Vážení 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 harmónie. Každoročne nám prinášajú prívetivosť, znášanlivosť,
láskavosť a potešenie, ktoré sa ako prirodzené vlastnosti každého človeka na
Vianoce prejavujú v podobe úprimných ľudských citov. Zažívame vzájomnú
spolupatričnosť, náklonnosť svojich najbližších, no hlavne cítime vôňu domova.
Tá nás v duchu tradícii zvoláva k rodičom, k príbuzným, k najbližším proste tam,
kde sme naozaj doma. Veď Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny
a domova. Určite sa všetci tešíme na moment, keď si sadneme spolu
k štedrovečernému stolu, kde si navzájom prejavíme úctu, lásku
a dobrosrdečnosť, keď sa prenesieme do detského sveta plného očakávania
a nádherných ilúzií. Viem, že v mnohých rodinách aj v tomto roku zostanú pri
štedrovečernom stole prázdne miesta, prázdna stolička a neporušený príbor,
nech nám oživia spomienky a v mysliach nech si spomenieme na našich
najbližších. Aj o tom sú Vianoce, že majú v sebe tú silu, ktorá nás prinúti
rozmýšľať a uvažovať nielen o sebe, o vlastných radostiach a vlastnom šťastí,
ale aj o tom, čo tu po sebe zanecháme.
Vážení a milí spoluobčania, želám vám aby ste prežili šťastné a pokojné
sviatočné chvíle, aby ste pri štedrovečernom stole opäť zažili detstvo, radosť zo
stretnutia s blízkymi a aby sa vaše spomienky dotkli všetkých milovaných,
ktorých nosíte v srdci. Nech sú Vianoce pre vás radostnou oslavou narodenia
Božieho dieťaťa ,ktoré jediné ešte aj teraz dokáže zmeniť svet, zmierniť napätia
a ukázať silu vďaka ktorej človek môže veriť v lepšiu budúcnosť. Prajem vám
z úprimného srdca požehnané a milostiplné vianočné sviatky, plné

porozumenia a spokojnosti, prežite ich v zdraví a šťastí v príjemnej rodinnej
atmosfére, s pokojom na duši. Tí najmenší nech si nájdu pod stromčekom
všetko to, čo si vysnívali.
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