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ČARO VIANOC OVLÁDLO BARDEJOV
Predo dvermi sú najkrajšie sviatky v roku. Sviatky pokoja, lásky a porozumenia.
V uplynulých dňoch nádychom Vianoc ožilo aj historické mesto Bardejov.
Upútal Vianočný jarmok remesiel, na svoje si prišli aj priaznivci trhov na Radničnom
námestí. Určite sa aj vy tešíte, ako spolu so svojou najbližšou rodinou zasadnete
k štedrovečernému stolu. V tomto čísle vašich obľúbených novín prinášame viacero
názorov na nadchádzajúce sviatky od predstaviteľov jednotlivých cirkví z Bardejova.
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Láska Ježiša Krista je
najúčinnejším liekom

V Bardejove sa
zmenilo zastupiteľstvo

Mladí hokejisti
získavajú skúsenosti

„Ježiš Kristus prišiel, aby vykúpil nás a nie
obchody.“ S touto myšlienkou som sa stretol na Facebooku a hlboko zarezonovala v
mojej mysli. Poukazuje na pravý zmysel
Vianočných sviatkov, ktorým je Ježiš Kristus rodiaci sa v našich srdciach.

Poslanci
mestského
zastupiteľstva
v Bardejove sa zišli na úvodných dvoch
zasadnutiach. Po ustanovujúcom stretnutí nasledovalo vo štvrtok 20.12. prvé
riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva.

On je tým najkrajším Darom pre nás
všetkých a my si ho mnohokrát zamieňame
s inými darmi v domnení, že nás urobia
skutočne šťastnými. Aj keď nás na prvý
pohľad urobia šťastnými a spokojnými, ten
pocit rýchlo vyprchá a my zostávame opäť
prázdny a hladný po ďalších
daroch.

Na prvom stretnutí po komunálnych
voľbách, v ktorých najviac hlasov získal
Boris Hanuščak, zložil sľub novozvolený
primátor a štrnásť doterajších i jedenásť
nových poslancov. Predstavené boli poslanecké kluby, vymenovaní boli dvaja
viceprimátori i členovia
mestskej rady.

Základnú časť majú za sebou mladí
hokejisti z klubu Mládež HC 46 Bardejov.
Piataci i šiestaci posledným zápasom
proti Popradu ukončili náročný rok 2018.
Záujem o mládežnícky hokej stúpa, veď
chlapci majú v klube vytvorené výborné
podmienky.
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Najväčšia spokojnosť je s piatakmi, dosahovali fantastické výsledky. Rozprávalo sa
o tom po celom východnom Slovensku,
akých šikovných má Bardejov piatakov.
Prvých sedem kôl neokúsili trpkosť prehry, dokonca sa im podarilo
vyhrať v Košiciach.
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ÚVODNÍK | MILO OLEJÁR
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| Milo Olejár
Sme pred prahom najvýznamnejšieho sviatku
v roku. Aj keď Vianoce sú kresťanským sviatkom pripomínajúce si narodenie Božieho Syna,
ich posolstvo je tak silné, že si ich pripomíname
tisícročia a oslavujú sa všetkými.
Čím sú Vianoce tak mocným a vplyvným sviatkom? Z čoho pramení sila a posolstvo Vianoc,
že ich oslava pretrvala do dnešných dní? Podstata Vianoc je zašifrovaná hlbšie za vianočným
stromčekom, darčekmi, vianočnými tradíciami
a pohodou, ktorá z tohto obdobia vyžaruje.
Posolstvo Vianoc pramení v radosti z nekonečnej Božej lásky, ktorá sa prenáša na nás
všetkých a v období Vianoc je medzi ľudmi takmer hmatateľná. Je magnetická a nákazlivá.
Neraz si želáme, aby táto atmosféra lásky
a porozumenia ostala s nami počas celého roku.
Vám, našim čitateľom, v tomto období chceme
popriať tie najkrajšie prežitie Vianoc, aké si viete
predstaviť. Plné lásky, pohody a radosti v kruhu
Vašej rodiny a blízkych. Rovnako prajeme, aby
energia načerpaná v tomto období trvala celý
budúci rok.
Ďakujeme Vám za vašu priazeň v končiacom
sa roku 2018. Rovnako aj v nasledujúcom roku
vám plánujeme prinášať informácie, diskusie
a názory súvisiace s naším mestom. Aj týmto
spôsobom chceme prispieť k tomu, aby sa mesto rozvíjalo, išlo dopredu a bolo miestom šírenia
vzájomného porozumenia.
Keďže sme krátko po voľbách do miestnej samosprávy, chceme vyjadriť názor, že diskusia
o meste by sa nemala zúžiť len na predvolebné obdobie. Naďalej sa budeme tešiť na vaše
príspevky a názory, ktoré radi v nasledujúcom
roku uverejníme.
Za celý tím spolupracujúci na vydávaní novín,
prajeme úspešný rok 2019.
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DOKÁŽEME MAŤ VIANOCE PO CELÝ ROK?
Prednedávnom som sa s Vami na portáli
ahojbardejov.sk podelil o pocity z priebehu
kampane a samotných komunálnych volieb. Vyjadril som sklamanie z toho, že nie
vždy sme k sebe úprimní, že zabúdame na
slušnosť a na úctu jeden voči druhému.
Dovoľte mi prosím s odstupom času pozvať
Vás všetkých na zmenu klímy na povýšenie slušnosti nad všetku nevraživosť
a ponižovanie. Chcem veriť, že moje pozvanie
k urobeniu hrubej čiary za minulosťou z kampane padlo na úrodnú pôdu. Zo srdca prajem
pokoj, rozvahu a múdrosť našim zástupcom
v orgánoch samosprávy počas výkonu celého
ich mandátu.

politickej nastane stíšenie, nech prevládne
ľudská láska a vzájomná úcta. Buďme jednou
veľkou skutočnou Bardejovskou rodinou bez
ohľadu na postavenie či politické presvedčenie.
Prajem nám všetkým, aby sme to dokázali.
My starší buďme príkladom mladým a Vás
mladých pozývame k spolupráci, k pomoci,
k úcte, ale aj ku postupnému preberaniu
zodpovednosti. Po spomenutom Advente
prídu Vianoce. Mojim želaním ale aj prianím
pre nás všetkých je, aby ich atmosféra nebola
vôbec o reklame, o zhone.
Nech blížiace sa Vianoce prinesú nevyčerpateľný dar lásky a pokoja. No nestane sa
tak, keď nepriložíme ruku k dielu. Každý z nás
| Ferdinand Exner
by to mal spraviť. Ako? Otvorme si srdcia,
KDH „Advent je čas stíšenia, čas prípravy na zbavme sa pýchy a závisti. Buďme chápaví
k sebe navzájom, sme tu jeden pre druhého.
príchod Pána Ježiša“.
foto: F. E.

Nadviažem na úvod tohto môjho príhovoru
pozvaním pre Vás všetkých. Pozvaním na
spoluprácu, na dialóg. No ľudia dostali do
vienka oveľa vzácnejšie a ušľachtilejšie dary.
Rozprávam o láske nie iba k sebe samému,
ale v prvom rade o láske k blížnemu.
Prajem nám, aby pokoj ovládol všetky dni Požehnané Vianoce prajem všetkým
nášho života. Berme si príklad z Nazaretskej z úprimného srdca.
Nechcem aby moje pozvanie bolo spájané rodiny.
iba s aktuálnym obdobím, s časom Adventu,
(Ferdinand Exner,
ktorý krásne opísala pred rokom v príhovo- Nech aj medzi nami v našich rodinách, ale aj
podpredseda OC KDH v Bardejove)
re Renáta Ocilková, členka predsedníctva v každej oblasti, pracovnej, spoločenskej aj

VIANOČNÁ ZBIERKA POTRAVÍN PRE RODINY V NÚDZI
V BARDEJOVE – SALEZIÁNSKE KILO
V dňoch 14. a 15. decembra 2018 sa konala 13. zbierka “Saleziánske Kilo” v sieti
6 predajní potravín Makos v meste Bardejov
a Bardejovskej Novej Vsi.

môžu dostať ku second-hand oblečeniu. Obdarované rodiny si vyplnia, aké konkrétne šatstvo (typ, veľkosť atd.) by potrebovali a okruh
dobrovoľníkov Saleziánskeho Kila sa pokúsi
im ho zabezpečiť.

Už štvrtý rok sa do zbierky zapája aj obec
Fričkovce, kde si sami zabezpečujú dobro- Saleziánske kilo v Bardejove začalo v roku
voľníkov na zber potravín.
2012 na Vianoce, kedy 20 dobrovoľníkov
s podporou bratov saleziánov vyzbieralo
Tento rok tisíce Bardejovčanov darovali pri- 15 krabíc potravín. K zbierke sa postupne
bližne 5,5 ton potravín zo svojich nákupov,
ktoré boli dobrovoľníkmi rozvezené do 230
rodín v núdzi v okrese Bardejov. Na zbere
potravín, ich triedení, nakladaní, rozvoze
sa zúčastnilo viac ako 80 dobrovoľníkov
– mužov, žien, mladých a detí. Spolu sa pripravilo 230 krabíc potravín.

pridávali dobrovoľníci z ďalších cirkví v Bardejove a dnes je to už spoločné dielo. Zbierka sa
začala neskôr robiť aj týždeň pred Veľkou nocou a koná sa teda dvakrát ročne. Inšpirácia
pre toto dielo prišla z Prešova.
Veľká vďaka patrí dobrovoľníkom za ich čas
a námahu, ale hlavne tisícom Bardejovčanov,
ktorí prispeli do zbierky a pomohli tak druhým.
(Martin Ceľuch)

Povzbudivá bola spolupráca dobrovoľníkov
z viacerých cirkví na území Bardejova. Veľkou
pomocou boli birmovanci či už na tzv. stojkách
v predajniach, pri triedení alebo aj rozvoze potravín. Podujatia sa už tradične ukončilo modlitbou a posedením pri znamenitom guľáši.
Súčasťou tejto zbierky bola aj jedna novinka
- do balíkov s potravinami pre rodiny bol pridaný aj dotazník, pomocou ktorého sa rodiny
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| Tento rok sa vyzbieralo 5,5 ton potravín
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JEŽIŠ KRISTUS PRIŠIEL,
ABY VYKÚPIL NÁS A NIE OBCHODY
„Ježiš Kristus prišiel, aby vykúpil nás a nie
obchody.“ S touto myšlienkou som sa stretol na Facebooku a hlboko zarezonovala
v mojej mysli. Poukazuje na pravý zmysel
Vianočných sviatkov, ktorým je Ježiš Kristus
rodiaci sa v našich srdciach.

Sme natoľko vzácni v Jeho očiach, že nám nedovolí, aby sme našou hlúposťou a starosťou
o tento život prišli o večný život, ktorý nikdy
nekonči. Život s Ním – to je naše skutočné
šťastie ale Boh rešpektuje našu slobodnú
vôľu.

On je tým najkrajším Darom pre nás
všetkých a my si ho mnohokrát zamieňame
s inými darmi v domnení, že nás urobia skutočne šťastnými. Aj keď nás na prvý pohľad
urobia šťastnými a spokojnými, ten pocit
rýchlo vyprchá a my zostávame opäť prázdny a hladný po ďalších daroch. Je to neustály
kolobeh, opakujúci sa rok čo rok, ktorý
sa zintenzívňuje, a tým človeka vovádza
do znechutenosti a po túžbe mať stále viac
a viac.

Láska bez slobody nie je skutočná láska – je
to nanútená láska a Boh nám dáva slobodu
v rozhodnutí sa pre Neho, lebo On je tá skutočná Láska.
Preto je na svete toľko zla a utrpenia, lebo
v nám od Boha darovanej slobode ho odmietame a rozhodujeme sa pre hriech. Vieme,
že Boh dokáže aj zlo a utrpenie premeniť na
dobro, len je potrebné s Ním spolupracovať.
foto: M. S.

Ako sa tomuto kolobehu ubrániť? Aký liek
| Maroš Sejka
použiť, ktorý ma z tohto všetkého dostane
a vylieči? Tým liekom je Láska. Ako hovorí
A prečo zase my? Lebo človek nie je pánom
aj sv. apoštol a evanjelista Ján v jednom zo
svojho života a ani tejto zeme. On je len
svojich listov a zároveň podáva tú najkrajšiu
správcom. Pánom je sám Boh. On dáva poddefiníciu lásky: „Boh je láska“(porov. 1Jn 4, 8).
mienky, On dáva návod, ten najlepší návod
ako žiť v jednote a vo vzájomnom odpúšťaní
Láska Ježiša Krista, ktorý prichádza na tento
si. Čítal som jednu zaujímavú ale pravdivú
svet ako malé dieťa, je tým najúčinnejším liemyšlienku: „Keď Boh vidí naše plány a vie, že
kom, ktorý nás vylieči z túžby mať stále viac
tie plány nám ublížia a zničia náš život, On je
a viac a len a len pre seba. Problémom je to,
pripravený hneď zasiahnuť a prekaziť naše
že my tento liek odmietame a nahrádzame
plány, aby nás zachránil.“
iným, ktorý nemá žiadnu moc. Máme rôzne
výhrady voči Bohu a nechceme si pripustiť, že
On je tým najlepším riešením pre náš každo“Láska Ježiša Krista, ktorý
denný život.
Myslíme si, že On nás nemá rád, keď sa nám
nedarí dosiahnuť náš vytýčený ciel, uskutočniť naše vysnívané plány. Ale pýtame sa
Boha: „Bože je to tvoja vôľa? Chceš to aj ty?“.
Bez týchto otázok nebudeme môcť budovať
svoj každodenný život na Bohu. Naše cesty
s Bohom sa budú rozchádzať. Nie Boh bude
na vine ale my.

prichádza na tento svet ako
malé dieťa, je tým najúčinnejším
liekom, ktorý nás vylieči z túžby
mať stále viac a viac a len a len
pre seba.”

Dnešný deň je znovu výzvou, aby si sa TY
drahé a milované Božie dieťa, znovu rozhodlo
pre Boha. Ak v tvojom živote je prítomný Boh,
nemáš problém odpúšťať svojim blížnym.
Nemáš problém prijať v pokore svoj každodenný kríž.
Nemáš problém znášať aj krivé obvinenia
a zároveň sa modliť za týchto ľudí a priať
im zo srdca dobro. S Bohom si silný, s Ním
to dokážeš. To je realita ako aj skúsenosť či
už moja alebo iných ľudí túžiacich po živote
s Bohom.
Nevykupujme obchody ale radšej využívajme
svoj drahocenný časna budovanie dobrých
vzťahov so svojimi blízkymi a takto vytvárajme jednotu, ktorú máme vďaka Ježišovi
Kristovi. On znovu prichádza. Prijímaš ho?
Požehnané sviatky Narodenia Nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista Vám zo srdca
želám a v modlitbe na Vás myslím.

MAROŠ SEJKA

(o. Mgr. Maroš Sejka,
kaplán Bardejov - Vinbarg)

odkázaný na vola a osla, aby ho zohrievali svojim dychom...“

ľuďom prežiť tieto dni nielen ako dni voľné,
nudné a teda prázdne.

Dalo by sa vo vypočítavaní paradoxov Vianoc
pokračovať aj ďalej, ale asi stačí aj toto. Niekto
sa raz pýtal, že prečo Vianoce fascinujú takmer
On, ktorý je „živý chlieb z neba“, bol uložený do všetkých ľudí, aj neveriacich?
jasieľ, do ktorých sa dáva pokrm.
Nie sú to len spomienky na detstvo, tradície
Nikomu na tomto svete nenapadlo, že ten, a prípadná komercia? Myslím si, že atmosféra
ktorý káže Slnku zohrievať Zem, bude raz pred a aj počas Vianoc pomáha aj neveriacim

Aj ich to rozochveje, a aj v nich sa môže ozvať
smäd po Bohu a prebudiť to „Dieťa v nás“,
v ktorom sme Bohu najpodobnejší! Preto je
podľa mňa príťažlivosť Vianoc užitočná aj pre
neveriacich.

V MAŠTALI SA NARODILA ČISTOTA
Fulton J. Sheen vo svojom diele Život Krista píše:
„V najšpinavšom mieste na svete – v maštali –
sa narodila Čistota. On, ktorého neskôr umučili
ľudia správajúci sa ako zvieratá, sa narodil
medzi zvieratami.
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V mene Saleziánov prajem Požehnané sviatky
Narodenia Pána!
(Viliam Riško, SDB )

ahojbardejov.sk

NAJVÄČŠÍ DAR LÁSKY

VIANOČNÝ JARMOK
REMESIEL
V bardejovskej športovej hale sa uskutočnil
Vianočný jarmok remesiel, ktorý je určený hlavne
pre remeselníkov z regiónu. Hornošarišské
osvetové stredisko ho organizuje už od roku
2009, postupne sa preslávil napríklad aj
osvetárskym punčom, ktorý sa tento rok
podával v sklenených šálkach.

foto: internet

| Vianoce sú o Ježišovi
O čom sú Vianoce? O darčekoch? Minieme
veľa peňazí a nervov na to, aby sme niekoho
obdarovali. Má to byť vyjadrenie našej lásky
a pozornosti voči tým najbližším. Možno sú
ešte aj dnes darčeky vyjadrením lásky, možno len vianočným gýčom, alebo len záplatou, ktorá má udržať naše vzťahy pokope.
A možno sú len útekom pred pocitom viny,
že sme celý rok zanedbali toho druhého.
Darčeky veľa rozprávajú o nás, o našom srdci.
Vyvrcholením Vianoc je chvíľa, keď obdarujeme tých druhých. Ich tváre žiaria, ak dostali
to, po čom túžili, alebo vidíme ich sklamanie,
keď sme netrafili ten správny darček. Vianoce
tak trochu zakryjú pravdu, bolesť a samotu
mnohých uprostred hry na lásku.
Boh dáva to najvzácnejšie
Vianoce sú o dare a Darcovi. O skutočnom
dávaní. V našom dávaní môžeme zazrieť
niečo z toho, ako Boh dáva. On naozaj dáva
z lásky, dáva to najvzácnejšie, dáva ten
najväčší dar, dáva čo miluje. Tu spoznávame,
čo je to skutočné dávanie. Dávanie srdca.
Aká je však pravda o našom dávaní? Dávame
stále väčšie a drahšie dary. Ale lásky je nejako menej. Mnohé dary nie sú prejavom lásky,
ale majú lásku nahradiť. Kúpime deťom a
manželke všetko, ale nedáme im to najdôležitejšie pre nich. Nás. Nás rodičov, otca
a matku. Nás manželov. Viac času strávime
pri nakupovaní darčekov, ako s tými, koho
chceme obdariť. Zabudli sme, že ten najväčší
dar je, keď dávame seba tomu druhému
v skutočnej nesebeckej láske.
Láska sa neukrýva vo veciach, ale v bytí tu pre
blízkych. Dávame často naše peniaze, ale nie
seba. Sme obrovskými dlžníkmi. Dlžíme tým
druhým svoj čas, záujem, nehu a lásku. Dlžíme
seba. Darčeky sa tak žiaľ stávajú náhradou
lásky, nie prejavom lásky. Dlh chceme splatiť,
alebo vynahradiť darmi. Dary však nikdy nenahradia lásku. My dávame naše prostriedky,
ale nedávame seba.

bardejovízie.sk

Aká je pravda o Božom dávaní? On dáva to
najvzácnejšie čo má. Nie len dar. Vo svojom
dare dal seba. Darom je on sám. Boh nám
daroval sám seba v Pánovi Ježišovi. To je ten
najväčší dar pre nás.
Máme radosť z Ježiša?
Ako prijímame ten jeho dar? Ako sa tvárime
pri tomto najväčšom dare Vianoc? Vianoce
sú o Ježišovi. Máme radosť z neho? On je
centrom týchto dní. Boh dokázal svoju lásku
k nám v tom najväčšom dare pre nás. Dal to
najvzácnejšie čo mal. Svojho syna. Jediného
a milovaného. Takto Boh dáva. Dáva všetko,
dáva seba. Takú cenu má jeho dar. Takou láskou nás miluje. Dal nám seba.

„Toto podujatie je prioritne určené našim remeselníkom, s ktorými spolupracujeme počas
celého roka a ktorí počas celého roka nemajú
šancu na to, aby popredali svoj tovar.
Keďže vianočné trhy na námestí sú veľmi slabé,
preto sme sa rozhodli, že takúto príležitosť im
poskytneme v športovej hale, kde majú jednak
zázemie, jednak si tu počas tých dvoch dní môžu
tovar nechať, ale najmä je tu teplo, to znamená,
že nemusia mrznúť na námestí,“ prezradil hlavný
organizátor podujatia Juraj Bochňa.
Vianočný jarmok aj tento rok prilákal tisícky
návštevníkov z blízka i z okolia. Nechýbal ani
bohatý hudobný program či zaujímavá tombola.

„Je to najmä folklórny program, keďže si myslíme, že najmä ten patrí k tradičným vianočným
trhom, ale zároveň bude tu aj prehliadka spevu
detí s koledami, rovnako máme skupiny, ktoré
budú spievať gospel a samozrejme večerný
koncert, počas prvého dňa patrí Muzikantom
Raslavickým a ten druhý zase Zamiškovcom,“
Preto Vianoce hovoria o veľkej Božej láske. doplnil J. Bochňa.
Hovoria o tom, ako nás nikto nikdy nebude
milovať. On je Boh s nami. Už nikdy nemusíme Tento rok sa organizátori rozhodli, že jarmok
byť sami. Boh nám dokonalé rozumie. On sa sa bude niesť v duchu ekológie. Ostatným
nám stal blízky. On stojí pri nás, i keď vie kto išli príkladne a obľúbený osvetársky punč sa
sme. Boh vie, aké je to na našej strane. Kráčal rozhodli podávať v sklenených šálkach, ktoré
v našich topánkach. Vie, aké je to byť člove- mohli návštevníci vrátiť alebo si ich nechať.
kom. Pozná to osobne. Aj keby nás všetci
„Požiadali sme preto remeselníkov, aby tie svoje
opustili, Boh nás nikdy neopustí.
produkty balili prioritne do papierových sáčkov
a keďže my sa snažíme ísť príkladom, tak sme
Najvzácnejší dar
do Bardejova priniesli konečne, po tom čo sa
Byť bez Boha, to je tá najväčšia osamelosť toho chytili aj iné mestá, aj punč, teda náš
človeka. Ježiš prišiel, aby sme vedeli, ako sme osvetársky punč do sklenenej šálky, lebo si myveľmi milovaní. Dal i dôkaz lásky, keď za nás slíme, že ten osvetársky punč chutí úplne inak,
zomrel. Pre ľudí, ktorí pre svoje zlo a sebec- keď ho máte v tradičnej, klasickej, peknej vyzdotvo, pre svoj hriech nie sú hodní jeho lásky. benej šálke ako v nejakom plastovom poháriku,“
Jeho život za náš život je dôkazom jeho lásky povedal na záver Bochňa.
k nám. Jeho láska k nám je láskou až za hrob.
Už nikdy nemusíme byť sami.
Celý vianočný jarmok sa aj tento rok vydaril na výbornú a návštevníci zo športovej haly
On aj tebe dáva seba. Dal ti všetko. Najvzác- odchádzali spokojní.
nejší dar. Čo mu dáš ty? Daj mu aj ty seba.
(red)
Svoj život, taký aký je. Bez Ježiša Krista nie sú
pravé Vianoce. Vianoce sú o Bohu, ktorý túži
VIDEOREPORTÁŽ
po vzťahu lásky s tebou. Ponúka seba. Ako
Z VIANOČNÉHO JARMOKU
odpovieš na jeho ponuku? Prijmeš ho, alebo
NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI
odmietneš? Požehnané Vianoce.
(Martin Uhriňák)
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ŠTEDRÝ VEČER
Židom 1,1-6: „Mnoho razy a rozličným
spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom
skrze prorokov, na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za
dediča všetkého a Ním stvoril aj veky. Tento
(Syn) ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho
podstaty udržuje všetko svojím mocným
slovom a posadil sa na pravici Velebnosti na
výsostiach, keď (prv) spôsobil očistenie od
hriechov; o toľko je dôstojnejší ako anjeli,
o koľko ich prevyšuje menom, ktoré zdedil. Veď kedy ktorému anjelovi povedal Boh:
Syn môj si Ty, ja som ťa splodil dnes? A inde:
Ja Mu budem otcom a On mi bude synom. A
keď zase uvedie Prvorodeného na svet, hovorí: Nech padnú pred Ním na kolená všetci
anjeli Boží!“
Čo vás dnes priviedlo do Božieho chrámu?
Dôvodov sme mohli viac. Jedným z nich mohli
byť utešené deti, ktoré naše zhromaždenie
otvárali. Na sviatky, ktorých stredobodom
je narodenie dieťatka sa priam žiada, aby v
kostole zazneli detské hlásky. Je to roztomilé
a dojímavé zároveň.
Pri ich piesňach a básničkách si my, dospelí,
zrazu uvedomíme, že tie deti možno ani
dokonale nerozumejú, čo prednášajú, a predsa pre nás sa stávajú hlasmi Božích anjelov.
Hovoria nám totiž veci, ktoré nás niekedy
oslovia najviac z celých služieb Božích.
Mnohých do kostola priviedla dlhoročná
rodinná tradícia. Jednoducho povedané
ani si neviete predstaviť Štedrý večer bez
spoločenstva v kostole. Je to súčasť programu Štedrého dňa. Bez času prežitého
v kostole by tento deň nemal svoju atmosféru. Tradícia, to je odovzdávanie životných
skúseností staršej generácie mladším potomkom. Je to základný spôsob, akým sa
ľudia učia žiť a rozumieť svetu. Prísť sem preto, že je to dobrý zvyk je dobrý dôvod.
Vianočné piesne sú krásne a veselé
Ďalších priviedla túžba zaspievať si piesne,
ktoré sa spievajú len na Vianoce. Sú krásne,
radostné, až veselé. Uprostred tmy, ktorá
vládne vonku v tých piesňach prebleskujú
iskričky radosti, akoby pripomínali hviezdy na
nebi nad Betlehemom.
Niekoho možno priviedla aj túžba počuť,
čo zaznie v kostole v dnešnej kázni slova
Božieho. Slovo Božie má v tento deň mimoriadne posolstvo. Hovorí, že Boh cez prorokov sľuboval narodenie Mesiáša a v istom
momente tento svoj sľub skutočne splnil. Tu
máme o čom hovoriť a môžeme mnohými
rečami vysvetľovať, ako príchod Krista na
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svet vplýva na naše životy. Prísť sem kvôli
Božiemu slovu je tiež výborný dôvod.
V kostole plece pri pleci, hlava na hlave
Napokon aj taký dôvod mohol niekto mať
pre návštevu chrámu Božieho, že dnes všetci idú do kostola tak idem aj ja. A tak sme sa
tu stretli. Plece pri pleci, hlava na hlave. Plný
kostol. Ak ste sa trochu vyľakali, že teraz
pokarhám niekoho z vás, že sem neprišiel
so správnym motívom, tak vopred hovorím:
Nebojte sa! Práve naopak. Chcel by som
povedať, že každý jeden dôvod, ktorý nás
dnes priviedol do kostola je dobrý. Myslím si, že viacerí z nás sa našli vo viacerých
skupinách, ktoré som vymenoval v úvode.
Práve to, že sme sa sem zišli možno aj
z celkom odlišných dôvodov je potvrdením
Božieho slova. My všetci, ako sme sa tu zišli potvrdzujeme, že Božie slovo má pravdu:
Mnoho razy a rozličným spôsobom prehovoril Boh k našim otcom. A my tu dodáme, že
mnoho razy a rozličným spôsobom Pán Boh
hovorí aj k nám, v našom živote. Verte tomu,
že každý jeden dôvod, ktorý vás priviedol do
kostola bol z Božieho popudu a Božieho riadenia. Pán Boh používa našu lásku k deťom,
aby naše srdcia obmäkčil a priviedol nás do
spoločenstva k oslave narodenia Mesiáša.

“Pán Boh je nám verný. Jeho
záujem o nás nikdy neprestáva.
Pánu Bohu záležalo na ľuďoch
žijúcich dávno pred Kristom,
preto im dával predpovede
o Mesiášovi. Pánu Bohu záležalo
na ľuďoch žijúcich
pred 2000 rokmi. Ale Pánu Bohu
záleží aj na nás.”
JÁN VELEBÍR
Pán Boh nám vštepil aj túžbu po priateľoch,
príbuzných, bratoch a sestrách, aby sme túžili byť tu s nimi. Pán Boh prehovoril k nám aj
cez skúsenosti viery našich otcov a matiek. V
úcte voči našich starším v rodinách si vieme
povedať – naši starí takto robili a bolo to pre
nich dobre, aj my to takto robme. Zíďme sa
v chráme k oslave Božieho narodenia.
A znovu je to Pán Boh, kto vložil veľkú
múdrosť do svojho slova, ktoré je tu
vykladané a je aj vyspievané v krásnych radostných piesňach. To všetko je Božie posol-
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stvo, ktoré sa hlboko vie dotýkať našich sŕdc
a preto sú naše spoločné stretnutia v kostole
pre nás tiež príťažlivé.
Mnoho razy a rôznym spôsobom k nám
prehovoril v dnešný deň Hospodin, aby nás
priviedol sem do Božieho chrámu. A ako
pokračoval pisateľ listu Židom? Na sklonku
dní prehovoril k nám v Synovi.
Bratia a sestry! Zo všetkého, čo som dosiaľ
povedal na nás dýcha jedna dôležitá správa –
Pán Boh je nám verný. Jeho záujem o nás nikdy neprestáva. Pánu Bohu záležalo na ľuďoch
žijúcich dávno pred Kristom, preto im dával
predpovede o Mesiášovi.
Pánu Bohu záležalo na ľuďoch žijúcich pred
2000 rokmi. Tí sa stali účastníkmi tej úžasnej
skúsenosti, že na vlastné oči videli a na vlastné uši počuli Božieho Syna, Pána Ježiša. Ale
Pánu Bohu záleží aj na nás.
Chce náš život naplniť požehnaním, láskou,
krásou, dobrotou. Preto k nám hovorí vždy
znovu a znovu. On je nám verný napriek tomu,
že nám sa nedarí byť rovnako vernými Jemu.
Originálny darček v podobe Syna
Preto je dobre, že sme tu dnes my všetci. Je dobre, že sme tu, aj v prípade, že sa tu
nestretáme každú nedeľu. Dnes sme tu a
počujeme to mimoriadne dôležité posolstvo:
Boh je nám verný. Splnil svoje zasľúbenia.
Daroval nám svojho Syna. Originálny dar.
Mimochodom - darčeky – to tiež popri
návšteve kostola nevyhnutne patrí k Vianociam. No asi mi dáte za pravdu, že najkrajšie
darčeky sú tie, ktoré dostaneme z lásky. Láska vie byť veľmi tvorivá. Má fantáziu.
A tak môže byť krásnym darčekom z lásky
drahý a vzácny šperk, v domácnosti, kde si to
môžu dovoliť, ale rovnako môže byť krásnym
darom z lásky roztomilá detská kresba,
namaľovaná jednoduchými pastelkami neistou detskou rukou.
Na obrázku tato, mama a syn alebo dcéra
s úsmevom od ucha k uchu a nápisom – mám
vás rád, mám vás rada. Láska má svoju hodnotu v podobe akéhokoľvek darčeka, ak za
tým darčekom môžeme cítiť tlčúce láskavé
srdiečko. Nebeský Otec nám daroval na zem
svojho Syna. V Ňom nám daroval sám seba
v podobe, ktorú sme boli schopní prijať a
pochopiť. Boh k nám prišiel v dieťatku, aby
každý z nás pochopil, že sa Ho nemáme báť,
ale Ho máme milovať.
(Ján Velebír, ev.a.v. farár, Bardejov)
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DIVÉ HUSY
Christa. Žena požiadala svojho manžela, aby
šiel s nimi, no on odmietol. „Celý tento príbeh
je nezmysel!“ - povedal. „Prečo sa Boh potrebuje ponižovať a zjaviť sa na Zemi ako človek?
To je smiešne!“

foto: I. P.

| Ivo Petrovaj
Milí čitatelia, dovoľte mi, v tento krásny
sviatočný čas, prihovoriť sa Vám týmto
zaujímavým príbehom, ktorý jednoducho
a výstižne popisuje zmysel a význam nadchádzajúceho sviatku. Spoločnosť a doba,
v akej žijeme, ho volá „Vianoce“, ale presnejšie pomenovanie je Narodenie Isusa
Christa. Dnes sa o tom hovorí iba akosi rozprávkovo, že kedysi dávno – pradávno sa
odohrala istá udalosť. To je síce pravda, bolo
to dávno, ale následky „tej“ udalosti natrvalo zmenili chod nášho sveta, len to akosi už
nevnímame. Nasledujúci príbeh opisuje hĺbku a krásu Božej lásky k tomuto svetu.
Žil človek, ktorý neveril v Boha a neváhal
hovoriť všetkým o svojom postoji k náboženstvu a náboženským sviatkom. Avšak jeho
manželka verila v Boha a svoje deti vychovávala vo viere, napriek zlomyseľným vyjadreniam svojho manžela. V jeden zimný
večer sa jeho žena aj s deťmi vybrala na bohoslužbu do miestneho dedinského chrámu.
Na bohoslužbe mala byť kázeň o narodení

A tak žena s deťmi odišla a on ostal doma.
O niečo neskôr sa zodvihol silný vietor
a začala sa snehová búrka. Muž pozrel z okna,
ale videl len fujavicu, ktorá všetko pokrývala snehom. Posadil sa do kresla pri krbe a
chystal sa tam stráviť celý večer. Zrazu počul
hlasný treskot: niečo vrazilo do okna. Podišiel
k nemu, ale vonku sa nedalo nič vidieť. Keď
metelica trochu ustúpila, muž vyšiel von, aby
zistil, čo to mohlo byť.
Na poli blízko domu uvidel kŕdeľ divých hús.
Pravdepodobne leteli na juh, aby tam strávili
zimu, ale padli do snehovej búrky a nevládali
letieť ďalej. Stratili sa a ocitli pri jeho farme
bez jedla a prístrešia. Trepotajúc krídlami
lietali zaslepené snehom stále dookola nízko nad poľom. Zrejme to bola práve jedna
z husí, ktorá pred chvíľou vrazila do jeho
okna. Človeku bolo ľúto tých biednych husí a
chcel im pomôcť. Pomyslel si, že stodola
bude pre nich vhodným miestom. Je tam teplo a bezpečne, a teda by tam mohli stráviť
noc a prečkať snehovú búrku. Prešiel
k stodole, naširoko otvoril dvere a čakal, dúfajúc, že husi to spozorujú a vojdú dovnútra.
Ale husi len bezcieľne krúžili a zdalo sa, že si
ani nevšimli dvere stodoly alebo nechápali, prečo sú otvorené. Muž sa snažil získať si
ich pozornosť, ale to husi len vystrašilo a oni
leteli stále ďalej a ďalej. Vtedy muž odišiel do
domu a vrátil sa s kúskom chleba, rozdrvil ho
a urobil z odrobiniek cestičku vedúcu k stodole. Ale husi ani tomuto lákadlu nepodľahli.
Bol už na pokraji zúfalstva. Obišiel ich a snažil
sa nahnať ich do stodoly, ale husi sa ešte viac

vystrašili a rozlietali sa do všetkých strán,
len nie dovnútra. Nič ich nedokázalo prinútiť
vojsť do stodoly, kde by boli v teple a bezpečí.
„Prečo nejdú husi za mnou?“ – vykríkol
muž. „Nevidia snáď, že len tu môžu prežiť
túto búrku?“ Chvíľu rozmýšľal a uvedomil si,
že husi asi jednoducho nechcú nasledovať
človeka. „No, ale ak by som bol hus, mohol
by som ich zachrániť“, povedal nahlas. Potom dostal nápad. Vstúpil do stodoly, vzal
jednu zo svojich husí a vyniesol ju v náručí na
pole, neďaleko od krúžiacich divých husí. Potom vypustil svoju hus. Tá preletela cez kŕdeľ
a vrátila sa priamo do stodoly – a všetky
ostatné husi jedna za druhou ju nasledovali
do úkrytu.
Muž chvíľu len tak ticho stál a zrazu mu
v ušiach zazneli slová, ktoré povedal pred
niekoľkými minútami: „Keby som bol hus,
mohol by som ich zachrániť!“ A potom
si spomenul, čo povedal svojej manželke
o niečo skôr. „Prečo by Boh chcel byť ako my?
To je smiešne!“
A zrazu bolo všetko jasné. To je presne to,
čo urobil Boh. Boli sme ako tieto husi - slepí,
stratení, hynúci. Boh poslal svojho Syna, aby
sa stal ako my – kvôli tomu, aby nám ukázal
cestu a zachránil nás. Keď oslepujúci sneh
a vietor začali ustupovať, jeho duša sa tiež
utíšila a upokojila touto krásnou myšlienkou. Zrazu pochopil, prečo prišiel Christos.
Roky pochybností a neviery zmizli spolu
s predchádzajúcou búrkou. Padol na kolená
do snehu a povedal svoju prvú modlitbu v živote: „Ďakujem Ti, Hospodine, za to, že si prišiel
v podobe človeka, aby si ma vyviedol z búrky!“
Myslím, že na záver už netreba nič viac
dodávať, iba ak Vám všetkým popriať naozaj
ničím nerušené a pokojné sviatky.
(jerej Ivo Petrovaj)
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BORIS HANUŠČAK ZNOVA PRIMÁTOROM
ĎALŠIE ŠTYRI ROKY NA ČELE BARDEJOVA

Prinášame vám časť príhovoru novozvoleného primátora Borisa Hanuščaka počas
ustanovujúceho mestského zastupiteľstva, počas ktorého primátor i poslanci zložili slávnostný sľub.

To je moje dlhodobé krédo a reálny cieľ, ktorý
nielen deklarujem, ale aj reálne napĺňam. Aj
preto je Bardejov dlhodobo mestom progresu, všeobecného rešpektu a uznania.
Pokračovať v spolupráci

“Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Zložením sľubu primátora mesta a
poslancov mestského zastupiteľstva sme
splnili poslednú z podmienok na vykonávanie mandátu, ktorý vychádza z dôvery
občanov, k čomu vám chcem všetkým ešte
raz zablahoželať.
Vytvoriť podmienky pre dôstojný život
Čaká nás náročné štvorročné obdobie,
množstvo rozhodnutí, ktorých výsledok sa
bude bezprostredne dotýkať obyvateľov
Bardejova.
Budeme nimi vytvárať podmienky pre každodenný život, formovať atmosféru v meste
počas nasledujúcich štyroch rokov. V tom
spočíva čaro i osobnosť komunálnej politiky,
ktorá je najbližšie každodennému životu
občanov.
Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým
Bardejovčanom, ktorí prišli vyjadriť svoj
názor, podporili myšlienky, hodnoty, programové ciele, ktoré budeme v ich záujme
uvádzať do reálneho života.

foto: red

Chcem vyjadriť presvedčenie, že aj v práve
sa začínajúcom volebnom období bude
pokračovať dobrá spolupráca so štátnymi
inštitúciami, úradmi, policajným zborom,
strednými školami i neštátnymi zariadeniami, predstaviteľmi cirkví a náboženských
spoločenstiev.

| Boris Hanuščak

Primeranú pozornosť musíme venovať
i zdanlivým detailom, ktoré súvisia s
Nesklamme ich dôveru, vyhnime sa napĺňaním každodenných potrieb a spokonegatívnym praktikám volebnej kampane, jnosťou občanov mesta.
ku ktorým sa už nechcem vracať a ani ich
inak komentovať.
Tak ako v minulých obdobiach, aj v tomto

práve začínajúcom vyviniem maximálne
úsilie pre to, aby sme rozhodujúce zdroje na
realizáciu nosných cieľov získali z mimorozVolebný výsledok je realitou, o ktorej rozhod- počtových zdrojov mesta.
li obyvatelia Bardejova a ten je potrebné
v plnom rozsahu rešpektovať. Neexistuje Pevne verím, že rovnako úspešní budeme
žiadne ale, iba rešpektovanie demokratickej i pri predkladaní spomínaných projektov v
voľby so všetkým, čo to pre nás znamená.
rámci jednotlivých grantov financovaných
Neexistuje žiadne ale

z domácich zdrojov i zo zdrojov Európskej
Mojou základnou ambíciou bude aj naďalej únie.”
spájať a nie rozbíjať, v záujme ďalšieho roz(red)
voja nášho mesta.

foto: red

| Štrnásť staronových a jedenásť nových poslancov zasadlo do lavíc najprv 4. decembra a potom 20. decembra
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KOMUNÁLNA POLITIKA
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POLITICKÉ ZLOŽENIE PARLAMENTU

Poslanci
mestského
zastupiteľstva
v Bardejove sa zišli na úvodných dvoch
zasadnutiach. Po ustanovujúcom stretnutí
nasledovalo vo štvrtok 20.12. prvé riadne
zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Na prvom stretnutí po komunálnych
voľbách, v ktorých najviac hlasov získal Boris
Hanuščak, zložil sľub novozvolený primátor
a štrnásť doterajších i jedenásť nových poslancov.
Úvodné zasadnutie odštartovalo hymnou
Slovenskej republiky, nasledovalo vystúpenie Vasiľa Hudáka, predsedu miestnej volebnej komisie, ktorý prečítal výsledky volieb do
orgánov samosprávy konajúce sa 10. novembra s účasťou 45% oprávnených voličov.
Po vyhlásení výsledkov slávnostný sľub
zložil primátor Boris Hanuščak, ktorý
vo voľbách získal 4838 hlasov. Nasledovalo
zloženie sľubu všetkých 25 poslancov. Tí si
prevzali osvedčenia o zvolení a mandát potvrdili svojim podpisom.
Vytvorené boli aj tri kluby (dva na prvom
zasadaní a jeden na druhom zasadaní) –
Demokratický klub má 11 členov, klub My
má 5 členov a klub Za rozvoj Bardejova má
9 členov.

bardejovízie.sk

Demokratický klub tvoria: Marek Šimco
(predseda), Slavomír Hudák, Pavol Bicák,
Peter Hudák, Stanislav Soroka, Juraj Bochňa,
Ján Fotta, Marek Hudák, Martin Šmilňák,
František Tkáč, Veronika Marková

chal Hanko, Mária Ferková, Alexander Starinský, Anton Duchnovský, Maroš Micenko,
Stanislav Soroka, Peter Hudák, Pavol Bicák,
Marek Hudák, Marek Šimco

Zvolení členovia mestskej rady: Slavomír
Klub My tvoria: Mária Ferková (predsedníč- Hudák, Martin Šmilňák, Pavol Bicák, Andrej
ka), Anton Duchnovský, Milan Pilip, Maroš Havrilla, Peter Petruš, Pavol Goriščák, Eva
Micenko, Alexander Starinský
Hudáková, Vladimír Savčinský, Boris Hanuščak
Klub Za rozvoj Bardejova tvoria: Eva
Hudáková (predsedníčka), Andrej Havrilla, Predsedovia komisií mestského zastupiJozef Pasternák, Vladimír Savčinský, Peter teľstva:
Petruš, Miloš Dvorský, Slavomír Krok, Pavol Komisia finančná - Mária Ferková
Goriščák, Michal Hanko
Komisia podnikateľských aktivít, regionálneho
rozvoja a cestovného ruchu - Juraj Bochňa
Sobášiaci nasledujúce štyri roky budú: Juraj Komisia výstavby a územného rozvoja mesta
Bochňa, Andrej Havrilla, Eva Hudáková, Pe- a jeho časti - Alexander Starinský
ter Petruš, Milan Pilip a Vladimír Savčinský. Komisia školstva, telesnej kultúry a športu Slavomír Krok
Viceprimátormi sa stali: Eva Hudáková, Komisia spoločenských vecí a kultúry - VeroVladimír Savčinský
nika Marková
Komisia bytová, sociálnej pomoci a zdravotStaronoví poslanci: Martin Šmilňák, Ve- níctva - Andrej Havrilla
ronika Marková, Slavomír Hudák, Ján Fotta, Komisia správy majetku - Miloš Dvorský
František Tkáč, Juraj Bochňa, Andrej Havri- Komisia verejného poriadku - Pavol Goriščák
lla, Jozef Pasternák, Vladimír Savčinský, Eva Komisia na prešetrovanie sťažností - Eva
Hudáková, Peter Petruš, Miloš Dvorský, Mi- Hudáková
lan Pilip, Slavomír Krok
Komisia na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií funkcionárov mesta - Eva
Novozvolení poslanci: Pavol Goriščák, Mi- Hudáková
(red)

KOMUNÁLNA POLITIKA
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ŠIKOVNÍ MLADÍ HOKEJISTI Z BARDEJOVA
VYTVORENÉ MAJÚ VÝBORNÉ PODMIENKY

Základnú časť majú za sebou mladí hokejisti z klubu Mládež HC 46 Bardejov. Piataci
i šiestaci posledným zápasom proti Popradu ukončili náročný rok 2018. Záujem o
mládežnícky hokej stúpa, veď chlapci majú
v klube vytvorené výborné podmienky.
O piatakoch sa hovorí na celom východe
„Najväčšia spokojnosť je s piatakmi, dosahovali fantastické výsledky. Rozprávalo sa
o tom po celom východnom Slovensku,
akých šikovných máme piatakov. Prvých
sedem kôl sme neokúsili trpkosť prehry,
dokonca sa nám podarilo vyhrať v Košiciach,
čo si myslím, že tu dlho nebolo. Výsledky
sa dostavujú, chlapci na sebe makajú. Majú
vytvorené veľmi dobré podmienky. Snažíme
sa, aby mali presne to, čo majú mať. Musím
povedať, že je to na veľmi dobrej úrovni,“
prezradil tréner piatakov Vladimír Mojdis.
Piataci navštevujú hokejové triedy na ZŠ
s MŠ Pod Vinbargom, ktorá im vytvára

takisto veľmi dobré podmienky nielen pre
vyučovanie, ale aj pre šport. Káder piatakov
dopĺňajú chlapci zo štvrtého ročníka a do
Bardejova takisto chodia chlapci zo Sabinova.

podmienky, aj čo sa školy týka. Ich triedna
učiteľka chlapcov chváli, že sa učia, čiže nie
je to len o hokeji, ale aj o tom, že majú dobré výsledky v škole. Tréningy majú štyri krát
v týždni a jeden deň chodia aj do telocvične,
kde sa im venuje atletický tréner,“ dodal
„Najnovšie tu chceli prísť aj dvaja chlapci V. Mojdis.
z PSK, z prešovského klubu, tak som rád,
že aj z iných klubov k nám chcú chodiť,“ V hokeji je brankársky post dôležitý
pokračoval V. Mojdis.
Stanislav Mojdis má na starosti brankárov.
V klube Mládež HC 46 Bardejov ich je dokopy
“Prvých sedem kôl sme neokúsi- dvanásť, v najmladšej kategórii sú traja, pri
piatakoch a šiestakoch takisto traja. Brankári
li trpkosť prehry, dokonca sa
sa striedajú a každý z nich dostáva v bráne
nám podarilo vyhrať v Košiciach, príležitosť. Konkurencia na brankárskom
čo si myslím, že tu dlho nebolo.” poste znamená, že chlapci na sebe pracujú
tvrdo a vždy sa chcú dostať do brány.

VLADIMÍR MOJDIS

Dôležité je držanie tela

Pri šiestakoch je menej hráčov, no Bardejovu „Brankárom sa na každom tréningu venujem
vypomáha klub zo Sabinova. Obe kategórie individuálne. Brankárov si zoberiem nabok
trénujú spolu. „Majú vytvorené veľmi dobré a spolu si prechádzame všetky cvičenia.

| Piataci a šiestaci z hokejového klubu Mládež HC 46 Bardejov spolu s trénermi
V hokeji je brankársky post veľmi dôležitý
a ak by sme dali deťom zlé základy, tak to
potom do budúcna nemá význam.
Učia sa aj po anglicky
Základ je základný postoj, keď brankár
nebude vedieť stáť v bráne, nebude z neho
brankár. Ťažko sa prerába z hráčskeho postu
na post brankársky. Dôležité je držanie tela,
ako držať lapačku, aby jednoducho brankár
vedel, kde má stáť a kedy má urobiť aký
zákrok. Snažíme sa im vštiepiť aj terminológiu v angličtine, aby ak v budúcnosti išli do in-
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ého klubu, aby vedeli, čo od nich tréner chce.
Takisto aj v brankárskych kempoch sa používajú výrazy v angličtine,“ vymenoval Stanislav Mojdis.
Šimon Mojdis sa chce dostať do NHL
Piatak Šimon Mojdis, syn trénera Vladimíra
Mojdisa, sa hokeju venuje od troch rokov.
V budúcnosti by sa chcel dostať do zámoria.
„Začiatok sezóny sme mali veľmi dobrý, no
posledné zápasy nám veľmi nevyšli a začali sme prehrávať. Celkovo so základnou

ŠPORT

časťou sme spokojní. Ja som hokej začal
hrať, keď som mal tri roky a doviedol ma
k nemu môj otec. Niekedy je výhoda a inokedy nevýhoda, keď mám trénera otca. Mojim cieľom je dostať sa do NHL avysnívaným
klubom je Los Angeles,“ uviedol Šimon.
(red, foto: Great Promo Agency)

VIDEOREPORTÁŽ
Z MLÁDEŽNÍCKEHO HOKEJA
NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI
AHOJ BARDEJOV.SK

ahojbardejov.sk | 11

KALENDÁR
UDALOSTÍ
PRIVÍTANIE BETLEHEMSKÉHO SVETLA
Pozývame vás na ekumenické privítanie Betlehemského svetla pred
magistrátom mesta na
Radničnom námestí. Nezabudnite si zobrať lampáše.
Prihovoria sa predstavitelia
jednotlivých cirkví pôsobiacich na území Bardejova.
Začiatok o 12.00 hod.

DEC

24

VIANOČNÝ KONCERT
Cimbalová hudba Primáš a
Marek Pulščák vás pozývajú
na Vianočný koncert, ktorý
sa uskutoční v Malcove so
začiatkom o 16.00 hod.
Podujatie sa uskutoční
v Gréckokatolíckom chráme.

NAB2-50

VIANOČNÝ BASKETBAL
Bardejovskí rytieri a BKM
Bardejov vás pozývajú na
Vianočný basketbal, hrať
sa bude v športovej hale od
13.00 hod. do 21.00 hod.

VIANOČNÝ TURNAJ
V HÁDZANEJ
V športovej hale sa uskutoční hádzanársky turnaj
priaznivcov hádzanej.
Začiatok je naplánovaný na
17.00 hod.

DEC

26

DEC

27

DEC

28

VIAC NA AHOJBARDEJOV.SK
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Hotelová akadémia
Jána Andraščíka
v Bardejove
V tento sviatočný čas
ďakujeme všetkým
svojim partnerom
a priaznivcom
za celoročnú
spoluprácu.
Želáme krásne
a láskyplné vianočné
sviatky a v nastávajúcom roku 2019 veľa
zdravia, šťastia
a úspechov.
RNDr. Eva Čajková, PhD.
a zamestnanci Hotelovej
akadémie Jána Andraščíka
v Bardejove
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