie a najvoňavejšie senko,
aké kedy videl svet. Položil do
neho
sadrového
Ježiška
a pohladkal ho po kolienku.
„Bude sa ti dobre spinkať, tú
trávičku som natrhal na
hodvábnej lúke a usušil na
bielom tričku,“ prihováral sa
Jakubko
Ježiškovi,
nesúc
jasličky pod stromček. Do
večera pri ňom presedel a ticho
mu rozprával.
Do postieľky šiel bez
odvrávania a zo sna sa milo
usmieval. Jeho mame sa práve
vtedy začali Vianoce...

U r o b s i s á m alebo p r e š i k o v n é r u k y
Farebné orechové kvety

Sneh
(Mária Malá)

Na zhotovenie farebných orechových kvetov budeme
potrebovať:
orechové škrupinky, zlatú farbu, štetec, hodvábny papier
rôznych farieb (alebo klasický farebný papier), nožnice,
lepidlo a trošku trpezlivosti 
Postup práce:
Orechové škrupinky namaľujeme zlatou farbou. Kým sa
vysušia, prekreslíme si polovicu hviezdy na preložený kus
hodvábneho papiera a vystrihneme ju. Do vnútra každej
polovice orecha potom vlepíme 2 hviezdy.
Potom takéto „rozkvitnuté“ orechy naplníme drobnými sladkosťami (hrozienka,
lieskové oriešky, mandle...) a postavíme ich medzi jedľové vetvičky doprostred
slávnostne prestretého stola.

Sneh ako trblietanie striebra
Sneh ako svetlo v tme
Sneh ako kúsky sladučkého cesta
Sneh ako oči mamine
Sype sa celkom popri stene
Na okno ťuká potichu
Očami vnímam jeho krásu
Vibrácie neba vo vzduchu
Sneh ako dvoje detských rúčok
Sneh ako milujúca matka
Sneh ako tvoje pohladenie
Sneh ako príchod Jezuliatka

* Obecný úrad Zborov * Rímskokatolícka farnosť Zborov * Zborovskí hasiči *

Vás srdečne pozývajú na

ktorý sa uskutoční 31.12.2011 o 19.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Zborove.
Do tanca bude hrať skupina Lexel a o silvestrovské menu sa postará Jakubašek
Catering.
Vstupenky (dospelí 15 €, deti 10 € - pre žiakov základnej školy) si môžete
zakúpiť v predajni Milk Agro Zborov.
V cene lístka je prípitok, hlavné a novoročné jedlo, káva, čaj a víno.
 Príjemnú zábavu 

