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Advent
je svätých tajov doba,
advent je doba čakania.
Keď odchádza a mizne zloba,
advent je doba pokánia.
Na konci novembra sme vkročili do
adventu. Každý sa už s týmto pojmom stretol, aj malé deti vedia, čo
je adventný kalendár, či adventný
veniec. Už málokto pozná jeho históriu.
Slovo pochádza z latinčiny, adventus – príchod. Najkrajším sviatkom
roka – Vianociam – predchádza radostné očakávanie spojené so
skromnosťou a striedmosťou, 4 nedele, a tým hovoríme ADVENT.
Toto slovo sa spomína v 7. storočí
(Rím). Obdobie však nebolo časovo
ustálené. Slávilo sa pohyblivo 2 – 6
nedieľ pred Vianocami. Štyri nedele
sú motivované kresťanstvom. Definitívna forma slávenia adventu siaha
niekedy do 8. a 9. storočia. Vtedy aj
pápež Urban V. zaviedol pôst.
Čo má tvoriť náplň týchto 4 týždňov?
Určite nie nákupná horúčka, ako to
v mnohých našich rodinách býva,
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ale duchovná príprava a zároveň pokánie pred príchodom mesiáša Ježiša Krista (na 25. decembra). Nezabúda sa ani na vzdanie úcty jeho
matke – Panne Márii. Jej je venovaný 16. december, za ňu sa koná
rorátna omša. Roráty sú prorocké
piesne, adventné piesne, ktoré vznikali podľa biblických textov. Symbolom je adventný veniec so 4
sviečkami, ktoré sa postupne
v nedeľu zapaľujú. Farba sviečok
by mala byť liturgická- fialová. Fialová síce patrí medzi chladné farby,
ale pôsobí upokojujúco. Spája energiu červenej a pokoj modrej . Každá
predstavuje síce niečo nehmotné, ale
pre človeka, rodinu prepotrebné. Sú
to POKOJ, VIERA, LÁSKA
A NÁDEJ.

počuť ako sa potichúčky sviečky
zhovárajú.

Sviečky sa zapaľujú proti smeru hodinových ručičiek. Časté sú aj vence s 5. bielou sviečkou uprostred.
Tá sa zapaľuje na Štedrý deň
a symbolizuje Ježiša Krista. Veniec
je podľa biblie symbolom víťazstva,
radosti, ale aj prejavom úcty. Dnes
sa s ním stretávame v rodinách kresťanských, ale aj neveriacich.
V literatúre sú mnohé adventné príbehy. Tento je rozprávkový, personifikovaný, ale mal by inšpirovať
hlavne dospelých, zamyslieť sa nad
skutočnými hodnotami života.
Na adventom venci horia 4 sviečky.
Vôkol je úplné ticho. Tak ticho, že

Vtom vošlo do izby dieťa. Smutne
hľadí, rozplače sa. Zhasnuté sviečky
sa pýtajú rozžiarenej:
„Ty nezhasneš?“
„Nie, ja som NÁDEJ. Dokiaľ budem
svietiť ja, môže aj vás niekto odo
mňa zapáliť.“
Je to naozaj tak. Kým máme nádej,
nemusíme sa báť, príde aj láska, viera, pokoj, len musíme sa aj my o to
pričiniť.

Prvá zašepkala: „Volám sa POKOJ.
Rada by som svietila, ale ľuďom na
mne nezáleží, netúžia po pokoji.
Naopak, obľubujú hádky, vyháňajú
ma zo svojich príbytkov.“
Svetlo
slablo, až vyhaslo.
Druhá plápolá žiarivým plameňom.
„Volám sa VIERA a chcela by som
svietiť ľuďom na cestu. Ale oni
mnou opovrhujú, vraj som zbytočná,
nemoderná. Nechcú chrániť môj
plamienok.“ Prievan zhasil aj túto
sviečku.
S chvejúcim hlasom sa ozvala tretia:
„Moje meno je LÁSKA. Mnohí si
ma nevšímajú, iní mnou opovrhujú.“
Sviečka zablikala a zhasla.

Mgr. Zuzana Páleníková
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Symboly Vianoc
Stromček
Podľa legendy zo 6. storočia slávil v Burgundsku írsky mních Vianoce pri posvätnej jedli na kopci s miestnymi obyvateľmi. Pieseň z 13. storočia sa zmieňuje o domčeku
s horiacimi sviečkami.
V r. 1570 v Brémach si každý mohol vyrezať v mestských lesoch jedličku na Vianoce.
Zdobili sa ovocím, sladkosťami, papierovými kvetmi.
V 17. storočí sa stromček v Nemecku od remeselníkov rozšíril medzi šľachtu
a úradníctvo, v 18. storočí do evanjelických kostolov, v 19. storočí ho začali ozdobovať
mešťania a vydal sa do iných krajín.
Betlehem
Prvý písomne doložený živý betlehem alebo jasličky vytvoril sv. František z Assisi, keď
v r.1223 v jaskyni v Grecciu v Taliansku dal do jaslí dieťa a vedľa stáli Mária, Jozef, osol
a vôl. Do konca 18. storočia stavali betlehemy v kostoloch, po zákaze Jozefom II. ich
stavali a vyrezávali doma.
Vianočná hviezda
Pôvodní indiánski obyvatelia Mexika darovali svetu nielen voňavú vanilku a sladký čokoládový boom, vďačíme im aj
za jednu z nakrajších vianočných dekorácií – rozkvitnutú „vianočnú hviezdu“ – známu aj ako vianočnú ružu.
Vianočná guľa
Výrobu najobľúbenejšej ozdoby vianočného stromčeka, fúkanej gule z jemného skla,
si dal patentovať v roku 1889 Francúz Pierre Dupont. Najskôr vyrábal sklenené gule.
Imelo patrí k Vianociam
O imele existuje tiež veľa legiend. Podľa jednej bolo imelo kedysi stromom, z dreva ktorého bol zhotovený kríž, na ktorom zomrel Kristus. Strom vraj hanbou zoschol, aby sa premenil na rastlinu, ktorá zahŕňa dobrom všetkých, ktorí pod
ňou prejdú. Imelo vraj nosí šťastie domu, kto je ním obdarovaný, a nie tomu, kto si ho sám kúpi.
Vianočné imelo rastie na listnatých stromoch, ktorého listy na jeseň opadávajú a jeho využitie ako dekoračnej vianočnej rastliny sa do Európy rozšírilo z Anglicka. Tento zvyk sa u nás dodržiava dodnes a ľudia strieborné, zlaté či zelené kytičky imela pripevňujú na luster či dávajú do vázičiek na stôl.

Modlitba piatich prstov
Napísal ju pápež František, keď bol ešte arcibiskupom v Buenos Aires. Hodí sa napríklad ako večerná modlitba.
Palec je prstom najbližším k tebe. Začni modlitbou za tých, ktorí sú ti najbližší. Sú to
osoby, na ktoré si spomenieš najskôr. Modliť sa za tých, ktorých milujeme, je „sladkou
povinnosťou“.
Susedný prst je prstom ukazujúcim – ukazovák. Pomodli sa za tých, ktorí vychovávajú,
kážu, vzdelávajú a liečia. Oni potrebujú podporu a múdrosť, aby sprevádzali iných
správnym smerom. Nech stále budú prítomní v tvojich modlitbách.
Prostredný prst, tzv. prostredník, je najvyšší z prstov. Pripomína nám našich vodcov,
politikov, prezidentov, biskupov a kardinálov – tých, ktorým bola daná moc. Oni veľmi
potrebujú Božie vedenie.
Ďalší prst je prstom srdca – prsteník. Prekvapivé, ale je naším najslabším prstom. Pripomína nám modlitbu za slabých, chorých, strápených a obťažkaných problémami. Aj
oni potrebujú tvoju modlitbovú podporu.
Na konci je náš malíček, najmenší zo všetkých. Má nám pripomínať modlitbu za seba samého. Keď ukončíš modlitby za štyri
vyššie vymenované skupiny, potom uvidíš svoje vlastné potreby v inej perspektíve a budeš pripravený, aby si sa pomodlil za seba samého spôsobom viac pravdivým a skutočným. Amen.
Všimnite si, že keď priložíte všetky prsty k sebe, tak Vám ukážu cestu do neba. Nech to nebo prežívame v sebe a okolo seba
nielen počas sviatkov Narodenia Ježiša, ale dennodenne. Žehnám Vám i Vašim drahým.

farár Marián
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Podstata Vianoc
„Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí…“. Určite mnohí z
vás, milí čitatelia, poznáte známu českú pieseň, z ktorej pochádzajú tieto slová. Možno ste
ju v priebehu predvianočného
obdobia aj viackrát počuli v rádiách, možno ste si dokonca
pospevovali aspoň jej refrén. A
tí, ktorí ju ešte nepočuli, ľahko si
ju môžu nájsť na YouTube. Áno,
rok ubehol a máme tu opäť Vianoce. Nakoľko žijeme v mediálnej dobe, z každého média sa
na nás – minimálne ostatné dva
mesiace – doslova valili reklamné spoty, pripomínajúce nám
tieto sviatky. Snažili sa nás presvedčiť, čo všetko potrebujeme
k tomu, aby sme zažili tie pravé
Vianoce. Ozaj, čo skutočne potrebujeme?
Ak by sme sa mali riadiť
reklamou, malo by to byť množstvo vecí materiálnej povahy. Čo na tom, že na ne nemáte
dostatok finančných prostriedkov. Vezmite si ich na splátky! To je komerčné chápanie Vianoc a treba povedať, že poriadne pomýlené. Vianoce nestoja a
nepadajú na hmotných veciach.
Vianoce robí Vianocami niečo
úplne iné: narodený Spasiteľ
sveta Ježiš Kristus. Tá dávna
udalosť, ktorá sa stala pred viac
ako dvetisíc rokmi v judskom
Betleheme. Nie je to legenda,
ani dojemný rozprávkový príbeh. Je to historický fakt,

datovaný érou vlády rímskeho
cisára Augusta /pôvodne Oktavián, r. 30 pred Kristom – 14 po
Kristu/.
O narodení Ježiša sa
dozvedáme z Biblie. Je to jedinečná udalosť v dejinách ľudstva a sveta, ktorej význam
podčiarkuje i to, že sa od nej
začal počítať nový letopočet.
Príchodom Božieho Syna na
svet totiž nastala nová doba. Do
temnoty hriechu, diabolskej moci a večnej smrti, ktorou bolo
dovtedy ľudstvo zotročené, zažiarilo v Ježišovi Slnko spásy.
Nie náhodou je preto aj termín
Vianoc stanovený na 25. decembra. Je to totiž už obdobie
po zimnom slnovrate, keď sa
začína predlžovať slnečný svit a
tak symbolika Slnka spásy je
zjavná. Ježiš Kristus sa narodil
na svet z veľkej Božej lásky k
svetu, aby prežiaril tmu, ktorá
ľudstvo zahalila v dôsledku
hriešneho pádu v raji. V tejto
súvislosti veľmi výstižne o dôvode Jeho príchodu vypovedajú
aj slová z nábožnej piesne č. 30
z Evanjelického spevníka, kde
je uvedené, že sa tak stalo, aby
„človeku On vrátil raj, čo Adam
stratil.“ Takže cesta do raja už
nie je pre ľudstvo nedostupná,
ale naopak, sprístupnená. A to
vďaka Ježišovi Kristovi, Jeho
narodeniu v betlehemskom dieťati a Jeho obeti na kríži. Stačí
to prijať, stačí uveriť v Neho.

Poďakovanie za finančnú dotáciu
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku so sídlom v Babinej ďakuje Obci Babiná za poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016 na vybudovanie kanalizačnej prípojky ako súčasť zriadenia toaliet v objekte
evanjelického kostola.

Také jednoduché a pre mnohých predsa veľmi zložité…
Ak chceme prežiť tie
pravé Vianoce, predovšetkým
prijmime ten Boží dar, daný nám
v Ježišovi. Sústreďme svoju pozornosť hlavne na Ježiša, to je
na vianočných sviatkoch to podstatné. Vezmime do rúk Bibliu a
čítajúc si state o Jeho narodení,
otvorme tej radostnej zvesti naše srdcia. Nechajme ňou ovládnuť naše myslenie a konanie,
mnohé veci to určite v našom
živote zmení a naša pozemská
púť sa bude uberať do nebeského raja.
Prajem Vám, milí čitatelia, ľudia dobrej vôle, nech je
Ježiš v strede Vašich rodín a
domácností počas vianočných
dní, ale i dní všedných, nech je
Vaším Sprievodcom aj v novom
roku 2017.

Mgr. Roman Sarvaš, ev. farár
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Vianočná báseň
Od chvíle po chvíľu,
lístoček po lístku
opŕcha kalendár.
Rok, čo mal, rozdelil,
už iba prichodí ďakovať za ten dar:
za život, za zdravie,
za dobrú úrodu,
aj za čas pokoja.

Vo chvíli polnočnej,
na tichom rozhraní
hodiny postoja.
Modlitbou koledy,
ozvenou domova
hlaholí hlas veží.
Zrazu je sviatočne,
ako keď do duší
mäkučko nasneží.

Sťa dieťa v kolíske
krajina sníva sen
v belostnom páperí –
na úspech, na lásku,
na šťastný nový rok
v nádeji zas verí.

Prianie

Rok 2016 sa nezadržateľne chýli ku koncu. Na dvere klopú Vianoce so svojím
neopakovateľným čarom ľudskej spolupatričnosti, popretkávanej trblietavými
vločkami vzájomného porozumenia, priateľstva a lásky.
Všetci sa tešíme na chvíle pohody v kruhu svojich blízkych, na sviatočnú pokojnú
atmosféru. Pri bohato prestretom stole, plnom vianočných dobrôt, v teple domova
s vôňou ihličia sa budeme o čosi viac zamýšľať nad svojím životom, hodnotiť svoju
prácu a svoje konanie za uplynulý rok, zároveň si budeme vytyčovať ušľachtilé ciele
a predsavzatia do nového roku 2017.

Vážení spoluobčania,
nech sú Vaše príbytky v týchto dňoch sviatočných naplnené láskou i radosťou,
nech teplo rodinného krbu žiari i hreje, nech násobí krásu tejto chvíle ...
Pokojné a šťastlivé sviatočné dni Vianoc a úspešné vykročenie
do nového roka 2017
všetkým Vám želá redakčná rada Babinských novín.

Tiráž
Redakčná rada:

Jana Gregušová
členovia komisie pre osvetu,kultúru a šport
Mgr. Zuzana Páleníková

Grafická úprava: Ivona Kožehubová

Vaše pripomienky, návrhy, nápady píšte na adresu :
obec@babina.sk
Viac informácií, fotografií a Babinské noviny v on-line podobe na
www.babina.sk
Babinské noviny vydáva obec Babiná.

