
 

 

 

Vážení spoluobčania, 

prihováram sa Vám dnes v čase, keď k nám prichádza obdobie, ktoré má svoje 

jedinečné čaro, úžasné kúzlo a neopakovateľnú atmosféru, ktorá nás dokáže 

doslova pohltiť. Áno, sú to naše tradičné kresťanské Vianoce a v nich známy 

biblický príbeh narodenia Ježiša Krista. Táto udalosť a bezbranné dieťatko 

v jasličkách nám každoročne dáva novú výzvu a nový zmysel života. Veď 

Vianoce sú predovšetkým o hľadaní pokoja, o vytrhnutí sa z bežného kolobehu 

povinností, o radosti a spolupatričnosti, o rodinnom pute, ktoré nás každoročne 

zvoláva domov k štedrovečernému stolu. Preto, milí spoluobčania, nenaháňajte 

sa za komerčnými vecami tohto sveta, Vianoce určite prídu, aj keď nebudete 

mať umyté okná na špajzi, povysávané pod pohovkou, či upratanú pivnicu. Tu 

je dôležité pripomenúť, že hoci sa doba akokoľvek zmenila, tak kúzlo Vianoc 

zostalo. Magická sila dnešného večera, keď celá rodina zasadne 

k štedrovečernému stolu, nám poskytuje skutočný obraz, o čom sú pravé 

Vianoce, predovšetkým o chvíľach radosti, o pokore a odpustení, o láske 

a porozumení a o spokojnosti v kruhu najbližších. Určite aj v našich 

domácnostiach v obci budú pri stoloch aj prázdne stoličky po tých,  ktorí nás 

nedávno alebo v ostatných rokoch predišli do večnosti. A práve sú to opäť 



Vianoce, čo nás odkazujú na myšlienky, aby títo naši príbuzní, priatelia a známi 

žili v našich srdciach a v našich spomienkach. V tejto chvíli chcem z tohto miesta 

pozdraviť zvlášť aj našich starých, chorých a nevládnych spoluobčanov, aby cítili 

podporu a pomoc svojich najbližších, aby im Betlehemská hviezda svietila na 

cestu do ďalších rokov života a aby ich posolstvo a odkaz Vianoc sprevádzal aj 

nasledujúcom roku. Takisto aj našim deťom vo všetkých vekových kategóriách  

želám, aby si pod stromčekom našli vysnívané darčeky a nech blikajúce sviečky 

im ešte viac rozžiaria očká a vyčaria spokojný úsmev, aby im na tieto sviatky 

zostali len krásne spomienky. Pre nás dospelých bude určite najkrajším 

darčekom spoločne prežitá chvíľa vianočnej pohody, keď si pri štedrej večeri 

natrieme oblátku s medom a potichu vyslovíme svoje priania a túžby, veriac že 

práve ono „Vianočné kúzlo“ ich dokáže zhmotniť a preniesť do nášho života. 

Zároveň treba čo najúprimnejšie ďakovať za všetko čo máme, pretože si dobre 

uvedomujeme, akí sme bohatí vďaka tomu, že nie sme počas dnešného 

Štedrého večera osamelí. Nájdime aj dnes v sebe nádej, pokoj a zmier, radosť 

a lásku a nechajme sa viesť Betlehemským svetlom, precíťme atmosféru Vianoc 

všetkými zmyslami a potešme tých, na ktorých nám záleží. 

 Želám Vám, milí spoluobčania, aby ste prežili spokojné Bohom 

požehnané radostné, zázrakmi naplnené Vianočné sviatky. Mojím vinšom do 

týchto Vianočných sviatkov sú slová emeritného pápeža Benedikta XVI. 

„Boh sa pre nás stal darom“. 

Daroval samého seba. Vianoce sa stali sviatkom darov, aby sme tak napodobnili 

Boha, ktorý nám daroval samého seba. 

Medzi mnohými darmi, ktoré kupujeme a dostávame, nezabudnime na ten 

pravý dar NAVZÁJOM SA DAROVAŤ JEDEN DRUHÉMU. 

 

Všetkým vám prajem milostiplné Vianoce. 

 

Jablonové 24.12.2022 

       Ladislav Čička starosta obce 

 


