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Vážení spoluobčania...
Na úvod sa Vám chcem aj prostredníctvom Bystrianskych novín úprimne poďakovať v mene svojom, ale aj v mene
poslancov obecného zastupiteľstva za vyslovenú dôveru v komunálnych voľbách 2018.
Preţívame advent. Je to obdobie, kedy postupne zapaľujeme sviečky na adventnom venci, deti otvárajú okienka na
adventných kalendároch a my dospelí pripravujeme v svojich domácnostiach všetko tak, aby sme mohli v pokoji
preţiť sviatky, ktoré očakávame. Očakávame sviatky narodenia Boţieho dieťaťa. Myslím, ţe nie len deti, ale aj my
dospelí sme počas týchto dní, takí iní. Aj nám pookreje srdce, keď preţívame to očakávanie, keď všetko okolo nás
je také čarovné. Ulice sa menia na blikajúce aleje a všímame si ozdoby, ktoré sú späté len k jediným sviatkom roka. Preţívať dni pokoja, radosti a rodinnej pohody to je prianie kaţdého z nás. Preţívať pokojné a šťastné vianočné
sviatky môţeme nie len v rodinách, ale aj v našej obci. Aj naše ulice sú rozsvietené, aj naše deti sú plné očakávania, aj u nás sa aspoň na chvíľu môţe zastaviť pýcha, zloba, závisť a môţu prísť Vianoce. Budeme sa stretávať na
uliciach, v kostoloch, na obecných akciách a budeme si ţelať všetko dobré. Nech je to úprimné a nech máme radosť z ľudí, s ktorými sa stretneme a nech máme radosť z toho, ţe môţeme mať svojich blízkych a známych blízko
seba. Hodnota človeka nie je v tom, čo dokáţe urobiť pre seba, ale v tom, čo dokáţe urobiť pre iných.
Ţelám Vám všetkým pokojné a šťastné vianočné dni. Nech radosť a pokoj sú vo vašich rodinách. Prajem Vám
ŠŤASTNÉ a VESELÉ VIANOCE a úspešný vstup do Nového roka 2019.
S pozdravom a prianím všetkého dobrého
PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce

Keď uvidíš kráčať po snehu
svoje sny, keď budeš mať
vločku na nose a v srdci
pocit úžasný,
nech Vianočný zvonček
Vám šťastím zvoní,
nech Vianočný čas sa
v lásku zmení, a tak krásne,
ako sa hviezda ligoce, tak
nádherné a tajomné Vám
prajeme Vianoce.
Vo Vianočnom čase
a v Novom roku, veľa šťastia, zdravia a pokoja, splnenie všetkých želaní a veľa
Božích milostí Vám praje
redakcia Bystrianskych novín
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Milí priatelia, bratia a sestry!
Je tu opäť čas Vianoc. A ja rozmýšľam, ako sa k vám prihovoriť, čo vám vlastne povedať. Pomôţem si citátom,
ktorý je od neznámeho autora a našiel som ho na facebooku. Myslím ţe je pravdivý...
„Vianoce sú vtedy, keď nikto neplače, Vianoce sú tam, kde voňajú mamine koláče.
Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime, ale aj s tými, na ktorých myslíme.“
Vypadla mi pri týchto slovách slza z oka. Prečo? Lebo koľko je tých, čo sú počas Vianoc sami. A to nie preto, ţeby
nemali nikoho... ale preto, ţe nie sú na tom správnom mieste, alebo tí, čo ich ľúbia na nich zabudli. Ale všetci sú
kresťania. Zvláštne...
Kto je teda ten kresťan? Tu mi prichádza na um môj nedávny rozhovor s mojím dobrým priateľom lekárom z Čiech.
Vtedy mi krásne povedal: „Vieš, nie ja, alebo ty sme kresťania aj keď sa snaţíme konať dobro. Ale človek, ktorý
príde z práce unavený domov, zarobí moţno minimálnu mzdu, pod stromčekom má skoro nič pre svojich blízkych,
ale vytvorí teplo domova pre nich... venuje sa im, pohladí deti i manţelku a venuje sa im... Kresťan je ten, čo dáva
lásku a nie hmotné dary. Vie, ţe jeho najbliţší potrebujú jeho a nie hmotné dary... preto ma bolí, ţe sme čas Boţieho narodenia dehonestovali... Boh je LÁSKA... Roky som to nechápal a myslel si, ţe čím viac bude pod stromčekom tým lepšie... ale mýlil som sa... dnes viem ţe som nebol kresťan.“
Mal pravdu môj priateľ... Dať druhému LÁSKU znamená dať mu Boha v praktickej podobe. Nie leňošenie
a prejedanie sú Vianoce ... ale priniesť Boha do ľudských sŕdc a dovoliť Bohu aby sa v tých srdciach narodil
a premenil človeka. Lebo On je ten najväčší vianočný dar pre človeka.
S prianím poţehnaných vianočných sviatkov, aby nikto počas nich neplakal a nebol sám a všetko len to dobré
v Novom roku 2019 Vám ţelá a ţehná
+Duchovný otec Ján Sabo

Mikuláš v našich škôlkach
„Vitaj v našej škôlke milý Mikuláš,
vyzerali sme ťa z okna toľko ráz…
Koţuštek a dlhú bielu bradu máš,
Vitaj, vitaj medzi nami, milý Mikuláš!“
Touto piesňou privítali
deti v oboch materských
školách v Bystrom dňa
6.12.2018 vzácnu návštevu. Po dlhom čakaní,
ktoré predchádzalo tomuto dňu, sa deti konečne
dočkali Mikuláša. Všetkým deťom zaţiarili očká
a na tváričkách sa zračilo
očakávanie, kedy sa zjaví
vo dverách tento vzácny
hosť. Keď zaznel zvonček, deti stíchli a prišiel
Mikuláš! Pomocníkom mu
bol krásny anjel. Po krátkom príhovore dedka
Mikuláša mu deti predviedli krásne pásmo básní a piesní, ktoré si poctivo pripravovali pod vedením pani učiteliek .A potom prišla tá dlho očakávaná chvíľa rozdávania balíčkov. Dedko Mikuláš kaţdému osobne dal darček a aj sa s ním odfotil. Kaţdé dieťa si pevne drţalo ten svoj
a sľubovalo Mikulášovi, ţe bude dobré a poslušné. Potom sa s deťmi rozlúčil a sľúbil, ţe sa o rok určite vráti…keď
budú poslúchať.
V srdiečkach našich detí pretrvá tento nádherný záţitok ešte veľmi dlho.
Kolektív MŠ Bystré 172 a MŠ Bystré 311
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Príprava na Vianoce.
Na veľké a slávne udalosti vykúpenia sa veriaci
v Cirkvi pripravujú pôstom. Jedným z najväčších sviatkov liturgického roku je sviatok Narodenia nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Jeţiša Krista, ktorému predchádza
obdobie pôstu tzv. filipovka, ktorá sa začína deň po
sviatku svätého apoštola Filipa. V roku 1166 sa Konštantínopolský snem uzniesol, ţe pôst sa bude začínať
15. novembra a bude trvať do 24. decembra vrátane.
Tak bol ustanovený ďalší 40-dňový pôst v cirkvi. Predvianočný pôst sa v cirkvi prijal podľa starozákonných
patriarchov, ktorí s veľkou vierou očakávali príchod
Mesiáša. V čase filipovky chce Cirkev utvrdiť srdcia
veriacich vo viere príkladom starozákonných, ale aj
novozákonných svätých, ktorých pamiatku slávi
v tomto pôstnom období. Dve nedele pred sviatkom
Narodenia Jeţiša Krista sú zasvätené pamiatke sv.
Praotcov a svätých Otcov Starého zákona. Pôst bol
zavedený, aby pripravil veriacich na dôstojnú oslavu
a duchovné preţitie veľkého a svätého dňa Kristovho
narodenia. Áno, pripraviť sa na hlboké, ţivé slávenie
a preţitie sviatkov Narodenia Pána je úlohou kaţdého
veriaceho človeka. Preto je veľmi múdre vyuţiť aj
v tomto roku čas pôstu, ktorý sa nám všetkým ponúka.
Musíme nanovo pochopiť a uveriť, ţe hľadať večný
ţivot a svoju stratenú dôstojnosť, o ktorú sme prišli
následkom hriechu našich prarodičov Adama a Evy i
svojich vlastných hriechov je tou najlepšou prípravou
na skutočnosť, ţe Boh kvôli nám z lásky prišiel osobne
v tele na túto zem ako záchranca. Preto vykonal dielo
spásy, cez ktoré nám túto dôstojnosť a večný ţivot bez
rozdielu naspäť vracia ako svojím milovaným deťom.
Toto je naozajstné posolstvo sviatku Narodenia Pána.
Ak v tomto duchu sa budeme pripravovať na príchod
Mesiáša a takto preţijeme tieto sviatky, potom to budú
najkrajšie, najradostnejšie a najuţitočnejšie Vianoce
aké sme kedy preţili. Z celého srdca nám všetkým
ţehnám, vyprosujem a ţelám, aby kaţdý jeden z nás
našiel svoju stratenú dôstojnosť a večný ţivot
v novonarodenom Spasiteľovi Jeţišovi Kristovi a tak
zakúsil vo svojom ţivote dotyk ţivého Boha a jeho
veľkú lásku k nám.
CHRISTOS RAŢDAJETSJA!
SLÁVIME JEHO!
Mgr. Pavol Seman

Vážení spoluobčania, bratia a sestry,
keď napadne veľa snehu, krajina sa okrášli. Nielen preto,
ţe sneh jej dá špeciálnu atmosféru. Ale aj zakryje nedostatky, ktoré nám na chvíľu miznú spred očí. A po pár
mesiacoch, keď sa sneh roztopí, začnú sa objavovať
odpadky, ostatky po psíkoch, nepohrabané lístie a rozryté, vyšliapané trávniky, ktoré trávu ešte dlho neuvidia.
Vtedy sa obyvatelia zvyknú sťaţovať na zlý stav svojho
ţivotného prostredia. Lenţe ten stav nevznikol za deň.
Vznikal postupne, akurát sme dlhšiu dobu prehliadali
jeho malý, no zväčšujúci sa rozsah. Po zime potom udrie
do učí. Tak je to aj s ľudským ţivotom. Prehliadame
škodlivé názory, myšlienky, správanie, dokiaľ príliš nebijú
do očí. Aţ keď je náš ţivot uţ plný ublíţení, hádok, nenávisti či priam násilia, začneme sa pýtať, ako sme sa
tam vôbec ocitli. Odpoveď je ľahká. Nezbieral si, človeče, svoje „odpadky“ pravidelne, aţ si sa v nich začal
utápať. Našimi odpadkami, ktoré kaţdodenne produkujeme, sú naše hriechy. Kaţdý jeden z nás ich produkuje.
A otravujú ţivot nám i nášmu okoliu. Len to niekedy príliš
nebolí, preto ich tolerujeme sebe i druhým, podobne ako
tolerujeme, ţe popri ceste do školy kaţdý deň pribúda
pohodených odpadkov. Dobrovoľníci ich vyzbierajú a na
ďalší deň sa čudujú, kto ich tam zase pohádzal. Takí
sme aj v duchovnom ţivote. Nedokáţeme nehrešiť. Vieme hriech utlmiť, ale nie úplne skrotiť. Pána Jeţiša to
vyšlo draho, vyzbierať naše hriechy a očistiť nás pre
nový ţivot. Ale nezdráhal sa. Vie, ţe na ďalší deň budeme
znova
potrebovať jeho odpustenie, lebo sa topíme v hriechoch.
Počas Vianoc nám bude znova pripomínať, ţe z lásky k
človeku dáva vţdy novú šancu kaţdému, kto hriechy
ľutuje. Veď nato sa narodil v Betleheme, aby nás zachránil. Pripomenie nám, ţe je čas si znova upratať v
ţivote. Vianoce na chvíľu okrášlia našu spoločnosť, podobne ako sneh. Ale ak si neupraceš svoje hriechy, nakoniec sa ukáţe tvoje zlo a ty sa v ňom začneš topiť.
Ešte stále je čas milosti. Vítajme Spasiteľa z hriechu a
s ním preţime radostné sviatky i všedné dni po sviatkoch.
Prajem Vám šťastné a veselé, no najmä s pokáním preţité Vianočné sviatky 2018.
.

farár farnosti Hanušovce nad Topľou

S pozdravom, Mgr. Marek Ivan,
evanjelický farár v Bystrom.
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Pečieme na Vianoce
Sviatočné rezy
Tieto sviatočné rezy robievala ešte moja mama. Je to starý recept, ktorý mi pripomína moje
detstvo. Sviatočné sú preto, lebo sa robili iba na veľké sviatky, ako je Veľká noc a Vianoce.

Suroviny:

Plnka:

Sneh:

Navrch:

5 ks
200g
200g
100g
1/2ks

4dl
4PL
250g
200g
1 bal.
5 ks

5ks bielky
250g cukor kryštálový
½ ks citrón

čokoláda
horká

vajcia
múka polohrubá
cukor práškový
mleté orechy vlašské
prášok kypriaci

mlieko
múka polohrubá
maslo (alebo Hera
cukor práškový
cukor vanilkový
ţĺtky

Postup:
1. Na cesto si vyšľaháme bielky, postupne pridáme cukor a ţĺtky.
Pridáme mleté orechy a múku s kypriacim práškom. Zľahka to varechou premiešame. Cesto vylejeme na plech vyloţený papierom na
pečenie.
2. Plnka. Z mlieka, múky, vanilkového cukru a ţĺtkov uvaríme hustú
kašu. Odstavíme a za občasného miešania necháme vychladiť. Maslo
s cukrom vyšľaháme do peny. Pridáme vychladenú kašu a vyšľaháme.
Vyšľahanú plnku natrieme na orechový plát a necháme v chlade stuhnúť.
3. Sneh. 5 bielkov s cukrom vyšľaháme nad parou a počas šľahania
pridáme citrónovú šťavu. Vyšľahané bielky natrieme na plnku a na vrch nastrúhame čokoládu.
Dobrú chuť!

Predvianočná kvapka krvi
Dobrovoľný hasičský zbor Bystré v spolupráci s Národnou
transfúznou sluţbou SR zorganizoval dňa 13.decembra
v našej obci predvianočné darovanie krvi v priestoroch hasičskej zbrojnice. Darovanie krvi je skutočným „darom ţivota“,
ktorý zdravý jedinec môţe poskytnúť ľuďom chorým a po
úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Vyšetrenie darcu na odbere je podobné ako na
transfúziologickom pracovisku, ale kratšie – vyšetruje sa hemoglobín z kapilárnej krvi (prsta), orientačne krvná skupina,
vyplňuje sa dotazník darcu a vzorky krvi sa odoberajú pri
odbere a vyšetrujú v NTS. Predvianočného darovania krvi sa
zúčastnilo 21 darcov, ktorým touto cestou chceme poďakovať,
ţe sa zapojili do akcie a rozhodli sa tak pomôcť. Dobrovoľný
hasičský zbor sa bude snaţiť aj do budúcna takúto akciu organizovať.
Mgr. Martin Molitoris, predseda DHZ
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