
 

 

Vážení a milí spoluobčania, 

Ani sme sa nenazdali a opäť sú tu Vianoce. V obvyklom čase, tie isté čarovné 

a plné očakávania, s tradičným predvianočným zhonom, nakupovaním, 

upratovaním, avšak v tomto roku vplyvom pandémie v mnohom iné. Opatrenia 

ktoré majú zabrániť nekontrolovanému šíreniu nákazlivej choroby COVID-19 

nám značne ukrojili z duchovného prežívania týchto najkrajších sviatkov roka. 

Určite Vianoce sú pre každého z nás sviatkami tradícii, očakávaní, prekvapení, 

lásky a potešenia ale podstata Vianoc je predovšetkým o rodine, ktorá si dnes 

sadá k štedrovečernému stolu a uvedomuje si svoju spolupatričnosť a silu 

rodinného puta. Prežívanie týchto sviatkov s postojom viery je základným 

pilierom každého kresťana, lebo iba vtedy majú pre nás pôvodný zmysel 

a hodnotu. Nepovažujme ich za nejakú rozprávku, mýtus, legendu, či za 

príjemné romantické chvíle, nech je pre vás Betlehem a v jasličkách narodený 

Ježiš Kristus posolstvom prejavu lásky Boha k človeku. Nech ozajstná hodnota 

tejto lásky sa objaví aj vo vašich domácnostiach, vo vašich životoch a vo vašom 

správaní nielen cez vianočné sviatky ale počas celého nasledujúceho roka. 

 Je pravdou že vplyvom opatrení proti šíreniu nákazlivej choroby Covid-19 

sme museli zrušiť všetky kultúrne, športové a spoločenské podujatia v obci, 

nemohli sme sa stretávať, navštevovať,  deti nemohli chodiť do  školy, boli sme 

izolovaní v karanténach, všetky tieto obmedzenia nás pripravili o mnohé 

zážitky, v tejto chvíli vás chcem uistiť, že ak to bude možné sa k týmto tradíciám 

určite vrátime. Napokon všetci chceme žiť obyčajný život, ale v tomto roku sme 

ho museli žiť neobyčajne.  



 Napriek týmto negatívnym udalostiam vám vážení spoluobčania želám 

príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech sú naplnené láskou, radosťou 

a pokojom, prežite ich v zdraví v kruhu najbližších. Všetci dobre vieme že 

Vianoce sa nehodnotia počtom darčekov, ale tým ako sa dokážeme podeliť 

o rodinnú pohodu, harmóniu a čas ktorý strávime s najbližšími. Vianoce sú aj 

o tom aby sme si  v tichu horiacich sviečok spomenuli aj na tých,  ktorí nemôžu 

s nami zasadnúť k štedrovečernému stolu či už odpočívajú vo večnosti alebo 

zdravotný stav ich pripútal na nemocničné lôžko. Touto cestou pozdravujem 

všetkých rodákov, ktorí sú v nemocniciach prípadne zariadeniach pre seniorov 

a prajem im skoré uzdravenie a hodne pozitívnej energie. Vám ostatným 

prajem pevné fyzické aj duševné zdravie a nech posolstvo narodeného Ježiša 

Krista zavíta do každej domácnosti v obci. 
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