VIANOČNÝ PRÍHOVOR
Milí spoluobčania, dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších
sviatkov pokoja, lásky a porozumenia v deň štedrého večera. Vianočné sviatky
sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás
napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a rodinnej harmónie.
Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je bežné ani všedné
napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím
nahradiť ani napodobniť. Je to obdobie, ktoré má neopísateľnú silu pre každého,
kto sa na Vianoce nepozerá len očami, ale i srdcom a je príležitosťou zastaviť sa,
stíšiť sa a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Vianoce sú od nepamäti časom keď
niečo nové prichádza a niečo nové sa rodí. V jasličkách v Betleheme je božie
dieťa a s ním príbeh, ktorý nám kresťanom dáva životný zmysel. Vianoce sú
určite aj o hľadaní pokoja, o vytrhnutí sa z bežného kolobehu, kde sa stále nad
niečím zamýšľame a trápime, ale dnes práve prichádza na svet bezbranné dieťa,
ktoré nám ukáže, že svet je len zastávkou na ceste.
Keď sme boli malými deťmi, Vianoce mali pre nás zvláštne čaro.
Predstavovali nádej na biele vianočné ráno, výzvu pristihnúť Ježiška ako kladie
darčeky pod stromček, možnosť neobmedzeného sedenia pred televízorom pri
rozprávkach, či radosť zo sladkých koláčov. No jedného dňa sme dospeli. A
zrazu sú pre nás Vianoce niečím úplne iným. Sú mamou, ktorá spievajúc koledy
piekla vianočné pečivo, sú otcom, ktorý vždy z lesa priniesol ten najvoňavejší
stromček, sú babkou, ktorá nám vždy naložila na tanier dvojnásobok toho, koľko
sme boli schopní zjesť, sú dedkom, ktorý po nás dojedol, keď sa babka otočila.
Sú rodinou, sú spomienkou na tých, ktorých túžime znovu objať, na tých, vďaka
ktorým bol tento deň taký voňavý, že tú vôňu chceme cítiť znovu a znovu.
Chcem Vám povedať, že Vianoce nenájdete vo veľkých krabiciach
previazaných mašľou. Sú v každom z nás. Preto sa v týchto dňoch zastavme
a nezháňajme darčeky od výmyslu sveta. Darujme našim najbližším spomienku.
Takú, na ktorú budú deti našich detí spomínať ešte v časoch, keď koláče budú
piecť roboty a vianočné pohľadnice budú už len historickým artefaktom.
Milí spoluobčania,
prežite aj tento rok vianočné sviatky plné lásky, porozumenia, spokojnosti
a srdečnosti. Deti nech si nájdu pod stromčekom všetky vysnívané darčeky. Z
príležitosti týchto božích sviatkov chcem zvlášť pozdraviť našich chorých
a osamelých občanov, či už sú medzi najbližšími, alebo v nemocniciach. Nech
ich povzbudí odkaz betlehemského dieťaťa, nech ho príjmu do svojich rodín, do
svojich sŕdc, aby mohli prežiť krásne, požehnané a milostiplné Vianoce.

Svoje miesto majú v tento čas aj spomienky na našich blízkych, po ktorých
zostala pri štedrovečernom stole prázdna stolička a neporušený príbor. Aj o tom
sú Vianoce, že majú v sebe tú magickú silu, ktorá nás prinúti rozmýšľať nielen
o sebe, o vlastných radostiach a vlastnom šťastí, ale aj o tom, čo tu po sebe
človek zanechá.
Želám Vám všetkým príjemné milostiplné vianočné sviatky, veľa-veľa
pevného zdravia, ľudského porozumenia, pokoja a svornosti v rodinách,
potešenia z najbližších. Prežite ich v príjemnej atmosfére a s pokojom na duši.
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