„Vianoce, Vianoce
prichádzajú, tešme
sa priatelia…“
Milí spoluobčania, blíži sa obdobie, ktoré je výnimočné. Výnimočné svojou krásou, podstatou,
atmosférou.
Na Vianočné sviatky sa teší hádam každý. Niekto si v období
voľna jednoducho oddýchne od
bežných pracovných povinností a
voľné chvíle si vychutnáva v kruhu
rodiny, niekto sa teší na dobré
jedlo, ktoré je pre toto obdobie
tiež typické, niekto sa teší na pekné rozprávky, ktoré sa v tomto
čase vysielajú v televíziách, niekto
sa teší na dovolenku na zasnežených horách, či pekne vyzdobené
príbytky alebo darčeky pod
stromčekom.
Pre nás všetkých je to obdobie
narodenia Ježiša, ktoré slávime na
slávnostnej polnočnej svätej omši
v noci z 24. na 25. decembra.
Hlavná omša je však až na
druhý deň predpoludním, na Sviatok Božieho narodenia, ktorý je
najdôležitejším dňom Vianoc. Ich
druhým vrcholom je slávnosť Zjavenia Pána, čiže Troch kráľov 6.
januára. Pripomína Božie zjavenie
sa svetu vo svojom novonarodenom synovi. Ním sa Vianočné
obdobie chýli ku koncu, pretože
nedeľu po Troch kráľoch stanovila
cirkev ako posledný vianočný deň.

Vianočnému obdobiu predchádza
obdobie adventu. Začína prvou adventnou nedeľou, teda nedeľou
medzi 27. novembrom a 3. decembrom. Advent sa končí po západe
slnka na Štedrý večer a je to obdobie
očakávania narodenia Ježiša Krista.
Slovo advent pochádza z latinského
„adventus“ a znamená príchod.
Symbolom adventného obdobia,
ktoré trvá štyri týždne, je adventný
veniec so štyrmi svitami. Tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ.
Adventné obdobie má kajúci charakter, ale nikdy sa toto obdobie
nechápe ako čas pokánia v tom
zmysle ako je to v pôste (pôst je obdobie, v ktorom si človek dobrovoľne, úplne alebo čiastočne odriekne
jedlo, alebo iné pôžitky).
Beáta Gažová



Nech vaše srdcia naplnia sa medom
a každé slovo zachutí Vám chlebom.
Nech ste zdraví, šťastní
a bez veľkých starostí.
Prajeme Vám vo sviatky Božie
len dôvody k radosti.



Ako zvládnuť
vianočné obdobie
bez priberania
na váhe?

V

eľa ľudí má strach, že behom týchto sviatkov priberú nechcené kilá, a preto by sme
Vám chceli poradiť, čo môžete urobiť pre
to, aby sa tak nestalo. Nemusí to znamenať, že si
neužijete sviatky a dobré jedlo, ale zároveň je potrebné spraviť zopár dôležitých krokov pre to, aby ste
sa po sviatkoch mohli pochváliť a mali zo seba a
svojho stravovania dobrý pocit.

Tipy na vianočné obdobie
1. Každé ráno začnite zdravými raňajkami bohatými na
obsah proteínu, pretože pokiaľ má telo dosť výživy od
rána, menej podlieha pokušeniu maškrtiť. A zároveň viac
proteínu Vám pomôže udržať chuť pod kontrolou.
2. Ideálnou alternatívou je výživný proteínový nápoj
zmiešaný s mliekom, jogurtom, či nízkotučným tvarohom.
3. Snažte sa od rána dodržiavať pitný režim, vhodný je
horúci i studený zelený čaj. Ako ďalší zdroj tekutín odporúčame neperlivú vodu, ktorú si môžete dochutiť citrónom.
4. Pokiaľ Vás čaká bohato prestretý stôl, vyberajte si predovšetkým jedlá s väčším množstvom proteínu a ako prílohu zeleninu na všetky spôsoby.
5. Pri posedení s priateľmi, alebo pri televízii vyskúšajte
pražené sójové bôby, sušené jablká a tekvicové semienka.
Výborne nahradia chipsy, sušienky a chrumky.
6. Snažte sa obmedziť tzv. „tvrdý alkohol“, ktorý je veľmi
kalorický. Výborná alternatíva je víno, alebo víno s perlivou vodou.
7. Pokiaľ nachystáte ráno na sviatočný stôl nakrájané
jablká, ošúpané pomaranče, mandarínky a paradajky bude
rovnako ľahké ich v priebehu dňa ochutnávať ako sladkosti, a hlavne dodajú tekutiny, cennú výživu a ešte pomôžu aj
zasýtiť.
8. Ideálna kompenzácia vyššieho príjmu kalórií je taktiež
ich vyšší výdaj. Nezabudnite si preto aj na tieto dni naplánovať prechádzky či akýkoľvek druh športu. Aspoň nebudete potom mať toľko príležitostí k maškrteniu a navyše sa
budete aj lepšie cítiť.
9. Pokiaľ však predsa len k nejakým prehreškom dôjde,
užite si tieto sviatky bez výčitky svedomia. Po skončení
osláv zasa začnite s programom na chudnutie, a keby aj
nejaké to kilo či centimetre pribudli, tak rýchlo zmiznú.

Zdroj: www.tianavit.sk

Sviatok
Svätej rodiny
Na Slovensku sa
27. decembra slávi
Sviatok Svätej rodiny. Svätá rodina v
rímskokatolíckom
náboženstve označuje rodinu tvorenú
Pannou Máriou, sv.
Jozefom a Ježišom
Kristom. Je uvádzaná ako príklad rímskokatolíckej cirkvi
pre život všetkých
katolíckych rodín.
Pre kresťanov je
vzorom
lásky
a
svornosti.
Sviatok
Svätej
rodiny je dňom,
kedy si manželia
obnovujú manželský
sľub.

Vianoce biele prídu,
no nech sú už dnes.
A potom už naveky
zabudnite na hádky,
na spory a na prieky.

Vianočné vtipy
Ahoj, ako si na tom s časom cez Vianoce? Lebo
súrne potrebujem zohnať
somára do betlehemu.
***
Policajt sa rozhodne, že si
uloví vianočného kapra.
Zobral náradie a začal
sekať dieru do ľadu.
Odrazu príde za ním jeden
pán a kričí: „Okamžite
prestaňte sekať do toho
ľadu!“
Akým právom mi to zakazujete!?
Právom správcu zimného
štadióna!
***
Viete, prečo chodia Záhoráci do krčmy cez okno?
Pretože pred dverami sú
Vianoce.
***
Janko sa na Vianoce pýta
otca: Otecko, vieš, ktorý
vlak má najväčšie meškanie? No predsa ten, ktorý
si mi sľúbil minulé Vianoce.
***
Rozprávajú sa dvaja patológovia na Silvestra:
- Ty počúvaj, Jano,
otvoríme toho Huberta?

Ľadová krása
Ľadový vietor
zvíril hviezdny prach,
ako vločka dopadol,
zostal na riasach.
To sa anjeli zasa hrajú v oblakoch.
Posielajú na zem mráz
v pohľadniciach,
na ľudských tvárach
sa objaví červeň v lícach
a smiech na perách
ľahký, studený, no predsa hlasný,
veď túto krásu možno
jediným pohľadom vlastniť.
Ba čo viac,
každý deň na ňu padnú
pohľadov tisíce...
Kristína Káčerová

Aby bolo všetko nežné ako snežné kvapky,
aby Vám nič neskazilo tieto Božie sviatky.

●

●
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SILVESTER 2009
Pozývame všetkých občanov 31. decembra
od 22:00 h do priestorov kultúrneho domu
a areálu obecného úradu, kde je pre Vás už
tradične pripravená skvelá hudba a zábava,
ohňostroj a varené víno.
Pripojte sa v posledný deň roka k nám,
oslávme spoločne zrod nového roku!
Teším sa na Vás už o pár dní.

●

●

●

Ľadová plocha

Vianočné zvyky a tradície

S nastávajúcimi vianočnými sviatkami a časom dovoleniek ponúkame vám, občanom, jednu
z možností, ako si spestriť
najkrajšie chvíle roka a
dopriať si chvíľku oddychu. V areáli základnej
školy je k dispozícii umelo
vytvorená ľadová plocha
vhodná na korčuľovanie a
hokej. V prípade, že máte
chuť a náladu a vonku sú
teploty pod nulou, neváhajte...

K najbohatším, najzaujímavejším, ale aj najkomplikovanejším patria zvyky medzi Vianocami a Novým rokom. Sú spojené s vítaním znovu sa rodiaceho Slnka a boli tak hlboko zakorenené v tradícii európskych národov, že
v štvrtom storočí nášho letopočtu presunula
cirkev výročný deň narodenia Ježiša Krista na
25. december, ktorý bol dovtedy oslavovaný ako
deň renesancie Slnka. V priebehu storočí sa
ústrednou oslavou stalo síce Kristovo narodenie, súčasne však pretrvali staršie poverové
úkony a obrady, súvisiace so zimným slnovratom.
Príkazy a zákazy, ktoré sa k nemu viazali, boli síce iracionálne, no z praktického hľadiska
pôsobili pozitívne. Verilo sa, že ak cez Vianoce
visel v dome kožuch, bude hynúť dobytok, ak
šaty, do roka zomrie ten, komu patria. Vianočné
pečivo sa pieklo na Štedrý deň, muselo byť hotové do východu Slnka. V priebehu pečenia si
gazdiná očistila ruky od cesta na dvore, aby
sliepky dobre znášali. Ak rukou od cesta potrela
tvár dospievajúcemu chlapcovi, ušetrila ho ešte
na dlhý čas od holenia. Keď už boli chleby
v peci, podskočila, aby boli pekne vysoké.
Podľa počasia na Štedrý deň ľudia hádali,
aké hospodárenie ich čaká na budúci rok. Tmavé nebo veštilo tmavé – teda plné stodoly a veľa
ovocia. Veľký, svetlý mesiac bol predzvesťou
neúrody, veľa hviezd znamenalo veľa kureniec
a hrozna. Najviac a najzáhadnejších povier sa
viaže k Štedrovečernej večeri, ktorá sa mohla
začať, až keď vyšla prvá hviezda.
Napríklad: šupiny z ryby = bohatstvo, cesní =
zdravie, strukoviny = bohatá úroda, reťaz =
súdržnosť rodiny, rovný plameň sviečky = zdravie rodiny, chren = mal dodať ľuďom odvahu,
množstvo pálenky = množstvo novej krvi a pod.
Zdroj: www.zsuzhorodska.sk

Vianoce 2009
Obecný úrad v Martine nad Žitavou v spolupráci s dobrovoľníkmi z
našej obce pripravujú a
zároveň Vám dávajú do
pozornosti tieto vianočné podujatia:
Jasličková pobožnosť
v piatok 25. decembra o
15:00 h v kostole sv.
Martina
Dobrá novina – koledovanie, v nedeľu 27.
decembra od 12:00 h.

Pohľadnice obce
V novom roku môžete
pozdraviť
svojich
blízkych a príbuzných aj
prostredníctvom originálnych
pohľadníc
s
motívmi našej obce,
ktoré môžete získať na
obecnom úrade.
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