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       BYSTRIANSKE  NOVINY 

 

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 praje 

                             redakcia Bystrianskych novín 

Vážení spoluobčania..... 

 

     Je to po uţ po tretíkrát, čo sa Vám, ako starosta obce, prihová-

ram prostredníctvom novín  v tomto predvianočnom období. Za-

kaţdým sa mi zdá, ţe len nedávno som sa vám prihováral pred 

Vianocami. Akoby ten kalendárny rok ubiehal čoraz rýchlejšie, 

akoby listov v kalendári bolo menej. No realita je taká, ţe mesia-

cov je dvanásť, dni v týţdni sedem a deň má 24 hodín. Akosi čas-

tejšie počujeme, ţe nestíhame, ţe povinností je veľa a času málo, 

ţe čas rýchlejšie beţí....Zastavme sa na chvíľu a nechajme naozaj 

plynúť čas bez povinností. Všimnime si tých, okolo ktorých cez 

deň len prebehneme, poprípade mávneme rukou, s vedomím, ţe 

sme sa pozdravili, ţe sme sa stretli. Preţime také spoločné Via-

noce, sviatky pokoja. Preţime ich spoločne nie len 

v domácnostiach, ale aj v našej obci Bystré. Vychutnajme si spo-

ločné stretnutia s priateľmi, ktoré budú ponúknuté aj cez aktivity, 

ktoré obec pripraví. Určite sa v tomto čase stretneme častejšie, či 

uţ v kostoloch, v obchodoch, či na uliciach. Nech tie naše stretnu-

tia budú pokojné a pohodové. 

     Prajem vám, ako kaţdé, tak aj tieto vianočné sviatky, aby ste 

ich  preţili v zdraví,  v rodinnej pohode, v pokoji. Po preţití vianoč-

ných sviatkov, nech je vstup do Nového roka pre Vás všetkých 

úspešný, ako aj všetky ostatné dni v novom roku, v roku 2015.  

Teda  veselé Vianoce a šťastný Nový rok. 

 

S prianím všetkého dobrého Mgr. Ľubomír Hreha, starosta obce. 

 

 

Vianočný dar 

 

A opäť sú tu Vianoce, sviatky, ktoré máme najradšej, neopakovateľná atmosféra. Zvlášť v očiach tých najmenších 

pozorujeme veľké očakávania, radosť aj prekvapenia. K tomu celá rodina pohromade, prestretý stôl plný dobrôt 

a ešte keby tak aj ten snieţik napadol....priam rozprávková idyla. Čím to je, ţe práve tieto sviatky sme si tak obľúbi-

li, malí i veľkí? Ţe sme práve v tomto období viac otvorenejší, srdečnejší, ústretovejší a radostnejší.  Azda aj tým, 

ţe sa nesú v znamení daru. Od darčekov pod stromčekom aţ po mnohé splnené ţelania kaţdého druhu. To vlast-

ne ony, tie darčeky  nám pripomínajú ten najväčší dar. A tým je sám Boh, ktorý sa nám v betlehemskom dieťatku 

dáva. Darca všetkých darov sa sám stáva darom pre nás. Sláva Bohu a pokoj ľuďom! To prináša Boţie dieťa všet-

kým, čo túţia po pokoji, láske a šťastí. Tento dar má nesmiernu moc. Kto ho prijme, toho srdce sa naplní láskou. 

Čím by boli Vianoce bez Krista, čím by bol ţivot bez lásky? Ani si to nechceme predstaviť! A tak radšej ţime z tohto 

Boţieho daru, nech sa stáva aj náš ţivot darom pre iných. Radostné preţitie týchto sviatočných dní a hojnosť Bo-

ţieho poţehnania, pevné zdravie, pokoj v duši a optimizmus do ďalších dní roku 2015 vám všetkým, manţelom, 

rodičom, starším a deťom, ale aj chorým, trpiacim a opusteným ţelá a vyprosuje  

                                                                             duchovný otec Igor Čellár. 
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Vážení občania Bystrého, 

 kresťania dnešnej doby musia popri klasickom zápase o oddané a nekompromisné nasledovanie Pána Jeţiša 

Krista zvádzať ešte aj boj proti jednému neosobnému, neviditeľnému, ale veľmi nebezpečnému nepriateľovi. A tým 

je ZVYK. Mnohí z nás nie sú si vedomí, ţe by niečo také mohlo byť problémom. Ale zvyk je veľmi nebezpečný v tom 

ohľade, ţe zapráši a zovšednie aj tie najkrajšie a najlepšie veci, pre ktoré sa kedysi ľudia, snáď aj vrátane nás, ve-

deli nadchnúť, dať im správne miesto v ţivote, radovať sa z nich i vtedy, keď prechádzali trápením a obohatiť nimi 

kaţdý jeden deň svojho ţivota. 

 Vianoce sú jednou z tých chvíľ, ktorá k ľuďom prestala hovoriť oslovujúcim spôsobom. Majú nádherné posol-

stvo, ale zovšednelo. Zvyk ho urobil nudným, nezaujímavým. Počas Vianoc nezaţívame takmer nič z tej radosti, 

ktorá vládla v srdciach prvých generácií kresťanov. Uţ sme to všetko toľkokrát počuli – Spasiteľ bol ohlasovaný pro-

rokmi. Narodil sa ako dieťa. Anjeli o ňom hovorili, ţe priniesol ľuďom spásu. Evanjelista Ján ho nazval svetlom, ktoré 

prišlo do temného sveta, ktorý sa kaţdým dňom vzďaľoval od Boha a rútil sa stúpajúcou rýchlosťou do zatratenia. 

Spasiteľ je jediným liekom na náš hriech. Iba On nás môţe zmieriť s nebeským Otcom a nastoliť pokoj 

a spravodlivosť. 

 Keď toto posolstvo človek precítil po prvý raz, uvedomil si, ţe Boh ho má veľmi rád a všetko poţehnanie pre 

kvalitný ţivot je pripravené v Jeţišovi. No teraz to uţ všetci poznáme. Tieto posolstvá sú čosi beţné, zvykli sme si 

na ne. A to aţ tak veľmi, ţe nedokáţu ani na chvíľu upriamiť našu pozornosť na náš vlastný hriech a zastaviť usta-

vičný kolotoč myšlienok na účty, platby, darčeky, nedokončenú prácu, povinnosti, atď. Vianoce prídu a odídu a my 

sa vrátime aj s problémami do stereotypu a sme stále tí istí. 

 Kladiem vám na srdce, drahí ľudia dobrej vôle v Bystrom, aby ste vedome vyhlásili vojnu akémukoľvek zvyka-

niu si na vzácne veci a započúvali sa odznova do kaţdého detailu vianočného príbehu. Lebo sa môţe stať, ţe 

v ňom znova nájdete Krista, drahocenný diamant vo zvykom ufúľanom kresťanstve, ktorý vášmu ţivotu dá kvalitu, 

ktorú nedokáţu navodiť ţiadne sviatky, dary, či výborné jedlá s rodinou. Verte, ţe Jeţiš je niekto skutočne schopný 

vás zmeniť. A tú zmenu potrebujeme. 

Prajem vám šťastné a zvykom nenarušené vianočné sviatky. S pozdravom, 

 Marek Ivan, evanjelický farár v Bystrom 

 

„S NAMI BOH, ČUJTE VŠETKY NÁRODY A KAJAJTE SA, LEBO S NAMI BOH!“ 

                              (Veľké povečerie sviatku Narodenia Pána) 

 

       „Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa...“ Aké pravdivé sú tieto slová. Tí, čo neprijali Jeţiša Krista, nemajú radosti, 

lebo nemajú nádej a ich „radosť“ je kalená strachom a neistotou zo stretnutia sa s Kristom. Tí ale, čo v jasličkách 

spoznali svojho Boha a Spasiteľa, preţívajú úprimnú radosť z toho, ţe sa narodil Emanuel a smelo volajú: „S nami 

Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh.“  

Vianočné sviatky Narodenia Jeţiša Krista sú sviatkami, kedy sa kaţdý osobne musí rozhodnúť, či chce ţiť 

v láske, nádeji alebo strachu a neistote. 

V mlčaní a tichu svätej noci sa narodil náš Spasiteľ, len anjeli ohlasujú túto nádhernú novinu. Svätá rodina, od-

strčená ľahostajnosťou a neláskou človečenstva, je odkázaná sama na seba v tejto nesmierne ťaţkej a zloţitej situ-

ácii. Aj napriek tomuto je Jeţiš Kristus najväčším darom, aký kedy bol komu daný. Toto je dar, ktorý ľudstvo očaká-

valo celé tisícročia a bude zaň neprestajne vďačný nebeskému Otcovi aţ do konca vekov. 

Sestra Mária Celeste Crostarosa o Vianociach hovorí takto: „Boh sa narodil pre Teba. Spievaj a zvelebuj Pána 

spolu s anjelmi, lebo Boh sa rodí pre Teba. Dôveruj mu, ver a dúfaj v Neho. Túži, aby jeho radosť zahostila v tvojej 

duši, chce prebývať v tebe a zjednotiť sa s tebou.“  

Prosme počas týchto dní o dôveru v to, ţe Boh nás miluje a rodí sa z lásky, pre nás, pre naše večné šťastie. Je-

ho láska nás kaţdý deň nanovo stvárňuje. Je stále nová, neopakovateľná, jedinečná a prihovárajúca sa kaţdému 

z nás jazykom nášho srdca. Kaţdým okamihom ţivota sme iní, s moţnosťou začínať nanovo. Kaţdý deň môţeme 

preţívať Vianoce, ak dovolíme, aby sa Láska dotkla nášho srdca, ak ju prijmeme a podarujeme tým, s ktorými kaţ-

dodenne ţijeme. 

V mene gréckokatolíckeho spoločenstva veriacich chcem všetkým ľuďom v obci Bystré vyprosovať poţehnané 

preţitie sviatkov Narodenia Boţieho Syna a zároveň ţelám Boţou láskou naplnené dni v novom roku 2015. 

Christos raţdajetsja! 

Slavite jeho!            ThDr. Miroslav Iľko, PhD.  gréckokatolícky farár 
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,,Vitaj, vitaj Mikulášku, vitaj Mikuláš. 

Ďakujeme, že si prišiel opäť medzi nás.“ 

 

 

         V piatok, 5.12.2014, v čase adventu, 

ktorý symbolizuje duchovnú prípravu  kres-

ťanov na slávenie Vianoc,  sme peknou 

pesničkou privítali Mikuláša, ktorý prišiel 

spolu s anjelikom a dvoma čertmi. 

       Deti oboch materských škôl v Bystrom 

ho privítali s radostným očakávaním. Tešili 

sa, čo im vo svojom mikulášskom vreci 

priniesol. Niektoré očká sa naplnili slzič-

kami, hlavne pre nezbedných čertíkov, ale 

keď zistili ţe k nám zavítali, aby nás obda-

rili sladkými balíčkami, hneď sa ich očká 

rozţiarili. Deti Mikulášovi zarecitovali bás-

ničky, zaspievali pesničky a dokonca si 

zatancovali  aj  s  Mikulášom, čertíkmi 

a anjelikom. Všetky deti dostali do svojej 

čiţmičky balíček plný sladkostí. V závere  

Mikuláš zaţelal všetkým, aby sa kaţdý deň stretávali s láskou, aby ju dávali , rozdávali  a opätovali, aby ju nosili vţdy 

vo svojich srdiečkach. Deti sa rozlúčili s Mikulášom  slovami vďaky a s prosbou, aby o rok k nim  opäť zavítal.   

 

    Kolektív a detí  MŠ  Bystré 172  a 311. 

 

 

 
                                               

                   Vianočné oriešky  

Suroviny: 
•  30 dkg múka polohrubá 
•  10 dkg cukor práškový 
•  10 dkg orechy mleté vlašské                    
•  12, 5 dkg Hera 
•  1 ks vajce 
Na obalenie: cukor práškový 
Plnka: 
•  1 ks vajce 
•  2 PL mlieko 
•  1 PL cukor práškový 
•  4 PL orechy vlašské pomleté 
•  12,5 dkg Hera 
•  10 dkg cukor práškový 
•  aróma rumová  
Postup prípravy receptu: 

Všetky suroviny, ktoré máme na cesto si vypracujeme. Potom si pripravíme formičky na oriešky, do kaţdej vtlačíme 
kúsok cesta, a dáme piecť na 180 stupňov. Upečené vyklopíme z formičiek a necháme ich vychladnúť.                                                         

Plnka 
Nad parou si vymiešame, vajíčko, 2 PL mlieka, 1 PL. práškového cukru, 4PL pomletých vlašských orechov s kvapkou 
rumovej arómy. Uvaríme na hustejšiu kašu. Ak by sa nám zdala riedka, tak ešte pridať orechy. Necháme vychladnúť, 
vymiešame si práškový cukor s Herou a dôkladne spolu vymiešame na krém - plnku. Oriešky plníme tak, ţe vţdy 
spájame plnkou dva oriešky. Nakoniec ich obalíme celé v práškovom cukre. 
 

Pečieme na Vianoce 
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OBECNÁ PEKÁREŇ BYSTRÉ VÁM  CHCE S RADOSŤOU PREDSTAVIŤ NOVÝ PRODUKT ZO  SVOJEJ VÝROBY  

Chlieb celozrnný, krájaný 5oo g 

 obsahuje aţ 89, 2 % celozrnnej múky 

 má vysoký obsah vlákniny 

 má nízky obsah tukov 

 spĺňa poţiadavky modernej doby 

Vláknina v pekárenských výrobkoch pozitívne ovplyvňuje Vaše zdravie : 

 pomáha regulovať trávenie a pravidelnú stolicu, čím bráni vzniku zápchy, hemoroidov a divertikulitídy 

 pomáha udrţiavať primeranú telesnú hmotnosť 

 zniţuje riziko vzniku nádorových ochorení hrubého čreva a konečníka 

 pomáha zniţovať hladinu cholesterolu a tukov v krvi 

 uplatňuje sa v prevencii a liečbe cukrovky , pretoţe pomáha diabetikom udrţať si stabilnejšiu hladinu cukru v krvi 

tým, ţe spomaľuje vstrebávanie cukru z čreva do krvi, 

 pomáha odstraňovať z tela niektoré škodlivé látky 

Zároveň Vám celý  kolektív Obecnej pekárne ďakuje za prejavenú priazeň v roku 2O14, prajeme poţehnané preţi-

tie nadchádzajúcich vianočných sviatkov  a úspešný štart do nového roku 2015.   

Vasilišin Ladislav 
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Naši jubilujúci spoluobčania v roku 2014 

    

      80 rokov                 85 rokov 

  Gajdoš Jozef   Kaţová Anna 

  Dziaček Michal   Kerestešová Anna 

  Jurková  Anna   Šufrinková Margita 

  Havrila Ján    Nováková Mária 

  Macková Helena        90 rokov 

  Onufer Štefan   Sobota Andrej 

  Štofanová Anna   Husková Anna 

              nad 90 rokov                                                            

                    Dolinský Andrej – 91 rokov             

Spoločenská kronika 

Najstarší občan našej obce  

 

Hurná Anna – 92 rokov 

 

Srdečne blahoželáme! 
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