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Milí priatelia....

Nech vám tieto sviatky
prinesú veľa krásnych
spomienok a radosti.
Nech rovnaké šťastie
stretá aj vašu rodinu
a blízkych. Podeľte sa
o všetky tieto radosti
s ostatnými ľuďmi, aby
toto posolstvo potešilo
aj vašich priateľov.
Redakcia Bystrianskych novín

Kaţdým rokom v tomto predvianočnom období dostávam vo vianočnom
čísle Bystrianskych novín priestor na to, aby som sa aj takýmto spôsobom
k Vám mohol prihovoriť. Sme z kaţdej strany motivovaní k tomu, aby sme
počas vianočných sviatkov boli k sebe milí, láskaví, ústretoví, usmievaví,
dobrosrdeční....to všetko sa môţe diať aj počas beţných dní
v kalendárnom roku, či? Viem, bolo by to asi aţ veľmi ideálne, a preto je
treba si udrţať to čaro Vianoc a vianočných dní. Je treba dať priestor tomu,
čo Vianoce robí Vianocami. Budeme sa stretávať na uliciach, v obchodoch,
v kostoloch a budeme si ţelať všetko dobré. Budeme si ţelať šťastné
a veselé. Verím, ţe to budú úprimné priania ţe budeme cítiť silu rodiny nie
len vo svojich rodinách, ale aj na uliciach našej obce. Nech aj Bystré zaţije
tie krásne a pohodové vianočné dni. Po vianočných dňoch Vás chcem
všetkých pozvať na poslednú spoločnú akciu v tomto kalendárnom roku
2019. Dňa 28.12.2019 bude obec Bystré spolu s DHZ Bystré organizovať
tradičnú „ silvestrovskú zabíjačku“, na ktorú sa teším aj preto, lebo to bude
opäť priestor na to, aby sme zaţili spoločný deň. Verím, ţe nám počasie
bude priať a spoločne sa rozlúčime s kalendárnym rokom 2019.
Na záver Vám všetkým, ktorí patríte do našej bystrianskej rodiny, Vám ktorí
ste tu v Bystrom a drţíte tieto noviny v ruke, alebo aj Vy, ktorí ste
v zahraničí a čítate noviny cez stránku našej obce, chcem zaţelať zo srdca
poţehnané a pokojné, šťastné a veselé vianočné sviatky a všetko dobré
v Novom roku 2020.
S pozdravom PhDr. Ľubomír Hreha, starosta

Milý oslávenec!

Najstarší občan
našej obce

Ing. Emil Doboš
91 rokov
Srdečne
blahoželáme!

V pokojnom tichom ţitia prúde, ďalší
rad rokov nech vám rastie. A kaţdý
deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, lásku a šťastie. Dvíhame teda
hore čaše, nech sladkým cvengom za
nás vravia a s nimi spolu srdcia naše,
nech Vám dá Pán Boh veľa zdravia.
Prajeme Vám, aby ste svojou láskou
a dobrým srdcom ešte dlhý čas dokázali potešiť všetkých, ktorí Vás majú
radi a ktorí Vám zo srdca prajú veľa
spokojnosti, porozumenia a lásky.

Všetko najlepšie!
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Moje prvé Vianoce
Spomínate si na svoje prvé Vianoce? Silne o tom pochybujem, hoci nevylučujem, ţe máte vo svojom rodinnom albume zaloţenú zaţltnutú a vyblednutú fotografiu pri stromčeku, ktorú urobili vaši rodičia, keď ste boli ešte
úplne malinkí. Ale je vyššia pravdepodobnosť, ţe si uţ veľmi dobre spomínate a pamätáte na svoje prvé základoškolské, stredoškolské alebo vysokoškolské Vianoce, na svoje prvé dospelácke Vianoce, na svoje prvé Vianoce
v manţelstve, na svoje prvé Vianoce v novom dome alebo byte, na svoje prvé Vianoce na dôchodku, na svoje prvé
Vianoce bez detí, či bez svojho manţelského partnera. Moţno si tí najstarší pamätajú prvé povojnové Vianoce
v decembri 1945, tí starší moţno prvé demokratické Vianoce v decembri 1989 a tí mladší prvé Vianoce v novom tisícročí v decembri roku 2000.
Úplne prvé Vianoce v histórii, ktoré sa však na tie dnešné ani zďaleka nepodobali, sa odohrali v betlehemskej maštali
na slame, kde sa z Panny Márie narodil Jeţiš, Boţí Syn. Boli to chudobné Vianoce, ale plné lásky Jozefa a Márie, plné
ich lásky k Jeţišovi a plné Boţej lásky k nám ľuďom. Pamätné sú Vianoce roku 1223, kedy svätý František z Assisi
v jaskyni v talianskom meste Greccio urobil prvé jasličky, v ktorých naaranţoval postavy Márie a Jozefa a maličkého
Jeţiša. Nezabudnuteľné sú Vianoce 24. decembra 1818, kedy v kostole sv. Mikuláša v Oberndorfe pri Salzburgu prvýkrát zazneli slová a melódia piesne Tichá noc, svätá noc, ktorú na text kaplána Josepha Mohra skomponoval organista
Franz Xaver Gruber. Ani ja sa samozrejme nepamätám na svoje prvé Vianoce, lebo som mal vtedy necelý rôčik, ale
pamätám si svoje prvé Vianoce, keď som bol bohoslovec v seminári, pamätám si svoje prvé Vianoce, ktoré som jeden
jediný raz netrávil doma s rodinou, ale v zahraničí, spomínam si na svoje prvé Vianoce, ktoré som slávil ako novokňaz
a mladý kaplán. A teraz ma opäť čakajú moje prvé Vianoce v mojej novej farnosti, ktorú od júla spravujem ako nový
farár. Budú to moje prvé Vianoce v Bystrom, s vami, mojimi veriacimi. Teším sa na ich slávenie pri polnočnej svätej
omši v našom farskom kostole, na ktorú vás všetkých srdečne pozývam. Vianoce nestoja na bohatej nádielke snehu,
na stromčekoch a na bohatej nádielke darčekov pod stromčekom, hoci oboje máme všetci veľmi radi, sme z toho
šťastní a za to vďační.
Všetkým veriacim našej farnosti, všetkým členom iných cirkví, všetkým obyvateľom našej obce však zo srdca
ţelám a v modlitbe vyprosujem, aby sme tohtoročné Vianoce všetci ako ľudia dobrej vôle slávili a preţili
s láskou Márie a Jozefa, s nadšením a radosťou anjelov, s jednoduchosťou pastierov, s vierou troch mudrcov
z Východu a s poţehnaním Boha Otca, ktorý nám dal svojho Syna za Spasiteľa.
Mgr. Branislav Polča,
administratívny a duchovný správca
rímokatolíckej farnosti v Bystrom

Mt 6,24: Jeţiš povedal: „Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a
druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne.“

Milí čitatelia, spoluobčania Bystrého, bratia a sestry.
Na internete som videl výstiţnú komixovú kresbu. Santa Claus sa chcel odfotiť s Jozefom, Máriou a novonarodeným Jeţišom v Betlehemskej maštali. Mária mu s krikom odpovedala: „Nevidím jediný dôvod, prečo
by sme sa mali s tebou fotiť! Čo máš ty spoločné s Vianocami?“ Veľmi výstiţné, autora treba pochváliť. Kresťan sa
nemôţe uspokojiť s tým, ako boli Vianoce, niekdajší pohanský sviatok, zmenený na pripomienku Jeţišovho narodenia, znova pretransformované na svetskú, odduchovnenú šou so Santom Clausom, sobmi, darčekmi a hlavne zľavami
v obchodoch, ktoré treba vykúpiť aţ do prázdnych políc. Výstiţne sa o tom vyjadril ten, koho narodenie si na Vianoce
pripomíname. Jeţiš povedal, ţe nemôţeme slúţiť naraz dvom pánom (Mt 6,24). Táto rozdvojenosť spôsobuje, ţe sa
jedného pridŕţame a druhý ostáva v úzadí, nedocenený, či priam opovrhnutý. Nedá sa slúţiť ani naraz Bohu
a majetku, ani naraz oslavovať Jeţiša a konzum. Máme domy plné všelijakých nepotrebných vecí, na ktoré sme pomíňali tisíce eur. Kupovali sme ich so ţiadostivosťou mať ich a s krehkou vierou, ţe sa nám snáď raz zídu. A teraz
zapratávajú všetky chodby, police, skrine, povalu, pivnicu, garáţ, ba celý dom. Sú poukladané, povešané, niektoré
ešte nevybalené všade moţne, aţ ich musíme prekračovať. Z niektorých väčších sa stali plochy na odkladanie ďalších zbytočností. A pritom si trpko uvedomujeme, ţe nás tie veci neurobili ani trochu šťastnejšími, len sme obchodníkom naplnili vrecká a pomíňali úspory, ktoré nám raz budú chýbať pri dôleţitejších investíciách, čím si hromadíme
budúci ţiaľ. Nedovoľme chytrým ľuďom ukradnúť Vianoce na marketingové účely. Vianoce sú doba stíšenia, rozjímania o Boţom pláne s ľuďmi, o jeho obrovskej milosti s hriešnymi, o prijatí jediného Spasiteľa ľudstva, o skutočnom
pokání z hriechov a úprimných sľuboch o polepšení, o radosti, pokoji a láske, ktorá má plniť naše domy na sviatky
i počas roka. Na to nikdy nezabudnime.
Všetkým vám prajem šťastné a veselé kresťanské Vianoce 2019 i Nový rok 2020. Boh vás ţehnaj!
Mgr. Marek Ivan, evanjelický farár
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CHRISTOS RAŢDAJETSJA!

SLÁVIME JEHO!

Kristus sa narodil! Oslavujme ho!
Tieto nádherné a pravdivé slová budú znieť celými sviatkami Kristovho
narodenia. Budeme sa nimi navzájom pozdravovať, zaznejú v speve
kolied, v liturgických obradoch na znak najväčšej udalosti, ktorú Boh
vykonal z lásky k nám. Pán Jeţiš prišiel na túto zem, aby ty i ja, takí akí
sme, ho mohli aj cez tieto Vianoce nanovo pozvať do svojich sŕdc, do
svojho najhlbšieho vnútra a tak preţiť uzdravujúci dotyk ţivého Boha.
A zaiste niet človeka, ktorý by nepotreboval tento dotyk Lásky. Ak sa
Boh - Láska narodí v našom srdci, vtedy nastavajú skutočné Vianoce.
On trpezlivo čaká na naše pozvanie, čaká na to, kedy si priznáme hriechy, oľutujeme ich, odpustíme sebe aj iným a necháme sa uzdraviť.
Neexistuje lepší návod ako sa pripraviť na preţitie sviatkov Kristovho
narodenia a tým získať čistotu srdca. On jediný nám vie priniesť do ţivota novú nádej, lásku, pokoj, radosť a všetky potrebné milosti k získaniu
neba. Boh najväčšie veci robí v najväčšom tichu. Preto aj my preţime
tieto Vianoce v tichosti s čistým srdcom, s oddanou dôverou v to, ţe iba
Boh chce a vie v našich ţivotoch, vzťahoch, manţelstve, rodičovstve,
práci a kaţdodennom ţivote urobiť poriadok a zoslať poţehnanie ak Ho
o to budeme prosiť.
Zo srdca Vám všetkým vyprosujem u novonarodeného Jeţiška
urobiť rozhodnutie slobodne pozvať ho a ţiť s ním po všetky dni
svojho ţivota. Takúto ponuku má kaţdý jeden z nás. Vyuţime ju.
Pripojme sa k anjelom, pastierom, mudrcom, všetkým ľuďom dobrej vôle a spievajme, klaňajme a oslavujme, ţe sa Kristus narodil.
o. Mgr. Pavol Seman
farár farnosti
Hanušovce nad Topľou

Hasičská Vianočná kvapka krvi
S blíţiacimi sa vianočnými sviatkami a koncom kalendárneho roka 2019
Dobrovoľný hasičský zbor v Bystrom v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR v Prešove zorganizoval 2. ročník mobilnej Hasičskej kvapky krvi. Aj keď
samotné darovanie je naplánované na 12.12.2019 v priestoroch Hasičskej zbrojnice, (čo je aţ po uzávierke tohto vianočného čísla Bystrianskych novín), výbor DHZ
verí, ţe darcovia, ktorí sa nahlásili nesklamú a túto ţivotne dôleţitú tekutinu prídu
darovať v zmysle hesla Pre nás kvapka – pre niekoho ţivot.
Všetkým ochotným darcom ďakujeme. Zároveň by sa chcel Výbor DHZ
touto cestou poďakovať za odvedenú prácu všetkým členom nášho zboru
a zamestnancom obce, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali v priebehu kalendárneho roka na prestavbe zbrojnice. Ďakujeme aj súťaţiacim a vedúcim druţstiev za príkladnú reprezentáciu zboru a obce. A záverom prajeme všetkým
občanom našej obce pokojné a poţehnané vianočné sviatky preţité v kruhu
najbliţších a správne vykročenie do kalendárneho roka 2020.
Výbor DHZ Bystré
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Mikuláš aj u nás...
Ani tento rok sme nečakali na Mikuláša zbytočne. Básne a piesne, ktoré sme si
preňho pripravili sme aj predstavili. Prišiel. Bol celý v bielom sviatočnom oblečení
a mal všetko čo mal mať. Mal aj darčeky. Bol to ten pravý Mikuláš. Porozprával nám
veľa pekných záţitkov, no a potešil nás tým, ţe on s čertmi nechodí. Ţe čerti sú
v pekle a On je v nebi. Takţe nám odľahlo. Zo ţiadneho kúta ţiaden čert nevyskočil.
Po odovzdaní balíčkov a spoločnom fotení nám prisľúbil, ţe sa bude za nás modliť
a ţe o rok príde zas. My sa tešíme a opäť mu niečo pekne nachystáme.
Poďakovanie patrí aj pánu starostovi a všetkým, ktorí sa na tomto podujatí podieľali.
kolektív učiteľov z materských škôl 172 a 311

Vianoce
spájajú
rodinu a priateľov
dokopy. Pomáhajú
nám uctiť si lásku v
našich ţivotoch tak
často, ako je to len
moţné. Nech pravý
zmysel Vianoc naplní vaše srdcia a
domov
mnohými
poţehnaniami.

Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší kaţdý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, vianočnej nálade kaţdý z nás podlieha. Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel
čas vianočný, zvonček tíško cinká, kaţdému sa splní túţba, aspoň malilinká. Šťastné a veselé ţelajme si spolu, a
potom spoločne sadnime k štedrovečernému stolu.
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