Vianoce 2014
24.12.
15:00
16:30
25.12.
9:30
9:30
17:00
26.12.
9:30
17:00
31.12.
17:00
1.1.2015
9:30
17:00
6.1.2015
9:30
17:00
18.1.2015
17:00

Štedrý deň
maďarské
slovenské s detským programom
1. Slávnosť Vianočná
slovenské
Hrašovík
večerné
2. Slávnosť Vianočná
slovenské + Večera Pánova
večerné
Záver občianskeho roka
večerné
Nový rok
slovenské + Večera Pánova
večerné
Zjavenie Krista Pána mudrcom
slovenské
večerné
Novoročný koncert CHVÁLOSPEV

Pravidelné stretnutia a aktivity:
SLUŽBY BOŽIE V KOSTOLE:
Nedeľa:
9:30 + Večera Pánova
14:00 v Hrašovíku (4.n.v mesiaci)
17:00 večerné
Utorok:
17:00 večerné
Štvrtok: 17:00 večerné
DETSKÁ BESIEDKA
Nedeľa 9:30 a 15:30 ZBC Zvonárska 23
BOHOSLUŽBY V DOMOVOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Pondelok 14:30
Skladná ul.
Streda
15:00
Barca
Piatok
9:30
Garbiarska ul.
BIBLICKÁ HODINA
Štvrtok
16:30
ZbC, Zvonárska 23
STRETNUTIE RODINNÉHO MISIJNÉHO SPOLOČENSTVA
Nedeľa
15:30
Zborová sála, Mlynská.23/1.p.
Podrobnejšie aktuálne informácie o podujatiach v CZ
sú na webovej stránke: www.ecavke.sk
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Cirkevný zbor Mlynská

Vianoce 2014
24. 12.
15:00
16:30
25. 12.
9:30
10:00
26. 12.
10:00
31. 12.
15:00
16:30
1.1. 2015
10:00
6. 1. 2015
10:00

Štedrý deň
Štós
Terasa s detským programom
1. Slávnosť Vianočná
Štós s Večerou Pánovou
Terasa, spevokol Nádej
2. Slávnosť Vianočná
Terasa s Večerou Pánovou
Záver občianskeho roka
Štós
Terasa
Nový rok
Terasa s Večerou Pánovou
Zjavenie Krista Pána mudrcom
Terasa

Pravidelné stretnutia a aktivity:
SLUŽBY BOŽIE nedeľné - Terasa
9:30 – modlitebná chvíľa v suteréne vestibulu
10:00 (Biely dom – Magistrát MK);
Večera Pánova vždy 1. nedeľu v mesiaci v rámci služieb
Božích; Večera Pánova bude vo 4. adventnú nedeľu
v rámci služieb Božích
Služby Božie Štós – druhá nedeľa v mesiaci 9:30
Služby Božie Košice Šaca – tretia nedeľa v mesiaci
18:00 v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi
Služby Božie v UN L. Pasteura – Tr. SNP sobota o 18:00
Detská besiedka
Nedeľa: 10:00 – deti začínajú na službách Božích a po
prvej piesni odchádzajú na besiedku do skupiny podľa veku
Náboženstvá na ZŠ
ZŠ Janigova: v utorok o 14:00 hod.
ZŠ Trebišovská: v stredu o 14:00 hod.
ZŠ Kežmarská 28: utorok o 13:30 - 14:15 – 1. a 2. ročník
utorok o 14:20 -15: 05 – 3. a 4. ročník
štvrtok o 14:00 -14.45 – druhý stupeň
Konﬁrmácia
1. ročník v piatok o 16:00 hod.
2. ročník v utorok o 16:00 hod.
Podrobnejšie aktuálne informácie o podujatiach v CZ
sú na webovej stránke:www.terasa.sk

ADVENTOM sme vstúpili do samotného stredu Vianoc. Je ním Vianočné evanjelium a jeho posolstvo o
príchode vteleného Boha na zem. Príbeh narodenia Pána v Judskom Betleheme nie je len kus historickej
legendy. Hovorí nám predovšetkým o moste spasenia postavenom samým Bohom medzi sebou a
človekom. Naša kultúra, zvyky, tradície však k vianociam všeličo popridávali. Aj preto sa stali vianoce sviatkami
zimy, zimných radovánok, rodiny, oddychu, dovoleniek, výletov, lyžovačiek, hodovania a veselosti.
To je druhá tvár týchto najvýznamnejších sviatkov roku. Premýšľajme nad tým, ako to môže ohroziť samotný obsah
Vianoc? (Dokončenie článku na 2.strane)

Z obsahu:
Aktuality:
Kedy sa narodil Kristus?
Alenka Kolárovská:
Spevokolíky v Bystrom
Iveta Havassyová:
Priadky na Terase
Laco Ivanecký:
Projekt Deti Afriky

Dve tváre

Vianoc

Slovo na úvod
V Advente, ale najmä počas Vianoc, sú ľudia k sebe zväčša
milší, priateľskejší, chápavejší. Veriaci i neveriaci. Aj preto
sa na toto obdobie mnohí, unavení celým rokom,
tešia. Dokonca sú k sebe často až programovo dobrí, čo
skeptikom na Vianociach práve vadí. Nuž a potom, po
zvyšok roka, prebieha medzi ľuďmi vzájomná eskalácia
spávania, ktoré nie je od Boha. To prináša všetkým nešťastie, ale i tak sa ľudia tejto eskalácie v mnohej miere
účastnia. Dokonca si to aj uvedomujú a trápi ich to.
Úlohou všetkých odhodlaných ľudí, a kresťanov
zvlášť, je nie iba neprispievať k eskaláciám, ale aj
aktívne brzdiť tento cirkus neustále i mimo Adventu
a Vianoc a pomáhať kde treba, s Božou podporou,
po celý rok.
Prajem Vám požehnané Vianočné sviatky!
Vladimír Chladný

„Hodnota človeka
nie je v tom, čo má,
ale v tom, ako to
vie dávať.“

Tomáš Halík (1948)
český katolícky kňaz, teológ,
religionista, sociológ náboženstva

Pamätám si to od detských liet. Niečo mi na tých
Vianociach vždy vadilo. Čo som v detstve iba hmlisto
tušil - v dospelosti nadobudlo jasné presvedčenie.
Navešali sme na Vianoce kopu zbytočností a odklonili
ich obsah od podstaty.
Napriek tomu, že si každoročne celé štyri týždne pred vianočnými sviatkami v našich kostoloch hovoríme o adventnej
príprave, očakávaní a príchode Mesiáša - prakticky to vyzerá
trochu inak.
Namiesto toho, aby sa na konci kalendárneho roku
motor nášho života, pracovného nasadenia zastavil
a upokojil - stáva sa opak - naberie na obrátkach.
Všetci sme každoročne vláčení dnes už globálnou mediálnou
obchodnou hystériou, ktorá sa na nás valí z médií, televízorov
a internetu - a vtláča nám svoju tvár adventu. Je to advent
obchodníkov s ich očakávaniami - a tie sú celkom o
inom. Očakávajú tučné koncoročné zisky. Predaj vianočného
tovaru už tradične sľubuje bohaté marže. Ceny sú vysoké
- všetci experti pracujúci v tejto oblasti vedia, že na Vianoce
sa neskrblí - ale platí štedro!
A tak sa vždy nanovo púšťame do tej istej vianočnej histérie.
Len aby sme v hanbe nezostali. Snažíme sa ostošesť nakúpiť
a nanosiť do našich domovov stovky „prepotrebných“ vecí. To
najlepšie z jedál a nápojov - aby nebolo nedostatku.
To najkrajšie z výzdoby - aby bola atmosféra. To najexkluzívnejšie z hmotných darov - aby bolo prekvapenie
a potešenie.
Asi pred 10-timi rokmi sme v našej rodine tento kolotoč
skončili. Bude to znieť ako rúhanie: tak nejako nám to došlo
po tých mnohých rokoch tejto praxe - z obchodu do obchodu
- že to nie je o tom. A tak sa odvtedy snažíme naplniť ten čas
vianočným pokojom. Prežiť ho ako čas odpočinku od zhonu a
náhlenia - v Božej prítomnosti. Odísť na samotu, zastaviť sa
a viac myslieť na večnosť. Snažiť sa porozumieť veľkosti daru
života ktorý nám bol Bohom daný, tešiť sa navzájom zo seba,
byť spolu.
Na vianočnom stole máme štyri vianočné symboly:
horiacu sviecu - otvorenú Bibliu - kúsok chleba - pohár
vína. Všetky symbolizujú živú prítomnosť nášho
Spasiteľa. Jeho meno je Emanuel - Boh je s nami!
Pokojné Vianoce Vám všetkým! Ľubo Badiar s rodinou

Chrám narodenia Pána
Chrám Narodenia Pána alebo Bazilika
Narodenia Pána je kostol v Betlehéme,
postavený nad miestom narodenia Ježiša
Nazaretského. Predstavuje jedno
z najsvätejších miest kresťanov. Je to
najdlhšie neprestajne fungujúci
kresťanský kostol na svete.
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Výstavbu kostola začal
Konštantín Veľký s matkou
Svätou Helenou v roku 327. Kostol postavili
v blízkosti jaskyne, ktorá je podľa tradícií považovaná
za miesto narodenia Ježiša Nazaretského. Dokončili
ho v roku 339, ale počas samaritánskeho povstania v 6.
storočí vyhorel. V roku 565 Byzantská ríša postavila nový
kostol, ktorý rešpektoval architektúru toho prvého.V roku
2012 bol kostol zapísaný na zoznam Svetového dedičstva
UNESCO. Zároveň patrí medzi dedičstvo v ohrození,
pretože budovu narúša prienik vody.

Kedy sa narodil

Ježiš Kristus?
Niekoľko faktov o narodení Ježiša Krista
Narodenie Ježiša sa kladie do obdobia od 6 pred
Kr. do roku 6, v Betleheme. Nepoznáme presný
dátum jeho narodenia. Niekoľko časových údajov z
evanjelií poskytuje oporné body pre približné zaradenie
biblických udalostí do rámca starých dejín. K tomu sú
dôležité nasledovné údaje v rokoch:
• 37 pred Kr. až 4 pred Kr.:
vláda idumejského kráľa Herodesa I.
• 30 pred Kr. až 14 po Kr.:
vláda rímskeho cisára Augusta
• 14 po Kr. až 36 po Kr.:
vláda rímskeho cisára Tibéria
• 26 po Kr. až 36 po Kr.:
Pontský Pilát, rímsky miestodržiteľ v Judsku
• 6 po Kr. až 15 po Kr.:
Annáš, veľkňaz v Jeruzaleme
• 18 po Kr. až 36 po Kr.: Kajfáš,
veľkňaz v Jeruzaleme.
V prvom rade si treba uvedomiť, že rok nula
vôbec neexistuje. Pred rokom 1 nášho letopočtu
(AD) bol rok 1 pred naším letopočtom (BC).

V staroveku mala každá krajina svoj vlastný
letopočet, ktorý sa často zmenou panovníka
začínal počítať odznovu. Okrem toho boli rozdielne
začiatky nového roku - niekde na jar, niekde na jeseň,
inde v zime. Toto robí často historikom problémy pri
určovaní presných rokov a v zosúladení rôznych udalostí
do chronológie.
Až do zavedenia kresťanského letopočtu bol najrozšírenejším (a nemeneným pri zmene vlády)
rímsky letopočet - od založenia Ríma (r. 753 pred
naším letopočtom) - označovaný AUC (ab Urbe condita
= od založenia mesta; lebo pre Rimanov bol Rím
jediným mestom, ostatné boli len dediny).
Biblické, ani mimobiblické pramene nám presnú
správu o dátume Ježišovho narodenia nezanechali.
Grécky mních Dionýz Exiguus sa v 6. storočí podujal vypočítať dátum Ježišovho narodenia. Nie je známe, aké
podklady použil, ani postup jeho výpočtu. Vypočítal,
že Ježiš sa narodil v r. 754 AUC. Tým dal základ
pre zavedenie kresťanského letopočtu, kde bol
rok 754 od založenia Ríma rokom 1 (nášho letopočtu, od narodenia Krista).
Nový letopočet sa veľmi rýchlo ujal a začal všeobecne v kresťanskom svete používať. Keď sa neskôr
zistilo, že výpočet bol chybný, už bol natoľko zaužívaný,
že sa náprava nedala urobiť.

Ako vieme, že sa Dionýz
dopustil chyby?

Podľa správ evanjelií (Mt 2,1-19; Lk 1,5) vieme, že
keď sa Ježiš narodil, júdsky kráľ Herodes Veľký ešte žil.
Ten však zomrel v apríli roku 750 AUC, čiže 4 roky pred
vypočítaným dátumom Ježišovho narodenia. Keďže
nevieme, ako Dionýz postupoval pri výpočte,
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nevieme ani, kde spravil chybu.

Vieme vypočítať rok Ježišovho narodenia? Dá
sa to určiť len približne, vychádzajúc z nepriamych
informácií, biblických i mimobiblických.
Vieme, že Herodes Veľký zomrel v apríli r. 4 pnl. v
Jerichu, kam chodil zimovať a liečiť sa v termálnych
kúpeľoch, pretože ho trápili kŕče a veľké bolesti.
Z Matúšovho evanjelia (Mt 2,1 n.) vieme, že keď prišli
mudrci z východu hľadať novonarodeného kráľa, bol
ešte Herodes v Jeruzaleme - čiže to muselo byť pred
októbrom r. 5 pnl., kedy Herodes naposledy odišiel do
Jericha.

Aký starý bol však Ježiš
pri návšteve mudrcov?
Hneď po odchode mudrcov musela svätá rodina utiecť
pred Herodesom do Egypta. (Mt 2,13-14).
Takže obetovanie v jeruzalemskom chráme - 40 dní po
Ježišovom narodení (Lk 2,22 n.) - muselo byť ešte pred
ich návštevou.
Takto sa dostávame k najneskoršiemu možnému
dátumu Ježišovho narodenia: leto roku 5 pnl.
Zo súvislostí sa dá usudzovať, že po týchto udalostiach
už Herodes dlho nežil. Lenže nemohol byť Ježiš už
starší, keď prišli mudrci?
Herodes podľa informácií od mudrcov usúdil, že dieťa
nemá viac, než dva roky. (Mt 2,16) Takto sa dostávame k roku 7 pnl.
Získavame teda interval dvoch rokov, kedy sa
Ježiš s najväčšou pravdepodobnosťou (takmer
istotou) narodil. Presnejší čas už vypočítať
nevieme.

A čo bájna betlehemská hviezda?

Mudrcov priviedla do Júdska zvláštna hviezda. (Mt
2,2.9-10) Ak by sa nám podarilo zistiť, kedy sa ukázal
takýto astronomický úkaz, vedeli by sme túto udalosť
časovo spresniť.
Mohlo to byť mimoriadne, nadprirodzené znamenie.
Ale Boh mohol použiť aj prirodzený úkaz, ktorý
by týchto babylonských mudrcov, zaoberajúcich
sa astronómiou a astrológiou, priviedol pokloniť
sa Božiemu Synovi.
Mohol to byť výbuch supernovy? Najnovšie skúmania a výpočty nič také nepotvrdili.

Kométa?
V stredoveku rozšírená predstava - Halleyova kométa
sa stala tradičnou súčasťou obrazov, znázorňujúcich
Betlehem. Lenže Halleyova kométa svietila na oblohe
v čase, ktorý vôbec neprichádza do úvahy. Nepodarilo
sa zistiť ani inú kométu, ktorá by mohla kandidovať na
Betlehemskú hviezdu.

A čo konjunkcia planét?
Pre laika úkaz takmer nepovšimnuteľný. Nie však pre
ľudí, ktorí sa venujú astronómii, o astrológii ani nehovoriac... Táto myšlienka napadla Jánovi Keplerovi, počas
jeho pražského pobytu na dvore cisára Rudolfa II. V
roku 1604 vypočítal, že v roku 7 pnl. prišlo ku konjunkcii
planét Jupiter a Saturn v súhvezdí Rýb. Stretnutie
„hviezdy kráľov“ s „hviezdou Izraelského národa“
mohlo byť dostatočným impulzom pre mudrcov,
aby sa vydali hľadať nového izraelského kráľa,
ktorého narodenie bude znamenať novú epochu v
dejinách.

Avšak je Keplerov
výpočet spoľahlivý?
Pre nepresnosť starovekých kalendárov (ako spomínam
na začiatku článku) je niekedy naše výpočty problém
spoľahlivo spätne vložiť medzi údaje z historických
prameňov.
Tieto pochybnosti sa rozplynuli v r. 1925, kedy sa pri
archeologických vykopávkach v meste Sippar na Eufrate
(60 km severne od Babylonu) našli hlinené tabuľky s
klinovým písmom, ktoré obsahujú „hviezdny kalendár“
- záznam významných astronomických úkazov za
obdobie viacerých rokov.
Tento nález potvrdil, že naozaj v r. 7 pnl. prišlo ku
konjunkcii Jupitera a Saturna v súhvezdí Rýb, a to
dokonca opakovane - tri razy v jednom roku.
Ak je teda tento úkaz skutočne tou bájnou Betlehemskou hviezdou, opakovaná konjunkcia vysvetľuje informáciu, že hviezdu videli mudrci na východe (Mt 2,2)
a znovu sa zjavila, keď išli z Jeruzalema do Betlehema
(Mt 2,9-10).
K tomuto úkazu prichádza približne raz za 780
rokov. A ako vidíme, jeho čas sa výborne zhoduje
s časom Ježišovho narodenia.
(zdroj: www.aktuality.sk)

Symboly

Vianoc
Netrpezlivé deti

Spevokolíky v Bystrom
Stretnutie detských a mládežníckych spevokolov

Na konferencii rodín som sa dozvedela o stretnutí spevokolov v Bystrom od vedúceho spevokolu Mravčekovia, ktorý
spieval t. r. aj u nás. Zaujala ma tá myšlienka a keďže máme aj my spevokolík Muškátiky, zatúžila som sa tohto stretnutia zúčastniť. Oslovila som viacerých členov spevokolíku, ale nakoniec sa podarilo ísť len mne s dvoma dievčatami,
Emkou a Esterkou. Akcia bola v kultúrnom dome v Bystrom 21. 11. 2014.
Pri vstupe do sály sme boli veľmi prekvapení, že bola tak plná, že sme si nemali kde sadnúť. Všade plno detí, mladých,
farebné tričká, veselosť a spev. Vystupovali detské spevokoly z Marhane, Richvaldu, Hermanoviec, Zvončeky z Hybe a
samozrejme Mravčekovia z Bystrého. Naše nadšenie sa stupňovalo pri počúvaní známych i neznámych piesní. K prítomným sa prihovoril aj brat biskup VD S. Sabol a zvesťou poslúžil br. farár Grega z Hybe.
Bolo to pre nás povzbudením, a že má zmysel to, čo robíme aj v našom spevokolíku. Takáto akcia je zároveň výbornou
evanjelizačnou príležitosťou pre celú komunitu. Radi by sme aspoň trochu radosti a nadšenia, ktoré sme tam zažili,
priniesli aj k nám.
Alena Kolárovská

Pokiaľ ukazuješ ukazovákom na niekoho,
pamätaj že prostredník, prstenník a malíček
ukazujú na teba.
Max Kašparů, (1950)
český psychiater, pedagóg, premonštrátsky diakon
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Sú charakteristické pre najkrajšie sviatky roka
a spájajú sa s nimi mnohé romantické príbehy.
Najznámejšie SYMBOLY VIANOC však vznikli, či
už v dávnej, alebo nedávnej minulosti, celkom
prozaicky.
Akú podobu mali sviatky, ktorým dnes hovoríme
Vianoce v ich počiatkoch, si môžeme iba domýšľať. Z
Filokalovho kalendára vydaného v roku 354 v
starovekom Ríme vieme, že narodenie Krista
oslavovali 25. decembra ako cirkevný sviatok už
v roku 336. Samozrejme, nebolo to pri ozdobenom
a rozsvietenom ihličnane a nezneli pri tom koledy.
Štedrá hostina a dary však s najväčšou pravdepodobnosťou už vtedy nechýbali. Rimania totiž zvykli
práve v tomto období roka sláviť Saturnálie, sviatky,
počas ktorých hostinami, veselicami, ale aj vzájomným
obdarúvaním uctievali boha roľníctva Saturna. Podľa
niektorých názorov sa práve tieto oslavy mohli v
období christianizácie Ríma postupne pretransformovať na Vianoce, podobne ako inde slávnosti
zimného slnovratu. Kým však dostali podobu, v akej ich
poznáme dnes, a kým sa vyproﬁlovali ich už notoricky
známe symboly, prešli ešte dlhé storočia.

Nie je síce najtypickejším znamením, je však
prvým, ktoré nám pripomína (pravda, ak si odmyslíme do omrzenia znejúce koledy, ktoré
sa dnes už od októbra ozývajú v nákupných
centrách a valia sa na nás z reklám), že Vianoce
sú skutočne za dverami. Zároveň je jedným
z najmladších symbolov, používa sa iba
173 rokov a aj to nie všade.
Farnosť svätého Juraja na predmestí
Hamburgu sa v tridsiatych rokoch 19.
storočia stala novým pôsobiskom evanjelického kazateľa Johanna Hinricha
Wicherna.
Bola to najchudobnejšia a najzaostalejšia časť mesta
a mladý kňaz sa ju rozhodol v rámci svojich možností
pozdvihnúť. Zameral sa na deti, špeciálne na
siroty, ktorým chcel poskytnúť jednak vzdelanie,
ale aj domov a rodinnú atmosféru. Popri misijnej
činnosti teda zriadil najprv jednu školu a útulok, potom
postupne ďalšie a vychoval si aj niekoľkých asistentov,
ktorí tieto zariadenia viedli. Hoci sa celý život venoval
predovšetkým charitatívnej činnosti, do dejín sa zapísal
niečím úplne iným. Práve v jeho hlave sa totiž
zrodil nápad na adventný veniec, i keď vtedy ešte
vyzeral trochu inak.
Každý rok v predvianočnom čase sa v útulku opakovala
rovnaká situácia. Deti boli čoraz netrpezlivejšie a
dennodenne pílili kňazovi uši jednou a tou istou otázkou: Kedy už konečne budú Vianoce? Spásonosnú
myšlienku, ako tento problém vyriešiť, dostal Johann
Hinrich Wichern v roku 1839. Zobral staré drevené
koleso z voza, po jeho obvode rozostavil 19
menších červených sviečok a 4 veľké biele a na
začiatku decembra deťom oznámil, že každý deň
spolu jednu sviečku zapália. Cez týždeň vždy jednu
červenú, v nedeľu bielu a takto budú rátať dni, ktoré
zostávajú do Vianoc.

Nápad sa nielen uchytil, ale zaujal aj ďalších
kňazov a postupne sa rozšíril.
V niektorých nemeckých evanjelických zboroch
takto počítajú adventné dni aj dnes, ešte v prvej
polovici 19. storočia sa však Wichernov „veniec“
začal používať v takpovediac zredukovanej
podobe so štyrmi sviečkami, ktoré sa postupne
zapaľujú každú nedeľu. Na adventný veniec vyrobený
z vetvičiek ihličnanu, teda taký, aký poznáme aj dnes,
sa vozové koleso zmenilo okolo roku 1860. Ešte dlho
bol však tento symbol blížiacich sa Vianoc iba výsadou
evanjelikov. V katolíckom kostole sa prvý raz objavil až v
roku 1925 a bolo to v Kolíne nad Rýnom.

Na jedličke rastú jablká
Na adventnom venci dohorela posledná sviečka, nastal
Štedrý deň a s ním aj dlhoočakávaná chvíľa, keď sa
ľudia schádzajú pri ozdobenom a rozsvietenom
stromčeku. V takejto podobe je symbolom Vianoc
(dnes asi najznámejším) približne päť storočí.
Už starí Rimania si však napríklad počas osláv
zimného slnovratu zdobili svoje domovy vavrínovými vetvičkami a príslušníci severských národov
si borovicovými konárikmi chránili príbytky pred zlými
duchmi. Pri stromoch sa odohrávali aj keltské rituály
a starí Germáni oslavovali počas zimného slnovratu
zdobením stromov boha Wotana. V stredovekých
liturgických výjavoch, ktoré sa v kostoloch
predvádzali 24. decembra, mal pre zmenu dôležité
miesto rajský strom, z ktorého Adam s Evou odtrhli
jablko, spáchali tak prvotný hriech ľudstva a až Kristus,
ktorý sa narodil práve počas vianočnej noci, ho hriechu
zbavil. V tomto všetkom by sme mohli hľadať korene
kultu vianočného stromu, skutočnosť je však iná.
Tradícia zdobenia stromčeka v súvislosti s oslavami
Kristovho narodenia sa zrodila v nemeckom mestskom prostredí, najneskôr v 16. storočí.
Jeden z najstarších známych písomných záznamov
môžeme nájsť v brémskej kronike z roku 1570, kde
sa uvádza, že v cechovej budove postavili jedľu,
ktorú ozdobili jablkami, datľami, pečivom a papierovými kvetmi. Priestory cechov boli prvé, kde vianočné
stromčeky umiestňovali, postupne si nachádzali cestu
aj do domácností mešťanov či remeselníkov. V účtovnej

knihe mesta Gengenbach sa napríklad v roku 1576
spomína odmena pre lesníka Strohbacha, ktorý dodal
vianočný strom pre radnicu.
No a keď už listujeme v starých záznamoch, tak ešte
jeden, tentoraz o prvom osvetlenom vianočnom
stromčeku. Mala ho v roku 1611 kňažná Dorothea
Sibylle von Schlesien, ktorá si stromček ozdobila
sviečkami. Z nemeckých miest a šľachtických sídiel sa
tradícia ozdobovania vianočných stromčekov postupne
šírila aj na vidiek a začiatkom 19. storočia sa dostala aj
za hranice.
V roku 1812 sa napríklad spomína prvý stromček
v Prahe, v roku 1816 ho mali aj na viedenskom
dvore vo Viedni, o tri roky neskôr v Budíne,
potom v Paríži (1827), v Londýne (1828), Ríme
(1833) a v polovici 19. storočia prenikol aj do
Ameriky. V našich končinách sa udomácnil až na
konci storočia a napríklad v Bratislave ho prvý
raz vztýčili v roku 1896 pred mestským divadlom.

V jasličkách na slame
Nejedno dieťa sa v istom veku môže ocitnúť pred vážnou dilemou. Verí síce, že darčeky nosí Ježiško, ale nejde
mu do hlavy, ako to môže zvládnuť také malé bábätko.
Červík pochybností v ňom začne vŕtať a abstraktná
predstava štedrého Ježiška sa môže takto zhmotniť,
keď uvidí výjav Kristovho narodenia, ľudovo nazývaný
betlehem alebo jasličky. Tento symbol sa s Vianocami spája už bezmála 800 rokov a do života
ho uviedol zakladateľ františkánskej rehole
svätý František z Assisi. Stalo sa to vraj v roku 1223.
Taliansky šľachtic Giovanni di Velita ho vtedy pozval na
svoje panstvo, aby tam strávil Vianoce. František nielen
prišiel, ale rozhodol sa, že sviatky obohatí. Dávno chcel
totiž zinscenovať výjav z Evanjelia podľa Lukáša, v
ktorom sa podrobne opisuje, ako Ježiš prišiel na svet.
Vybral si preň jaskyňu na vrchu kopca pri dedinke Greccio. Obišiel domy a gazdovstvá, aby si dohodol a mohol
pripraviť všetko, čo na to potreboval a ľuďom oznámil,
aby 24. decembra večer prišli k jaskyni. Dedinčania síce
nechápali, no zvedavosť ich premohla a prišli. To, čo v
jaskyni uvideli a zažili, im vyrazilo dych. V jasličkách
na slame ležalo bábätko, nad ním sa skláňali muž
so ženou, ktorí stvárňovali Jozefa a Máriu, vedľa
stáli zvieratá.

No a pri tomto živom obraze, ktorý na ľudí mimoriadne
zapôsobil, sa konala štedrovečerná svätá omša.
František z Assisi o necelé tri roky zomrel, jeho
nápad sa však zachoval. Šírili ho najprv členovia
františkánskeho rádu, neskôr aj jezuiti, až sa jasličky
stali samozrejmou súčasťou vianočných sviatkov, a to
nielen vo forme živých obrazov, ale aj v neživej podobe.
Nedá sa už síce presne určiť, kedy a kde sa objavil prvý
„umelý“ betlehem, no viacerí historici a bádatelia si
myslia, že ním mohol byť ten, ktorý okolo roku 1291 vytvoril sochár Arnolfo da Cambio pre rímsky kostol Santa
Maria Maggiore. Ten sa však nezachoval. Z kostolov sa
tradícia jasličiek postupne začala šíriť aj do domácností. V 18. storočí jej v tom napomohlo nariadenie
rakúskeho cisára Jozefa II., ktorý na území ríše stavanie
a vystavovanie betlehemov v kostoloch zakázal,
pretože sa mu zdalo nedôstojné. Panovník tým však nič
nedosiahol, zákaz sa nedodržiaval a paradoxne podporil
vznik ľudovej tvorby. Dá sa povedať, že v 19. storočí
mala vlastný betlehem prakticky každá rodina.
Platilo to aj pre naše končiny. Charakteristickým
prvkom jasličiek, ktoré pod rukami ľudových umelcov
(najčastejšie rezbárov) vznikali, bolo priam rozprávkové
spoetizovanie celého príbehu, no predovšetkým jeho
dokonalý presun v priestore i čase. Ľudové betlehemy
totiž okrem výjavu Kristovho narodenia zachytávali
každodenný život v našich mestách a dedinách a okrem
hlavných postáv Krista, Márie, Jozefa či troch kráľov v
ňom nechýbali ﬁgúrky obyčajných ľudí, remeselníkov a
muzikantov.

Všetko spí, všetko sní
František z Assisi neobohatil vianočné sviatky iba
o zobrazenie biblického výjavu, podľa legiend bol aj
autorom vôbec prvej koledy. Piesne oslavujúce narodenie Ježiša sa stali neodmysliteľnou súčasťou
vianoc už v 13. a 14. storočí. Ľudia ich spievali v
kostoloch, deti pri obchádzaní jednotlivých domov, kde
za to dostávali výslužku v podobe jedla. Autorov väčšiny
kolied dnes už nepoznáme, jedna, tá najslávnejšia,
je však výnimkou. Tichá noc, ktorú skomponoval
Franz Xaver Gruber na text Josepha Mohra, bola
preložená do 300 jazykov a nárečí a počas Vianoc ju
spievajú ľudia na všetkých kontinentoch. (aktuality.sk)
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Na Bohu
sa mi páči to,
že svoju štedrosť
neprejavuje iba
na Vianoce.
Prirovnávať Boha
k dobrému dedkovi
se mi nezdá úplne zlé
- dedo bol jediný,
kto si na mňa
dokázal urobiť čas.
Boh vidí všetko,
pretože si pred ničím
nezakrýva oči.
Boh drží i tých,
ktorí sa ho
pustili.
Pavel Kosorin
(1964)
český humorista
a autor aforizmov,
riditeľ Centra
sociálnych služieb
Armády spásy v Brne.

Čo nového v EMŠ na Terase!

KONFINOC

„Svet je plný zázrakov,
na ktoré sme si tak zvykli,
že ich vnímame ako všedné veci“

24. októbra sa opäť, ako aj minulý rok,
konala KONFINOC na Terase!

Hans Christian Andersen

Aj začiatok nového školského roka, v poradí
už deviateho, v EMŠ na Muškátovej ul. nebol
samozrejmosťou, ale bolto prejav úžasnej Božej
milosti.
Ďakujeme Pánu za deti, rodičov, pedagógov, prevádzkových pracovníkov a v neposlednom rade aj za asistentov
učiteľa z radov dobrovoľníkov (UPSVaR), ktorí sú veľkou
pomocou najmä v prvých mesiacoch školského roka.
Program na terajší školský rok máme bohatý.
Niečo sme už stihli, niečo nás ešte len čaká.
V jednu septembrovú sobotu sme sa vybrali spolu
s rodičmi aj niektorými starými rodičmi do lesa na
Horný Bankov, hľadať zvedavého ježka, ktorý sa tam
nejako zatúlal. Po ceste za ježkom sme plnili rôzne
úlohy. Dozvedeli sme sa napr., že ježko sa živí hmyzom,
dážďovkami a dokonca nepohrdne ani myškou.
A iba rozprávkový ježko si nosí do komôrky na
chrbte jabĺčka.

Na tej istej lúčke sme boli púšťať s kamarátmi zo škôlky
šarkany a dostali sme za to aj odmenu. Ešte v septembri
naši predškoláci z „veľkej triedy“ navštívili v Kosite Ježka
Separka a dozvedeli sa ako je dôležité separovať odpad.
S hudobnou rozprávkou“ O nezbednej Petre“,
prišiel k nám ujo Janko Hrubovčák, člen Štátnej ﬁlharmónie a vyskúšal nás, ako sa vieme správať na ulici
a na ceste. V októbri sme pripravili pre našich starých
rodičov besiedku s pekným programom. Poďakovali
sme im za ich lásku a starostlivosť.
Na sviatok Pamiatky reformácie sme navštívili
chrám ECAV na Mlynskej ul., kde nám pán farár Ondrej
s tetou Alenkou porozprávali príbeh z Biblie a ukázali
všetky dôležité miesta v kostole. Najviac sa nám páčila
„túra“ na balkón, odkiaľ sme videli na celý kostol.
S tetou Katkou Šomšákovou z OZ Sosna sme
pozbierali úrodu z našej Komunitnej záhradky
(projekt Zelený rodinný kruh). Vypestovali sme
obrovskú tekvicu a urobili sme výstavku vypestovanej
zeleniny. Z niečoho sme aj ochutnali.
Veľmi rýchlo prišiel začiatok nového cirkevného
roka - adventné obdobie, ktoré sme začali všetci
spolu na 1.adventnú nedeľu na službách Božích v
našom cirkevnom zbore na Terase.

Piesňami spolu so spevokolom Muškátiky a
modlitbičkami sme oslavovali nášho Pána, a tak sme sa
spolu tešili na pamiatku jeho prvého príchodu na tento
svet na Vianoce.
Ďakujeme Pánu za tieto „zázraky“, ktoré sme
mohli zažiť a modlíme sa o ďalšiu milosť a požehnanie pre našu materskú školu.
Ďakujeme všetkým našim priaznivcom za pomoc,
modlitby za našu materskú školu!
Želáme všetkým požehnaný adventný čas a
milostiplné vianočné sviatky!
Modlitba našich detí: Od Teba Pane my všetko
máme. Za dary stola, za lásku zhora, za požehnanie Ti ďakujeme. Amen
Alena Durbáková
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Hoci už nepatrím medzi mladých, ktorí navštevujú
konﬁrmáciu, aj tak som sa rozhodla prísť a spoznať
nových konﬁrmandov a dorastencov. Bola to jedna z
príležitostí, ako priviesť mladých ľudí na tú správnu
cestu, cestu ktorá vedie ku Ježišovi Kristovi.
Celá akcia sa niesla v duchu priateľstva a zábavy.
Spoznávanie, hranie hier a taktiež rozhovory spojené
so svedectvom nám niektorým vytvorili na tvári výraz
úžasu, ale aj hlbokého zamyslenia nad vlastným
vzťahom k Ježišovi.
Film Misia, ktorý mi (nám) vohnal slzy do očí
alebo len tie úsmevy ľudí, ktorý boli okolo mňa
mi ukázali, aká je viera v Boha silná a ako ňou
mnohí opovrhujú. Tento večer nebol výnimočný iba
pre mňa, ale aj pre dorastencov, ktorí možno neberú
vieru alebo Boha vážne. Možno vďaka času strávenému
na tohtoročnej konﬁnoci sa aspoň na chvíľu zamysleli
nad tým, čo znamená meno Ježiš pre nich osobne...
Veľká vďaka patrí organizátorom a to bratovi farárovi
Kolárovskému a sestre farárke Tomčíkovej, ktorí vedú
aj tento rok konﬁrmandov k úprimnej viere v Boha.
A taktiež chcem poďakovať všetkým, ktorí sa
zúčastnili a to vrátane Igora Simona, ktorý naše
srdcia obohatil o svoje vlastné skúsenosti s vierou a o jeho prijatí Ježiša Krista do svojho srdca.
Zuzka Písečná

Priadky na Terase
Čím chceš prispieť ty
K TOMU, ABY POSVIACKA KOSTOLA NA TERASE BOLA 4.10.2015

Pred niekoľkými dňami prišiel jeden brat na stavbu
a konštatoval „zvonku to vyzerá, akoby stavba
spala, ale tu to frčí“. Celý priestor bohoslužobnej sály
je zastavaný priestorovým lešením kvôli montáži sadrokartónového podhľadu. Vlhký štipľavý vzduch svedčí o
čerstvých omietkach. “Vzduchári“ namontovali 4 hlavné
ventilátory a už je položená hydroizolácia vo veži.
V lete t. r. sme vypovedali zmluvu ﬁrme PROSTAV, ktorá bola generálnym dodávateľom. Keďže sme
mali vlastnými silami rozpracovanú realizáciu fóliového elektrického kúrenia a poteru, toto sme zrealizovali
v júni. Potom práce trochu stáli, pokiaľ sme robili výber
ﬁriem pre ďalšie práce a plánovali koordináciu činnosti,
aby lešenie nezavadzalo, ani nestálo zbytočne a aby ho
dokázali využiť všetky remeslá, ktoré mali pracovať vo
výške. Vďaka Pánu Bohu vyšlo to dobre.
Takže okrem lešenia od ﬁrmy PORKY je ukončený
a odovzdaný aj sadrokartónový podhľad realizovaný ﬁrmou GIPSZAN. Klimatech Košice odovzdala
spomínanú časť vzduchotechniky, zrealizovali sme aj
protipožiarny náter drevenej konštrukcie strechy, ktorá
je pod sadrokartónom. Firma BRAT-TINK z Poľska, verím, že v čase, keď budete čítať tento článok, už takisto
ukončí realizáciu omietok.
Čo ďalej? Potrebujeme stavbu vysušiť. V tom nám
veľmi pomáha ﬁrma RAMIRENT požičaním strojov a
zariadení za veľmi výhodných podmienok - vďaka!
Firma GOBAKO venovala vŕtačku do betónu a dala
prísľub ďalšej pomoci - ďakujeme. Po vysušení bude
nasledovať - ukončenie rozvodov vody a zariaďovacích
predmetov, penetrácie a maľby stien, montáž kazetových podhľadov, náter kovových zárubní, podlahy.

Samozrejme ukončiť elektroinštaláciu, ovládanie
kúrenia a...neviem presne, kde sme s ﬁnanciami. Na jar
by sme totiž chceli ukončiť fasádu – zateplenie,
stierky - to bude vysoká rozpočtová položka. A to
už sme veľmi blízko!
Terénne úpravy, parkovisko, prístupová cesta, obložkové
zárubne, zábradlia, striešky nad vchody a potom - už
asi len umyť okná a pozametať. A nakoniec zariadenie
interiéru, ale to asi už nie je nutné pre kolaudáciu.
Čo sa týka mojej úvodnej otázky?
m o t l i t b a - za Boží pokoj, múdrosť ochranu pri
prácach, ﬁrmy, pracovníkov, za ochotných pomôcť...
f i n a n č n ý d a r - na materiál, na zaplatenie faktúr
za dodané práce...
d a r o v a ť - ...
p o ž i č i a ť - teplovzdušný ohrievač, stroj, autododávku na prevoz materiálu prípadne so šoférom,...
n a p í s a ť p r o j e k t...?
k ú p i ť , okno, zárubňu dvere, luster,
p o m ô c ť - pripraviť, dopestovať, darovať, zasadiť
- čistiace práce, natieračské, zariaďovanie terénne
sadové úpravy,...
Práce po odchode PROSTAVU sme realizovali
výrazne lacnejšie - presné čísla budú v januári. Zabezpečili sme stavbu novým stavbyvedúcim. Stavbu riadi
zborový dozorca za výdatnej pomoci zb. farára a
členov stavebného výboru.
Bože prosím aj naďalej, Ty stavaj tento chrám
pre nás všetkých. Amen.

Viete, čo sú to ženské priadky? Čítali ste o nich
už len v rozprávkach, alebo počuli z rozprávania
vašich starých mám?
Nuž, na Terase sa na podobné stretnutia žien môžete
prísť pozrieť na vlastné oči. Už 7 rokov sa tu vždy v
rovnakom čase (utorok 17:00) na rovnakom mieste (Evanjelická materská škôlka na Muškátovej
ulici) stretávame my, šikovné žienky z našich cirkevných zborov a v družných rozhovoroch vyhotovujeme výrobky od výmyslu sveta - háčkované
a vyšívané, všakovaké pozdravy, košíky, drobné
dekorácie, pomôcky pre detskú besiedku a iné.
Okrem toho sa venujeme praktickej pomoci cirkevnému
zboru, napríklad príprave podujatí, ktoré organizuje
náš cirkevný zbor, či dokonca asistovaniu pri vytváraní a
starostlivosti o škôlkarsku záhradku.
Už spomínané priadky boli známe i klebetami.
Tieto stretnutia žien sú však vyplnené zamyslením nad
Božím Slovom, modlitbami, básňami z tvorby jednej
našej sestry a vzájomným zdieľaním sa.
Ďakujeme Pánu Bohu za vzťahy, ktoré tu vznikli
a ďalej rastú, za sestru Boženu Písečnú, ktorá
verne stojí v tejto kreatívnej službe ženám od jej
počiatku a za možnosť aj formou takýchto stretnutí žien
priložiť ruku k dielu na budovaní cirkevného zboru a
Cirkvi tu na Zemi.

Igor Simon
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A ešte jedna dôležitá výzva na záver: žienky
každého veku, ste medzi nami vrelo vítané :) !
Iveta Havassyová, CZ Košice-Terasa

Aktuality z projektu
Deti Afriky
V minulom čísle SDG sme priniesli podrobnejšie informácie o aktuálnom stave projektu
prostredníctvom rozhovoru s bratom Ivaneckým,
ktorý bol v lete na dvojtýždňovej ceste v Tanzánii. Teraz len niekoľko aktuálnych faktov. Tento projekt
aj vďaka vašej podpore každým mesiacom napreduje.
Podpora študentov na Yedidia Secondary School bola:
v januári 2013 – 7 študentov
v januári 2014 – 14 študentov
v novemberí 2014 – 21 študentov
Okrem toho podporujeme 6 detí zo ZŠ v Dongobeshi
a 1 absolventku Yedidia, ktorá pokračuje v štúdiu na
college v Arushi.
Okrem toho sa snažíme v rámci možností
podporovať aj dostavbu ďalšej budovy školy, kde
budú priestory pre učiteľov a ďalšia trieda. Taktiež prispievame na nákup nábytku na zariadenie triedy.
Pravidelné stručné mesačné info nájdete aj na webstránke www.detiafriky.sk alebo aj na facebookovej
stránke Deti Afriky (Slovensko). Výročná správa nášho
slovenského projektu DA za rok 2014 bude k dispozícii v
Spravodaji DA v januári 2015.

V októbri sme sa zúčastnili výročnej akcie
našich priateľov v Třinci „Africké sny“. Tohto podujatia sa zúčastnilo viac ako 200 ľudí, podporovateľov,
priateľov projektu ako i ďalších záujemcov. Súčasťou
programu boli piesne manželov Kaczmarczykovcov s ich
hudobnou skupinou, ktorí sami pôsobia misijne najmä
v africkej Keni. V programe boli aj rozhovory s účastníkmi poslednej cesty, (aj s Lacom Ivaneckým), výročná
správa projektu, ktorú priniesol Michal Klus, farár v
Třinci ako i dražba, ktorá bola vedená veľmi vtipným
spôsobom. Jedným z vrcholov bol živý telefonický
rozhovor s Danielom a Adamom, dvoma českými
dobrovoľníkmi, ktorí šli na 9-mesačný misijný
pobyt do Dongobesha.
Jedným z výsledkov ich služby je aj kalendár s autentickými fotograﬁami z Afriky, ktorý sme zaslali
aj naším podporovateľom, ktorí prejavili oň záujem.
Videá zo života a služby v Afrike, ktoré títo mladí bratia
pripravili, si môžete pozrieť aj na Faceboku (Deti Afriky
- Česko).
Súčasťou návštevy v Třinci bolo aj pracovné
stretnutie s predstaviteľmi Sliezskej evanjelickej
diakonie.

Prizvali nás ako partnerov na prípravu
dobrovoľníckeho pobytu pre budúci rok. Ak
bude projekt schválený, bude to príležitosť aj pre
jedného Slováka zúčastniť sa na ňom.
Využili sme tiež viaceré príležitosti ísť
prezentovať tento projekt a myšlienku misie
vôbec. Od septembra do novembra sme absolvovali
8 prezentácii v niektorých cirkevných zboroch a
informácie spolu so svedectvom sme priblížili aj pedagógom i študentom na EG JAK, farárom v našom
senioráte a ďalším.
Ďakujeme každému, kto modlitbou,
slovom, či hoci len malou sumou podporuje
naše úsilie. My sami sme z tohto projektu v
mnohom duchovne požehnaní. Budeme radi,
ak sa toto požehnanie bude šíriť ďalej.
Tím Deti Afriky Slovensko
(Laco Ivanecký, Leo Lörinc, Ondrej Kolárovský)
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