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Vážení spoluobčania!
Neúprosne, no spravodlivo plynúci čas
nás znova posunul pred prah najkrajšieho
obdobia roka. Opäť sú tu VIANOCE – čas
radosti, veselosti, vzájomného porozumenia. Obdobie krásne rozsvietenej vianočnej
jedličky či borovice, vône vianočného pečiva a spomienok na detstvo. Tento čarovný
čas milujú nielen naši najmenší, ktorí už isto
napísali Ježiškovi dlhý zoznam želaní, ale aj
my, dospelí. Vychutnávame si pokojnú atmosféru domova, v ktorom vládne pocit
bezpečia v prostredí plnom lásky, domácej
pohody, v prítomnosti najbližšej rodiny alebo dobrých známych. Spoločne sa tešíme na
moment, keď si opäť sadneme za štedrovečerný stôl, kde si navzájom prejavujeme úctu
a lásku. Viem, že pri štedrovečernom stole
kde ešte prednedávnom sedávali naši blízki,
ostane prázdna stolička, neporušený príbor,
ale v našich mysliach sú stále s nami. Vianoce majú v sebe magickú silu, ktorá nás neraz
prinútila rozmýšľať nielen o sebe, o vlastných
radostiach a vlastnom šťastí, ale aj o tom, čo
tu zanecháme. Preto aj pri tejto príležitosti
vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať
za dôveru, za pomoc pri organizovaní obecných podujatí a vôbec za prácu v prospech
našej obce.

Želám vám šťastné a pokojné vianočné
sviatky, bohatého Ježiška a do Nového roku
vám prajem:
veľa lásky, ktorá hory prenáša,
veľa šťastia ktoré dušu povznáša,
veľa zdravia, ktoré sa kúpiť nedá,
veľa Božieho požehnania,
a tiež istý úspech v práci,
ktorá chlieb prináša.
Rozvaha nech nedopustí urobiť vám chybný krok, s rodinou a láskou v srdci privítajte
Nový rok.
Ing. Ján Šupica, starosta obce

“Do okienka dary
vloží, Mikuláš,
ten sluha Boží,
dobrým deťom sám.”
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OBĽÚBENÝ SVÄTEC
My, dospelí, vieme, kto je u detí najviac
očakávanou osobnosťou pred Vianocami. V spomienkach sa nám vynárajú naše
vlastné príbehy. Prichádza sám alebo so
sprievodom, ale nikdy nie s prázdnymi
rukami. Tohto roku to bolo naozajstné
prekvapenie. Do parku pred kultúrnym
domom ho doviezol koník v sprievode
anjela a čerta.
Deti si uctili vzácneho hosťa básničkami, spevom a tancom. Mikuláš poďakoval všetkým za milé privítanie, zvlášť
deťom za ich úsilie a námahu. Dobrá nálada pokračovala rozdávaním štedrých
sladkých odmien. Vrcholom sviatočného
programu bol okamih, keď Mikuláš rozsvietil vianočný stromček. Ten, ktorého
ozdoby vlastnoručne vyrobili tie najlepšie deti. Bude pripomínať prichádzajúce
Vianoce, na ktoré sa všetci tešíme.
text: Marián Jeleň
foto: Miroslav Janšto

VIANOC

VIANOCE PRE VŠETKÝCH

V piatok, 22. decembra podvečer sme
sa zišli spoločne privítať vianočný čas.
Sviatočne vyzdobený kultúrny dom ponúkol príjemné i radostné prežitie adventného večera. Čarovné „Posolstvo
Vianoc” nám priniesli účinkujúci:
Deti z MŠ prispeli k adventnej nálade
pásmom vianočných vinšov popretkávaných piesňami a koledami. Srdiečka nielen ich rodičov potešili tančeky. Milé tance, vinše a hlavne koledníkov si pripravili
detičky z Konôpky. Vidovenky - žienky
z Vidinej, sa predstavili málo známymi
vianočnými koledami a nezabudli ani
na vinš. Krásnymi vianočnými piesňami
a koledami doplnenými tiež o vianočné
vinše nás potešil FS Škorec. Mladí z kapely Smile band nám opäť priniesli známe
súčasné vianočné hity doplnené o krásne
sviatočné verše.
Opäť sme si takto všetci spolu na pódiu aj mimo neho so svetielkom sviečky
v rukách zaspievali na záver koledu „Počúvajte nové chýry“. Spoločným príjemným stretnutím si odnášame do svojich
domovov aj sviatočnú náladu s vianočným posolstvom.
text: Marcela Janštová

Vianoce, či sú ešte pre všetkých,
plameň čo zapália v očiach detských,
deti sú, čo im plameň nezhasína,
také sú aj, čo sa im nikdy nezažína.
Deti čo majú oči vlhké stále,
nevysuší ich slnko ako močiare,
deti to sú, čo nepoznajú matkinu náruč,
deti čo nešantia, bo morí ich nemoc.
Deti čo krok urobiť nevedia,
pre darčeky čo im v ceste stoja,
také aj, čo sú obklopené prázdnotou,
tie nechcú nič, len bežať lúkou zelenou.
Vianoce, či sú ešte pre všetkých,
len či pre zástupcov obchodných,
čo zvýšia si obrat pokladnice,
krásne to sú pre nich Vianoce.
Symboly Vianoc sú len tovarom,
cenené peniazmi, nie duchom,
Ježiško sladký spí, nie v srdci,
čokoládový, zabalený v krabici.
Ježiško, či si Ty stále náš,
či Dedo Mráz, či Santa Klaus,
národ slovenský ešte korene máš,
odkaz dedov stále pamätáš?
Neznejú už koledy pod oknami dreveníc,
blikali v nich petrolejky, hrialo teplo sŕdc,
Ježiško sadal za vrch stola,
skromná izbička, láska v nej bola.
Rodina celá pri stole bola,
nik neutekal spoza stola,
vnuk dával úctu dedovi,
dedo života poznanie vnukovi.
Stôl svätil sa vodou svätenou,
modlitba znela pred večerou,
všetci vďační boli Bohu,
sadajú že k vianočnému stolu.
Skromný stromček ako dary pod ním,
veľká však radosť bola z nich,
koník čo dedo vyrezal z dreva,
darom bol čo prachom nezapadá.
Vianoce, či sú ešte pre všetkých,
len či pre tých všade vylepených,
Tichá noc bude znieť v reklame,
či za hlaholu organu v kostole.

Vážení spoluobčania,
prežívame Vianoce a všetko je zrazu iné ako počas roka. Krajšie, radostnejšie, pokojnejšie ... Jeden druhému želáme to najlepšie. Máme dobrú príležitosť viac upevniť naše vzťahy, urovnať ich s cieľom spoločne vytvoriť jednu veľkú rodinu, v ktorej
pevné miesto má každý náš spoluobčan. Ak viete o niekom, kto sa nachádza v núdzi
a nemá nikoho, kto by mu v prípade potreby pomohol, dajte nám vedieť.
P.S. Aj malá pozornosť môže urobiť svet krajším.
poslanci obecného zastupiteľstva
KONTAKTY: 0918 839 053, 0905 270 437,
podatelna@vidina.sk, poštová schránka pri vstupe do OÚ

Vianoce, iste sú pre všetkých,
rozdiel len, ako kto si ich cení,
možno niekto honosným darom,
iní radostne so svätým párom.
Tak nech sú požehnané Vianoce,
jasný plamienok sviece,
rozžiari nech každé srdce,
hlavne tým, čo patria Vianoce.
Deťom na celom svete,
šťastným i tým v biede,
len rozžiarené detské oči,
vyrovnajú sa krásou vianočnej noci.
Ján Tokár - Oravský
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Aj dnes sa nájdu dobrí ľudia...
Jeden skutočný príbeh zo Slovenska.
Mladá mamička s tromi malými deťmi
sa ocitla v krízovej situácii. Vedenie sociálneho zariadenia pre osamelé matky
s deťmi jej vypovedalo nájomnú zmluvu.
Ponúklo náhradné ubytovanie na vidieku vzdialenom 60 km od mesta. Päťročný syn a 9-mesačné dvojičky potrebujú
pravidelnú lekársku starostlivosť. Možnosti dostať malý sociálny byt alebo
prijateľný podnájom boli v nedohľadne.
Schyľovalo sa k vysťahovaniu. Náhle
sa ozval neznámy dobrodinec, ktorý sa
rozhodol zaplatiť polročné náklady na
podnájom. Neznámy muž, podnikateľ, sa
k tomu vyjadril: „Nemám záujem robiť si
reklamu z ťažkého osudu mladej rodinky. Treba si navzájom pomáhať, nielen
kvôli blížiacim sa Vianociam. Som rád, že
som mohol pomôcť.“
Krásne Vianoce sú vzácne. Vtedy je
príroda od snehu celá biela. Všetko je
prikryté ligotavým snehom, aj špina
a neporiadok v okolí našich príbytkov.
Aj ľudia sú k sebe akosi lepší. Nedbajú
na rôzne protivenstvá, ale snažia sa byť
k sebe o čosi láskavejší, pozornejší, žičlivejší a ohľaduplnejší. My vieme, že biely
sneh nevytvára Vianoce, ale iba dotvára
ich atmosféru. Karl Rahner povedal, že:
„Ak hovoríme o Vianociach, máme tým
na mysli predovšetkým narodenie Ježiša
Krista.“ Veď biely sneh sa roztopí, špina
sa znovu odokryje a čo my, ľudia? Sviatočné chvíle sa pominú, deň sviatočný
vystrieda deň všedný. Vrátime sa aj my
do starých koľají medziľudských vzťahov? Či prestaneme byť k sebe láskavejší,
pozornejší, žičlivejší a ohľaduplnejší?

Pre kresťana by to tak nemalo byť. Veď
Kristus Pán sa nenarodil v betlehemskej
maštaľke preto, aby vznikol dajaký dobrý zvyk. Ježiš Kristus sa nenazval zvykom
ale Pravdou. On sa preto narodil, aby nás
vykúpil a skrze svoje vykúpenie nám dal
silu, aby sme boli k sebe cez celý rok takí,
ako počas Vianoc, sviatkov radosti, lásky
a porozumenia.
Páter Vagaš,
duchovný správca farnosti

VIANOČNÉ ZVYKY
A ŽELANIA

na Štedrý deň
Všetkým spoluobčanom v budúcom
roku želáme:
Pevné ZDRAVIE a odolnosť voči chorobám, ktoré symbolizuje cesnak.
LÁSKU a DOBRO, nech na stole
nechýba med, alebo oblátky s medom. Ak si členovia rodiny dajú krížik
z medu na čelo, znamená to požehnanie s dobrotou.
HOJNOSŤ živobytia, po večeri sa nahádzali orechy do každého kúta v príbytku, aby v dome počas celého roka
bolo všetkého dostatok.
SÚDRŽNOSŤ RODINY, nech je aspoň
taká pevná, ako reťaz z voza, ktorou
gazda omotal nohy stola, pri ktorom
jedávala celá rodina.
PENIAZE, aby v dome pribúdali,
symbolom toho sú šupiny z kapra pod
obrusom.
MILOSRDENSTVO a SPOLUPATRIČNOSŤ, ak prestriete jeden tanier navyše pre náhodného hosťa.
Pred večerou sa tiež môžete umyť vo
vode s mincami, aby ste boli zdraví a bohatí a poďakovať za jedlo modlitbou.
Redakcia

I porodila svojho prvorodeného syna,
obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, pretože nemali miesta v ubytovni.
(Luk 2, 7)
MILÍ BRATIA A SESTRY,
VÁŽENÍ ČITATELIA!
Narodenie dieťatka v rodine je vždy
nesmierne veľkou udalosťou. Približovaním sa dátumu pôrodu rastie napätie zo
dňa na deň. Rodičia dávajú všetky veci
do poriadku a čaká sa na veľký deň. Myslím, že mnohí z vás veľmi dobre poznajú
a pamätajú si na udalosti, ktoré predchádzali príchodu nového človiečika na svet.
Je to dobre. Opakujem, že je to až výborné, keď sa ľudia tešia deťom. Deti sú totiž Božím darom. Nie, to nechce byť len
nejaké náboženské vyhlásenie, ale je to
vyjadrenie viery v Pána Boha. Deti prinášajú nielen pocit pokoja, ale znamenajú
aj nádej a budúcnosť.
Bratia a sestry, blížia sa dni, keď si
budeme pripomínať narodenie jedného
dieťatka. Asi najznámejšieho na celom
svete. Nielen v chrámoch Božích, ale
aj v mnohých domoch budeme hovoriť
o tom, že niekde v Betleheme sa narodilo dieťa. Dieťa slávne, opradené až
legendami, vykresľované na mnohých
obrazoch. Zobrazené v mnohých Betlehemoch. Úžasné dieťa. Všetci o Ňom
hovoria. Prečo to robíme? Prečo to dieťa
stále spomíname? Dôvod je jednoduchý.
Cítime v svojom srdci, že neraz práve to
dieťa je jediné, kto nám môže pomôcť.
Niekedy máme pocit, že ani velikáni dejín nedokážu to, čo práve to bezmocné
dieťa. Je nám to možno trochu aj zvláštne. Malé dieťa a má takú moc. Ešte nám
vie aj pomôcť. Celé generácie ľudí, svedkovia viery o tom hovoria, že dieťa Ježiš
nás privádza do nebies. Nikto nikdy také
nedokázal. Jedine Boží Syn. Verme tejto
správe. Je síce proti ľudskému umu, ale
to nevadí. Božia moc prevyšuje ľudskú
silu. Verme v to dieťa, lebo ono prinieslo
záchranu pre všetkých nás. Veď netreba
tak veľa. Nečakajú sa od nás žiadne zázraky. Stačí prísť v duchu a pokloniť sa
spolu s pastiermi.
Nech vás sprevádza Božia láska, nádej
a pokoj. Prajem každému požehnané vianočné sviatky.

Michal Gubo, evanjelický farár
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ŠK SLOVAN VIDINÁ PO JESENNEJ
ČASTI NA 4. MIESTE

Celkové umiestnenie mužstva po jesennej časti súťaže hodnotím vcelku pozitívne. Podarilo sa nám splniť predsezónny
cieľ a skončili sme v prvej päťke, na 4. mieste. Mužstvo sa počas
letnej prestávky vhodne doplnilo o mladších, ale aj skúsenejších hráčov, čo bolo cítiť na zlepšenom hernom prejave. Darilo sa nám aj v premieňaní gólových príležitostí, čo bol značný
rozdiel oproti minulej sezóne. Strelených 47 gólov v polovici súťaže je slušné číslo. Mužstvo začalo novú sezónu dobre
a držalo sa na čelných miestach tabuľky. Mrzí ma však vysoká
prehra v piatom kole v Cinobani, kam sme cestovali ako líder
tabuľky a polčas sme hrali vyrovnanú partiu s nerozhodným
výsledkom. Potom však prišiel pre mňa nepochopiteľný druhý
polčas tohto zápasu a doteraz neviem, čo sa s mužstvom stalo.
Výsledkom bola vysoká prehra 7:2. Uznávam však aj kvalitu
súpera a myslím si, že Cinobaňa je zaslúženým lídrom tabuľky, avšak taký „výbuch“ sa nám nemôže stať. Kým celkovo sme
v jesennej časti inkasovali spolu 22 gólov, tak v dvoch zápasoch
proti Cinobani a v Podrečanoch to bolo spolu 11, čo je na dva
zápasy veľmi veľa. Tu vidím stále jednu z našich slabín, ktorou
sú naše slabšie výkony na ihriskách súpera ako je tomu v domácich zápasoch. Tu je potrebné poznamenať, že sme počas
trinástich zápasov na jeseň odohrali až osem vonku. Veľmi pozitívnych je však 10 plusových bodov v tabuľke pravdy, a aj to,
že sme ako jediní dokázali poraziť mužstvo Biskupíc. Polsezónnych 25 bodov je zodpovedajúcich kvalite kádra, aj keď sme ich
mali mať o tri viacej, keďže pri prehre v Kalinove „B“ nastúpil za
domácich jeden z hráčov neoprávnene. O našej námietke však
disciplinárka rozhodla, že bolo všetko v poriadku a výsledok
ponechala v platnosti. Nerozumiem tomu a som z toho rozčarovaný. Pred odvetnou časťou by bolo pozitívne, keby mužstvo
zostalo v rovnakom zložení a po kvalitnej zimnej príprave by sa
pokúsilo o nejakú tú priečku posunúť smerom hore.
Na záver chcem poďakovať všetkým hráčom za zodpovedný
prístup k tréningovému procesu a zápasom, za ich ochotu prísť
vždy, keď im to pracovné povinnosti umožnia, p. starostovi
Šupicovi, manažérovi a kapitánovi mužstva v jednej osobe p.
Šupinovi, ľuďom z vedenia ŠK Slovan Vidiná, p. Kráľovi, ktorí
nám vytvárajú na dnešné pomery veľmi slušné podmienky pre
futbal. Prajem všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov
a v roku 2018 hlavne veľa zdravia, rodinnej pohody, osobných
aj športových úspechov.

DOBRÍ ĽUDIA NÁM OPÄŤ
POMÁHAJÚ POMÁHAŤ
Dňa 25.11.2017 zorganizovalo OZ KROP v obci Vidiná zbierku
šatstva, obuvi, hračiek a iných vecí, ktoré sú pre niekoho nepotrebné a iným pomôžu. Vyzbierané veci boli prerozdelené pre
rodiny v núdzi. Putovali tiež pre Katolícku charitu v Lučenci
a nocľaháreň pre bezdomovcov. Zbierky sa zúčastnili obyvatelia obce aj občania z iných miest. Touto cestou sa chceme
poďakovať všetkým tým, ktorí prišli, darovali pre nich nepotrebné veci a pomohli tým, čo to potrebujú. Ďakujeme, že nám
pomáhate pomáhať.
OZ KROP

PF 2018
Z bohatej ponuky tradičných vinšov
vytiahli sme jeden domáci:
„Nedajte nám dlho státi,
lebo sa nám trasú hnáty,
hrdlo sa nám rozsušilo,
dajte nám ho zaliati.“
Zima nám, teplo vám,
dobrý večer, gazda náš ...

Zoltán Béreš
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