
Vianoce ako sviatky pokoja, Nový rok plný očakávaní... 

Nie je samozrejmosťou prežiť sviatky v zdraví, láske a v pokoji. Mnohí z Vás vedia o čom 

hovorím. Na skutočnej pohode a harmónii nášho života sa podieľa až príliš veľa faktorov. 

Tieto sa navzájom viac, či menej ovplyvňujú a výsledkom je  prípadná pohoda, či peklo aj vo 

vianočnom období. Aj Obec môže svojou čiastkou prispieť k tomu, aby v našich domovoch 

vládol naozajstný duch Vianoc. A tak sme sa pridali a výsledok prekvapil aj nás.  

Vianočná výzdoba to 

všetko akoby spustila. 

Zdobenie a rozsvecovanie 

stromčeka som už opísal. 

Mikuláš na nás tiež 

nezabudol. Advent sme 

teda začali ako sa patrí. 

Adventný veniec pred 

kultúrnym domom 

odrátaval neúprosne 

týždne, zostávajúce do 

Vianoc. Potom prišli 

vianočné trhy. Tento rok 

netradične pri Kultúrnom 

dome. Zabíjačka, živý betlehem, rôzne napečené dobroty a horúce nápoje. Tradičné 

i netradičné.  

Po obede nás rozohnal dážď. Iba sme sa uškrnuli. Ublížiť už nestihol. Hneď na to v nedeľu si 

prišli na svoje rodiny školopovinných detí. Vianočná estráda je už tradičnou prehliadkou 

šikovnosti našich detí. S hrdosťou pozeráme ako im to ide. A keď nejde – no tak sa s láskou 

usmejeme. Patrí to k detstvu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



To už bol len týždeň do Vianoc a ten sa rozplynul 

ako jesenná hmla. Za ňou sa ukázali Vianoce. 

Dedina stíchla. Sviatočná atmosféra bola cítiť všade. 

Nedalo sa pred ňou ujsť. Ani sme nechceli. Čakali 

sme na ňu celý rok, a tak sme si ju vychutnali. 

 

Koledníci Dobrej noviny to odštartovali. 

S lampášmi, v ktorých horelo pravé Betlehemské 

svetlo chodili po rodinách, ktoré prejavili  záujem. 

Do každého domu priniesli plamienok zažatý 

v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme. 

Mimochodom zapálili sme ho od skautov, ktorí ho   

(teraz už v poradí 23 rok) vždy pred Vianocami 

roznesú vlakmi po celom Slovensku. Koledníci mali 

pred sebou ušľachtilí cieľ. Pomoc, a to najmä deťom 

v Afrike, bola totiž hlavným cieľom ich 

koledovania. A ľudia pochopili. Vykoledovaná 

čiastka bola : 1235,- Eur. Z verejnej zbierky tohto už 18. ročníka podporí Dobrá novina rôzne 

projekty v Keni, Južnom Sudáne, Etiópii a Ugande. Celkový počet podporených projektov 

bude závisieť od vykoledovanej sumy. 

 

 

 



Polnočná svätá omša nechýbala. Otvorila srdce 

každému, kto o to požiadal.   

No a pokračovali sme v hodovaní. Maškrty, 

dobré vínko, návštevy a takto celé sviatky. Na 

Štefana sme mali možnosť vybočiť. 

Spoločenstvo mladých z našej farnosti ohlásilo 

na tento deň divadelnú premiéru s názvom: Za 

mrakmi je moje milované slnko. Divadelné 

pásmo o blahoslavenej sestre Zdenke sľubovalo 

zaujímavý zážitok. Neľahká téma a rozhodne 

nie vianočná rozprávka. Mládežníci pod taktovkou Veroniky Chvátalovej milo prekvapili. 

Ukázali nám, že ak chce, tak aj dnešná mládež dokáže pochopiť iracionalitu a tragédiu 

socializmu. Ťažká doba, ktorá priniesla mnoho 

nešťastia, utrpenia a stvorila netvorov i hrdinov. 

Sestra Zdenka bola nepochybne hrdinka. Naši mladí 

nám to ukázali a pripomenuli, že nie je hodno 

zabúdať. Veľké činy nesmú ostať zabudnuté. 

Svätosť je výnimočná. Je dobré, že mladých 

priťahuje a vďaka nim oslovila aj nás. Bol nám 

predložený príjemný a osviežujúci zážitok. 

Úprimná vďaka všetkým, ktorí sa o tento zážitok 

akýmkoľvek spôsobom zaslúžili. 

 

 

 



Prázdniny utešene pokračovali, kto mohol zobral si dovolenku a zostal s rodinou. Na horách 

bolo snehu dosť. Stačilo vyraziť. No a my ostatní sme silvestrovali doma. Aj „papučová 

kultúra“ vie očariť. Je súčasťou vysnívanej pohody u mnohých z nás. Náročný život dnešnej 

doby, keď nieto času na odpočinok a málo času na deti.  

Novoročný ohňostroj si naša obec odpustila. Je otázkou priorít. V tomto prípade sme sa 

rozhodli, že iniciatívu prenecháme na vás. Pyrotechnická šou a dymu ako pri bitke u Verdunu. 

Tak to mnohí komentujú každý rok. Tak sme to zažili aj teraz. 

Takže máme tu Nový rok 2013. Aký bude? Pre každého iný. Pre obec veľmi náročný. 

Dúfajme, že doň vkročíme tou správnou nohou a šťastie nezostane stáť. Šťastie, zdravie, 

lásku, veľa pracovných aj osobných úspechov a splnenie všetkých novoročných predsavzatí 

Vám želá 

 

Peter Vrablec 


