
 
Vážení spoluobčania,  

prihováram sa k vám aj v tomto roku, v tento výnimočný podvečer, keď na 

dvere klopú vianočné sviatky a všetci netrpezlivo čakáme na chvíľu, keď si 

spoločne s najbližšími sadneme k štedrovečernému stolu. Opäť je tu tá 

zvláštna výnimočná atmosféra, ktorá nás napĺňa pocitmi šťastia, 

spomienkami, vzájomnou spolupatričnosťou a množstvom očakávaní. Pri 

srdci nás hreje tá radostná zvesť opakujúca sa už 2019 rokov, kedy sa 

v Betleheme Boh dotkol nášho sveta, tým že sa stal človekom, vzal na seba 

ľudskú podobu a oslovil nás svojou pokorou a ľudskosťou. Jeho slová a skutky 

plné ľudskosti sú stále viac a viac aktuálne a nabádajú nás v tomto čase sa 

zastaviť,  rozjímať a uvažovať o zmysle života a o svojom vzťahu k iným 

ľuďom. O tom sú kresťanské Vianoce o ľudskosti a rodine, nie o zháňaní 

darčekov od výmyslu sveta. A dnes sa spýtajme aj my ľudia tejto doby, aké 

budú naše Vianoce, či to bude stále o vianočných medových oblátkach, 

stromčeku a vôni ihličia, kapustnici, rybe so šalátom, cesnaku, jablkách, 

orechoch, voňavých koláčoch, o zvykoch, pri ktorých nám horeli oči 

zvedavosťou. 

 Žijeme v dobe veľkej náročnosti, v dobe pútavých reklám, farebných 

svetiel, hudby, hluku, veľkých slov. Mnohí čakajú, že Vianoce budú tiež takým 

trhákom preloženým do ľudského vnútra. Budú predovšetkým také aké si ich 

každý s nás urobí. Vždy boli prosté, jednoduché, nenápadné ale úžasne 

udivujúce a také vám všetkým tento rok želám. 

 Milí spoluobčania prajem vám, aby ste tieto vianočné sviatky prežili 

v láske a spokojnosti, porozumení a rodinnej pohode, zdraví a pokoji, aby vás 

tento zázračný čas prinútil byť srdečnejší a ľudskejší, aby to nebol len hon na 

darčeky, aby to boli Vianoce plné duchovných hodnôt. Tých najmenších nech 

Ježiško obdarí hojnosťou vysnívaných darčekov a vás ostatných hojnosťou 

Božích milostí. 

 Želám vám požehnané a milostiplné vianočné sviatky.   

        Ladislav Čička starosta obce 


