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Táto otázka nám práve
teraz, s príchodom vianočných
sviatkov zaznieva z médií pro-
pagujúc jeden z našich mobil-
ných operátorov. Nie je to zlá
myšlienka mať Vianoce každý
deň, čo poviete? Hlavne pre de-
ti by to bola krásna predstava
mať každý deň pod strom-
čekom plno darčekov. No pre
rodičov, ktorí sa snažia na Via-
noce všetko čo najlepšie pri-
praviť, upratať byt, navariť vý-
borné jedlá, by to možno až ta-
ká skvelá predstava nebola.
Ale o čom vlastne Vianoce sú?
Môžeme ich niekde skutočne
každodenne prežívať?

Vianoce nie sú ani o vyzdo-
benom stromčeku, blikajúcich
sviečkach. Ani o najkrajších
darčekoch, najlepších jedlách,
ba dokonca ani o kope snehu.
O tom skutočne nie sú a ak by
sme ich tak vnímali, úplne by
sme vyprázdnili ich skutočný
význam. Vianoce sú sviatkami
jedinej radosti. Tej, ktorú zves-
tovali anjeli pastierom na Betle-
hemských nivách: „Nebojte
sa, veď zvestujem vám veľkú ra-

dosť, ktorá bude všetkému ľudu,
lebo narodil sa vám dnes v mes-
te Dávidovom Spasiteľ, ktorý je
Kristus Pán.”

Pastieri pochopili tú zvesť
a ponáhľali sa pokloniť Božie-
mu Synovi. I múdri ľudia – krá-
li od Východu – jej porozu-
meli a hľadali kráľa sveta,
pokiaľ ho nenašli. Oni prijali
posolstvo o narodení Ježiša
Krista a o jeho vykupiteľskom
poslaní. Počuli tú radostnú
zvesť a prijali ju skutočne váž-
ne, všetko zanechali a išli.

Ak chceme aj my prežiť
tohto roku skutočné Vianoce,
nepotrebujeme kúpiť množ-
stvo darčekov ani jedla, ale pot-
rebujeme pokorne, bez pretvár-
ky prísť ku Kristovi. Odložme
všetko zháňanie, nepokoj a
smútok, a prežime tieto krásne
sviatky s tým, o kom sú, s naším
úžasným Pánom Ježišom. Je-
dine v jeho prítomnosti môže-
me prežívať tie ozajstné Via-
noce každý deň v našom živo-
te.

Mgr. Hana Ševečková
evanjelická kaplánka

Prvé prekvapenie: 19. nov. o 19.00
hod. v našom kine, Cameron centre sa
konal dvojkoncert vokálnych skupín
The Idea of North z Austrálie a Close
Harmony Friends zo Slovenska.

Druhé prekvapenie: sála kina pras-
kala vo švíkoch, zaplnená do posled-
ného miestečka, ba boli i takí, ktorí stáli
či posedávali, kde sa dalo. Niečo neví-
dané v našom meste! Napriek pomerne –
na súčasné pomery – vysokej cene
vstupného.

Tretie prekvapenie: koncert trval do
dvadsiatej druhej hodiny a obecenstvo
zo všetkých vekových kategórií sa roz-
chádzalo ešte dlho po skončení.

Štvrté prekvapenie: išlo o dve vokálne
skupiny, koncert a´capella s využitím
zvukovej techniky, pričom počet účin-
kujúcich neprekročil číslo desať – keď
počítam aj technikov.

Piate prekvapenie: úžasný umelecký
mnohohlasý zážitok s výberom spieva-

ných piesní od černošských spirituálov
cez gospely, klasiku, ba i časť veľkého
show austrálskej skupiny.

Mimoriadne prekvapenie: obrovský
úspech, nekonečné ovácie, potlesk, aj
skandovaný, hlasný, v sále všetci napo-
kon stáli a Austrálčania sami vyhlásili
z pódia, že niečo podobné v domovskej
krajine nezažili!

Som rád, že som tam bol, ďakujem
za obrovský zážitok účinkujúcim, ako i
fondu Pečať mesta Šahy – Sigillum
oppidi Saag, pod ktorého záštitou sa
toto konalo.

A napokon: prevaha mladých ľudí
v obecenstve, po skončení žiadne vyvrá-
tené cestné tabule, žiadne obrátené a roz-
sypané smetné koše, ani spústa odpad-
kov v sále – a to je čo povedať po skúse-
nostiach po skončení „stužkových” či
rôznych „diskoték”.

drga

20. decembra /sobota/:
Vianočné spovedanie: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 18.00 hod.

21. decembra /nedeľa/:
8.00 – Svätá omša v reči maďarskej /adventná/
9.30 – Svätá omša v reči slovenskej /adventná/
11.00 – Svätá omša v reči maďarskej /adventná/

24. decembra /streda/:  
22.30 – Polnočná vianočná svätá omša slovenská
24.00 – Polnočná vianočná svätá omša maďarská

25. decembra /štvrtok/:
8.00 – Vianočná svätá omša v reči maďarskej
9.30 – Vianočná svätá omša v reči slovenskej
11.00 – Vianočná svätá omša v reči maďarskej

26. decembra /piatok/:
8.00 – Svätá omša v reči maďarskej
9.30 – Svätá omša v reči slovenskej
11.00 – Svätá omša v reči maďarskej

28. decembra /nedeľa/:
8.00 – Svätá omša v reči maďarskej

9.30 – Svätá omša v reči slovenskej /Sviatok sv. Rodiny/
11.00 – Svätá omša v reči maďarskej

31. decembra /streda/:
16.00 – Poďakovanie na konci roka v reči slovenskej
18.00 – Poďakovanie na konci roka v reči maďarskej

1. januára 2004 /štvrtok/:
8.00 – Svätá omša v reči maďarskej
9.30 – Svätá omša v reči slovenskej /Nový rok/
11.00 – Svätá omša v reči maďarskej

4. januára 2004 /nedeľa/:
8.00 – Svätá omša v reči maďarskej
9.30 – Svätá omša v reči slovenskej
11.00 – Svätá omša v reči maďarskej

6. januára 2004 /utorok/:
8.00 – Svätá omša v reči maďarskej
9.30 – Svätá omša v reči slovenskej /Zjavenie Pána/
11.00 – Svätá omša v reči maďarskej

Aj Vy hľadáte miesto, kde

sú Vianoce každý deň?
Vianoce v katolíckom

kostole v Šahách

Prekvapenie

Hontianska vínna cesta –
Naturpark, o. z., Hokovce

v spolupráci s mestom Šahy organizu-
je v Šahách už druhý ročník Vianoč-
ného jarmoku remeselníkov a vý-
robkov Hontu, ktorý sa uskutoční
v dňoch 11.–13. dec. 2003 od 9.00 do
18.00 hod. v Centre voľného času
Janka Kráľa /v bývalom pionierskom
dome/ na Hlavnom námestí. V rámci
jarmoku sa uskutoční ukážka tradič-
ných ľudových remesiel a výstava vý-
robkov a vín hontianskeho regiónu.

Bližšie informácie a návratky na po-
tvrdenie účasti: tel./fax: 036/7420440;
mobil: 0903-591334, 0904-157809;

www.sahy.sk; 
e-mail: pribojova@karold.sk.

Služby Božie počas adventu a vianočných sviatkov budú
sa konať v našom chráme nasledovne:

1.-4. adventná nedeľa  –  9.30 hod.
Vianočný detský večierok –   21. dec. o 15.00 hod. v Centre

voľného času Janka Kráľa v Šahách na Hlavnom námestí
Štedrý večer  –  17.00 hod.
1. a 2. Slávnosť vianočná  –  9.30 hod.
Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.30 hod. spolu

s detskými Službami Božími.


