"Noc zázrakov Boh vniesol cez dieťa na zem,
hoc Máriu a Jozefa, hostí Betlehem...."

Žiaci zo 7. Základnej školy na Vinbargu v Bardejove po náročnej príprave
sprevádzanej aj príjemnou predvianočnou atmosférou preukázali svoj talent pred zrakmi
svojich spolužiakov a učiteľov. Vianočná akadémia sa niesla v duchu piesne "Noc zázrakov
Boh vniesol cez dieťa na zem, hoc Máriu a Jozefa, hostí Betlehem...."
Už v úvode vianočnej akadémie bola oznámená krásna udalosť narodenia Jeho, ktorú
žiaci zahrali podľa zvyku starého. V jednotlivých častiach vianočného pásma sa prelínala
minulosť s prítomnosťou. Rodina sediaci pri štedrovečernom stole rozoberala význam
Vianoc. A práve táto možnosť im umožnila vidieť ako to vtedy asi vyzeralo. Na scénu
vystúpila Panna Mária so sv. Jozefom, ktorí museli prejsť dlhú a namáhavú cestu, kým sa
dostali do Betlehema. Kráčajúc od dverí k dverám sa nenašlo pre nich miesto. Nohy ich
napokon priviedli do malej maštaľky, kde Mária priviedla na svet Ježiška. A tak sa "Kráľ"
rodí v maštali, v chlade, v zime. Počas tejto zázračnej noci na oblohe svietila jasná hviezda,
ktorá k nim priviedla pastierov. Tí sa prišli pokorne pokloniť malému Ježiškovi a priniesli mu
dary. Aj naši chlapci v tzv.“Pastirkach“ sprítomnili túto radostnú udalosť. Z príbehu, ktorý
rozpovedali rodičia, deti pochopili, čo znamenajú skutočné Vianoce.
Vianočná akadémia bola v jednotlivých dejstvách poprepletaná básňami, piesňami,
koledami, hrou na hudobných nástrojoch, hudbou a prezentáciou.
Predstavenie zožalo veľký úspech a následne boli títo amatérski herci pozvaní 9.
januára 2014 do Gréckokatolíckeho chrámu Blažených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča
a Vasiľa Hopka na Vinbargu a 10. januára 2014 do rímskokatolíckeho kostola sv. Rodiny na
Vinbargu.
Vyvrcholením celého programu bola pieseň "Tichá noc, svätá noc...", ktorá sa ozývala
celým chrámom a vniesla do každého ľudského srdca kúsok tepla, Božej lásky, pokoja a
porozumenia. Odmenou bola radosť zračiaca sa v tvárach našich spolužiakov, učiteľov,
rodičov a všetkých prítomných. Potešil nás aj veľký aplauz, ktorý zaznel po skončení
akadémie.
Za námahu, obetovanie svojho voľného času a najmä za prípravu vianočnej akadémie
ďakujeme p. uč. Mgr. Daniele Katušinovej a p. uč. Mgr. Jane Harčárovej.
A čo máme dodať na záver? Nech svätá rodina je nám vzorom a príkladom
v každodenných situáciách nášho života.
Martina Kažimírová a Alexandra Prokopovičová
žiačky 9. A triedy, ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu v Bardejove

.

