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Vážení a milí spoluobčania,
opäť nám nežne na dvere klopú vianočné sviatky – čas radosti, zázrakov
a prianí. Atmosféra tohto úžasného obdobia a zvlášť dnešného večera je aj
o spomienkach, túžbach, prekvapeniach, porozumení ale predovšetkým
o neopakovateľnej rodinnej pohode. Je to naozaj neuveriteľné, ale už druhý rok
tu žijeme s neviditeľným nepriateľom, ktorý nám v určitých intervaloch
servíruje mnohé opatrenia a obmedzenia. O to viac by sme si mali teraz vážiť
rodinu ,priateľov a blízkosť a lásku najbližších. Koronakríza je aj obdobím
v ktorom máme strach o zdravie jednak svoje ale aj svojich blízkych, ale
našťastie tu máme Vianoce a takmer 2 000 rokov starý kresťanský pravdivý
príbeh Ježišovho narodenia. Ten nám každoročne dáva novú nádej, nový zmysel
a novú radosť, ktorú môžeme precítiť a naozaj prežiť len s dieťatkom
z Betlehema, preto tento odkaz toto posolstvo si odnesme aj v tomto zložitom
období do svojich príbytkov ako svetlý bod do ďalšej budúcnosti.
Milí spoluobčania,
za pár hodín si budeme sadať k prestretému štedrovečernému stolu, naše
domy ožijú vianočnou výzdobou, budú rozvoniavať klasické vianočné jedlá,
budeme si navzájom priať zdravie, šťastie, lásku, pokoj a porozumenie,
v spomienkach pri večeri ožijú mnohé príbehy aj tie ktoré nás dospelých vrátia

do detstva. Lebo detstvo je naozaj pevnosť, základ, skala, ku ktorému sa
vraciame po celý život, nezaťažení ničím predsudkami, frustráciami,
ohováraním proste ničím, vtedy sme silní a máme pohodu. Táto nešťastná
doba, ktorú žijeme nám mnohé odkryla a ďalšie naznačila. V čase keď som si
pripravoval tento príhovor ma napadla jedna pozoruhodná udalosť, s ktorou sa
chcem dnes s vami podeliť. Jeden môj známy, ktorý bol dlhodobo chorý a bol
s toho dosť zlý a nevrlý mi pri jednom stretnutí povedal. Tá choroba ma
priviedla naspäť k sebe. Odpútal som sa od márnosti tohto sveta a viac som
začal myslieť na to čo som robil dávno predtým. Spomenul som si na detské
časy, že ako dieťa som neklamal, bál som sa že mi na to prídu, bol som
usmievavý a šťastný, lebo som mal iba malé sny a nebál som sa ľudí, lebo som si
myslel že mi nemôžu ublížiť. A teraz ako dospelý som zrekapituloval , že som
opatrný, namrzený, podozrievavý a zlý. Ten prerod ma naozaj bolel, ale vrátil
som sa naspäť k sebe a bolo to práve v čase Vianoc. Skonštatoval som že dieťa
nemusí mať iba do päť rokov, môže to byť dospelý muž a dospelá žena, sú to
všetci, ktorí sa dokážu vrátiť na začiatok. Tak aj vám všetkým prajem aby ste
využili tento štedrý večer ale aj nastávajúce vianočné sviatky na ten pomyslený
návrat na začiatok, keď sa detskou optikou pozriete na hodnoty svojho života
na zmysel a nastavenie vzťahov a do tohto rozjímania nech vám svieti
Betlehemská hviezda jej odkaz a jej posolstvo.
Tak vám milí rodáci z tohto miesta a touto cestou želám požehnané
a láskyplné vianočné sviatky veľa, veľa zdravia, pokoja, porozumenia, lásky
pravej a pevnej rodinnej pohody, aby ste boli viac nastavení pre iných, tak
naozaj nie len naoko, aby ste Vianoce nehľadali pod stromčekom, ale v duši,
aby ste boli tou pravou betlehemskou hviezdou, ktorá nezatieni ale dáva
priestor a svetlo iným.
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