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Vidinské

Vážení spoluobčania,
opäť nám nežne zaklopali na dvere
vianočné sviatky – čas radosti, zázrakov a prianí. Vianoce sú plné tajomstiev
a otázok zvedavých detí. Sú časom
s vôňou medovníčkov, drobných koláčikov, sušených jabĺčok, nádhernej
vône ihličia. Sú časom radostným, keď
sa zvítava celá rodina, ale aj smutným,
keď si spomíname na tých, ktorí už nie
sú medzi nami.
Vychutnajme si ich so všetkým, čo
k nim patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit. Nech Štedrý večer
zanechá v srdciach stopy pohody a radosti.
Znovu k nám zavítali Vianoce. V každom okne svieti vianočný stromček so
zelenými ihličkami. Tie nech nám pozašívajú rany, ktoré počas roka utŕžili naše
city, naše svedomie, naša duša. Ľudia
sa počas roka niekedy poškriepia, bezdôvodne si ublížia, pourážajú sa a sú
k sebe nespravodliví. Toľko rán v duši
si urobíme jeden voči druhému MY ĽUDIA.
A prídu Vianoce s vianočnými stromčekmi. Nech tieto sviatky zacelia, zahoja všetky spory a nech zavládne zmier.
Snažme sa byť k sebe láskaví, úctiví
a mať porozumenie pre toho druhého.

Buďme v novom roku lepší jeden
k druhému.
Pri príležitosti týchto božích sviatkov pozdravujem duchovného správcu farnosti, Petra Vagaša a dôstojného
brata, zborového farára evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania Michala
Guba. Ďakujem im za vynikajúcu spoluprácu a verím, že aj tieto sviatky budú
v našom spoločenstve pre Vás bohatšie
a to najmä duchovne, ale i spoločensky.
Optimisti si želajú, aby bol nový rok
lepší ako minulý a pesimisti, aby zostal
aspoň taký ako ten, ktorý sa práve skončil. Ale iba na nás v skutočnosti záleží,
aký si ho spravíme, či uprednostníme
vzájomné pomáhanie si a pochopenie
sa navzájom. Veď v plnej miere platí,
že človek oveľa menej potrebuje ako
chce. Ak si toto uvedomíme, tak každý
spor, každá úloha a výzva, ktoré sú pred
nami budú ľahšie a riešiteľnejšie.

noviny

Chcem vopred poďakovať všetkým,
ktorí sa na tom budú podieľať. Ďakujem tiež každému kto prispeje k tomu,
aby spolunažívanie medzi nami bolo
čo najpríjemnejšie, každému, kto bude
mať chuť a záujem prispieť k rozvoju,
zveľadeniu a k reprezentácii našej slávnej obce.
V mene svojom, ako i v mene
poslancov obecného zastupiteľstva a
zamestnancov obce Vám chcem všetkým poďakovať za pomoc a podporu
pri zveľaďovaní našej obce.
Prajem Vám všetkým ešte raz požehnané a príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech ticho Vianoc nás
všetkých naplní pravým pokojom,
radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním po celý nový rok.



Ing. Ján Šupica, starosta obce

Čas radosti, veselosti...
Nech stromček zapáli svetlo v nás,

Nech sviečka vyčarí úsmev zas.
Hviezdička rozsvieti plamienok lásky v nás,
Želáme Vám Vianoc šťastný čas.
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Posolstvo

Vianoc

Streda podvečer 21. decembra
bola veľkou príležitosťou na spoločné privítanie blížiacich sa Vianoc. Sviatočne vyzdobený kultúrny
dom vo Vidinej ponúkol príjemne
a radostne prežiť jeden z posledných adventných večerov. Účinkujúci na javisku spevom, hudbou
a tancom rozdávali čarovné „Posolstvo Vianoc“. Posolstvo odovzdali
detičky z materskej školy, hudobná
kapela z Vidinej zaspievala čarokrásne vianočné piesne a porozprávali príbeh o handikepovanom
chlapčekovi Danielovi a jeho úžasnom bratovi. Malá Konôpka pripomenula ľudové koledy a piesne našich starých materí a srdcia potešila
pieseň Aleluja v podaní detí z det-

ského domova Pastelka. Nesmieme
zabudnúť na seniorov a Vidovenky,
ktorých spev nám pripomenul blížiace sa Vianoce. Úžasný úspech
mali aj malí koledníci – betlehemci.
Tichá noc, zaspievaná účinkujúcimi
a obecenstvom pri sviečkach, zakončila vianočné posolstvo.
Atmosféru večera dotvárali vianočné trhy a voňavý punč.

O požehnanie a dobrú náladu pred podujatie sme boli prosiť
v predvečer nášho „Posolstva“ pri
svätej omši vo vidinskom kostolíku.
Veríme, že takáto atmosféra, akú
sme prežili tento večer nám všetkým spoluobčanom vydrží celý budúci rok.

starosta obce a poslanci OZ

A Slovo sa Telom stalo...
Pomaly, ale isto, sa blížime k oslave tých najkrajších mestí Betlehema. Rodí sa v chudobe maštale, určenej
sviatkov v roku. Aj tento rok si budeme pripomínať na- pre zvieratá na mieste, kde sa pred nečasom schovávali
rodenie Božieho Syna. Každý prežíva Vianoce tak, ako betlehemskí pastieri. Jeho narodenie si okrem pastiesám uzná za vhodné. Niekto pôjde na hory, niekto os- rov, ktorým to bolo oznámené anjelmi, nikto nevšimol.
tane doma. Každý chce prežiť požehnaný drahocenný Boh prichádza v tichu a samote, a tak aj tí, ktorí ho chcú
čas čo najlepšie, medzi svojimi blízkymi v rodine. Prežiť nájsť a pokloniť sa mu, vzdať mu hold, musia byť ďaleVianoce s tými, koho máme najradšej, zvlášť vtedy, keď ko od hluku sveta. Mnoho krát bujará oslava, reklamy
počas roka nemáme možnosť sa s nimi stretnúť. Pozná- a obchodné triky nemajú vôbec nič spoločného s tým,
me to - rodičia pracujú v zahraničí, deti študujú na vyso- čo sa stalo v Betleheme pred vyše 2000 rokmi. Boh nám
kej škole a tak čas, keď je rodina spolu, je veľmi vzácny. dáva Dar v podobe dieťaťa - jeho Syna. Ako my naložíVianoce sú sviatkami rodiny. Len, bohužiaľ, dobre fun- me s Darom Božej Lásky, to už záleží od našej slobodnej
gujúcich a usporiadaných rodín je čoraz menej.
vôle. Či Slovo ostane len slovom - vysloveným niekedy
v minulosti, alebo sa stane „telom” nášho kresťanského
Radostná správa je, že slávime Vianoce, je to naša tra- života, ktorý máme vypĺňať skutkami k Bohu i blížnedícia, kultúra, jeden z najvýznamnejších sviatkov, ktoré mu. Lebo Ježiš sa môže aj tisíckrát narodiť v Betleheme,
slávia kresťania po celom svete už od 4. storočia, kedy ak sa nenarodí v tvojom srdci...
cirkev dostala slobodu a my máme opäť možnosť začať
odznova. Príchodom Božieho Syna na svet všetci ľudia
S pochopením a prijatím týchto slov prajem všetdostali príležitosť znovu nájsť stratený raj. Nielen v zmys- kým ľuďom dobre vôle i všetkým čitateľom Vidinských
le hmotného blahobytu, ale duchovnej podstaty nášho novín požehnané a radostné prežitie vianočných sviatživota. Ak si všimneme scenériu narodenia Pána Ježi- kov a zároveň veľa Božích milostí, darov Ducha Svätého,
ša, tá je ďaleko od predstáv príchodu Mesiáša akú mal zdravia, šťastia i porozumenia v novom roku 2017.
človek. Ježiš prichádza v ústraní, v tichu noci, na pred
páter Peter, SVD

Vianoce
2016

Vážení čitatelia, bratia a sestry
v Pánu Ježiši!

MIKULÁŠ
Pod okienkom z večera,
ktosi ťuká, nazerá.
Biela brada až po pás,
jaj, veď je to Mikuláš!
V kultúrnom dome vo Vidinej sa zišli privítať Mikuláša
všetky deti z materskej školy U veveričky a deti z dediny.
Deti boli nedočkavé, očká im žiarili od radosti, kedy už príde Mikuláš. Tlieskaním a volaním:„Mikuláš, Mikuláš!“, zaznel
zvonček. Vtom pomaly vošiel do miestnosti, ale neprišiel
sám, mal pomocníkov, anjelov a čerta. Čert sa nezdržal
dlho, lebo ho anjel odohnal a deti sa mu zasmiali. Keďže sú
poslušné a dobré, jeho prítomnosť nebola potrebná.
Mikuláš sa prihovoril deťom: „Prišiel som k Vám, milé
deti, z ďalekej krajiny. Mám za sebou dlhú cestu a som už
veľmi unavený. Môžem si tu s Vami trošku oddýchnuť a zohriať sa? Počul som, že tu smelé šikovné deti a majú pre
mňa pripravené prekvapenie. Je to pravda?“ Deti: „ÁNO!“
Mikulášovi zarecitovali, zaspievali a zatancovali. Najprv
sa mu predstavili deti z Ježkovej a neskôr deti z Veveričkovej triedy. Mikuláš sa deťom poďakoval za krásny a bohatý
program, a potom už nič nebránilo rozdávaniu nádielky,
ktorú pre nich prichystal. Na záver slávnostne rozsvietil vianočný stromček, ktorý bude pripomínať blížiace sa vianočné sviatky, na ktoré sa všetci tešíme.
Kristína Úriová

Vianočný stôl 2016

Vianoce sú keď sme spolu, keď si rodina sadá k stolu. Tak,
ako si sadá spolu rodina k vianočnému stolu, si občania našej obce mali možnosť spoločne posedieť pri Vianočnom
stole dňa 16.12.2016 v kultúrnom dome. Toto príjemné
posedenie sa konalo pod záštitou OZ KROP. Vianočnú atmosféru so sebou priniesli folklórne skupiny Škorec z Vidinej a Spievanky z Lovinobane. FS Škorec priblížila divákom
tradície rodiny sediacej pri vianočnom stole a vystúpenie
bolo obohatené známymi či menej známymi vianočnými
koledami. FS Spievanky pod vedením Anky Borošovej zaspievala pásmo ľudových piesní. Na záver všetci účinkujúci
spoločne zaspievali najznámejšiu vianočnú pieseň Tichá
noc, svätá noc. 
E. Gembická, FS Škorec

Prichádza tá radostná, ale aj tajomná chvíľa, kedy sa uprostred nočnej tmy zrodil Boží
zázrak. Narodilo sa dieťa, maličké, bezbranné
ako ktorékoľvek ľudské. Na toto malé dieťa
dodnes upína oči mnoho ľudí na svete. Aj keď
niekedy nevieme prečo. Čo také nám môže
dať? Čo môže zmeniť? Veď to po čom skutočne túžime nám nevedia dať ani najväčší vládcovia sveta. Tak čo také zvláštne môže toto
dieťa pre nás vybaviť? Úprimne povedané
neviem. Azda nám pomôže biblický verš, ktorý je napísaný v Evanjeliu podľa Lukáša, kde
sa píše nasledovné: Ale anjel im ( pastierom )
povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Vážení
čitatelia, pastieri sa preľakli, keď uvideli anjela. Anjel preto zvestoval, aby sa v prvom rade
prestali báť. To je možno výzva aj do dnešných
dní. Stáva sa, že nás zachvacuje strach. Nevidíme alebo radšej ani nechceme vidieť do
budúcnosti. Bojíme sa a možno ani nevieme
čoho. Možno si povieme, že ku nám asi žiadny
anjel nepríde. Vážení čitatelia, verte, že aj dnes
anjel môže prísť a povedať, aby sme sa nebáli. Každé Vianoce, každým rokom sa zvestuje
po celom svete, že sa narodil Boží Syn. Malé
dieťa, ale s veľkou mocou. Ono nám zoberie
aj ten strach. A namiesto neho nám dá radosť.
Malú, ale o to úprimnejšiu. Dieťa Ježiš však narástlo na Záchrancu sveta a raz v budúcnosti
sa vráti. Na základe tohto sľubu sa s radosťou
budeme pozerať na zajtrajší deň. Príde Pán,
príde nebo a všetko zlé sa pominie. Nech nás
všetkých sprevádza láska Božia. 


POĎAKOVANIE

Michal Gubo, evanjelický a.v. farár

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval starostovi obce a poslancom za dobrú spoluprácu pri organizovaní spoločenských podujatí, za vytvorenie parkoviska pri kostole na
Hviezdoslavovej ulici ako aj za údržbu verejného priestranstva v areáli kostola. Verím, že
naše dobré vzťahy budú dobrým základom
pre rozvoj duchovných aj materiálnych hodnôt našej obce.

Páter P. Vagaš, duchovný správca farnosti
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Vidinský hlásnik
o polnoci na Silvestra
Odbila dvanásta hodina,
chváľ každý duch Hospodina.
Aj keď sme zas o rok starší,
nech nás to nestraší.
Toto dnes po dedine spievam
a šťastlivý Nový rok vinšujem vám.
Odbila dvanásta hodina,
Nový rok sa začína.

Vianočný recept

1 kg lásky
30 dkg šťastíčka
20 dkg pusiniek
20 dkg rodinnej pohody
10 dkg porozumenia
2 pohladenia
štipka zlostenia
trpezlivosti podľa chuti
veľa zdravia
Všetko dobre pomiešať, upiecť
a po častiach ujedať.
Dobrú chuť a šťastné Vianoce
prajú deti a pani učiteľky z MŠ.

Podujatia pripravované
kultúrnou komisiou v roku 2017

JANUÁR - Uvítanie detí do života,
Divadelné predstavenie
FEBRUÁR - Fašiangy – zabíjačka, zábava
MÁJ - Stavanie a rúcanie mája, Deň detí
SEPTEMBER - Rozlúčka s letom
OKTÓBER - Jablkové hody, Úcta k starším
DECEMBER - Mikuláš v našej obci,
Rozsvietenie stromčeka

NÁVRATY

Vianoce v detstve
Márie Barkáčovej, rod. Mackovej
Naše Vianoce v rodine, boli vždy
pekné, aj keď neboli bohaté a boli
bez otca. Už v predstihu sme sa pripravovali na sviatky. Mama z cukru a prísad navarila salónky. Mali
sme kúpené farebné papieriky, tie
sme nastrihali a do nich sme balili
salónky. „Stromček“ sme si zdobili
na jednom z veľkých muškátov, čo
zimovali v kuchyni. Pamätám sa,
že stromček sme mali len raz. Brat
bol už väčší a s kamarátmi Paľom
Očkayom a Paľom Balážom boli
vo veľkoveskej hore a doniesli nám
sosnu. Stojan na stromček sme
nemali, preto ho brat postavil do
zbenky na mútenie masla. Zbenka
sa rozbila a mama nemala v čom
mútiť maslo.

Pred sviatkami mama v peci
napiekla chlieb a kysnuté koláče.
Kysnuté koláče boli makové, lekvárové, škoricové, ale aj prázdne.
Piekla aj zákusky a piškótový koláč.
Na Štedrý deň sme pred večerou išli do kostola na večiereň. Na
večeru sme mali oblátky s medom,
kyslú hríbovú polievku s klobásou
a opekance s makom. Mama zo
všetkého po kúštičku dávala na
jeden tanierik, a potom ho vyložila
von.
Na Božie narodenie sa varila
slepačia polievka a sliepka sa dala
upiecť do rúry. Po spievaní sme nechodili, ani k rodine.
Recept na vianočnú hríbovú
polievku: Vopred namočené hríby
a klobásu vložíme do vriacej vody.
Po uvarení klobásu vyberieme. Na
masti urobíme zápražku a zamiešame do polievky. Pridáme smotanu
a dovaríme.
Na 5 litrový hrniec dáme aspoň
3-4 hrste sušených dubákov a toľko
klobásy, aby sa už polievka nemusela prichucovať.

Svieca nádeje
Zhodili stromy svoj šat,
človek kopí odev na seba zas,
zima ujala sa svojej moci,
deň kráti sa, predlžujú noci.
Slobodné vtáky zleteli z výšiny,
bližšie k ľuďom hľadajúc obživy,
tak ako ľudia čo padli dole,
ako konáre ostali im ruky holé.
Možno bola ich to vina,
či spôsobila osoba to iná,
ťažké hľadať kde je príčina,
vtákom i ľuďom teplo chýba.
Šatník celý nosia na sebe,
jedálny lístok určia smetné koše,
spáleň so šťastím lavica na stanici,
sprcha okap ak práve prší.
Slobodný bezdomovec i vták,
Majú slobodu ale čo viac,
Ako slimák všetko v ulite,
Šatník na sebe trova v igelitke.
Domov všade a nikde,
každý deň možno inde,
príbuzní ľudia náhodní,
šťastie plný kôš smetný.
Nech Vianoce teda prinesú,
kúsok tepla tým čo ho nemajú,
vtákom v krmítkach obživu,
kde zlietajú sa na zimu.
Mier ľuďom čo ho nemajú,
šťastie deťom o ktorom snívajú,
kúsok chleba čo darom volajú,
pohladenie matky čo nepoznajú.
Taký sen mnohí snívajú,
malý dar čo mnohí nedostanú,
malý plamienok tej sviece,
žiari čo roky na Vianoce.
Svieca nádeje rýchlo dohorí,
sľuby trvajú kým sa o nich hovorí,
zas sa zažne svieca života,
začína všetko odznova.
Nech horí vianočná svieca,
v čase Vianoc i počas roka,
smer ukáže blúdiacim v tme,
pripomína že ešte ľudia sme.
Nech sú šťastné a veselé,
doma i na celom svete,
svieca nádeje nech horí všade,
svetlo teplo dá a nikdy nezhasne.
Radostne vítajme Ježiša nie v maštali
ale v srdci, aby sme v hanbe neostali,
lásku čo dostávame aj druhým dajme,
slová miluj blížneho, ozaj vykonávajme.
			
Ján Tokár Oravský

