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Mikuláš

V predvečer sv. Mikuláša je tradícia zažatia vianočného 

stromčeka v obecnom parku. Tento rok sme namiesto borovi-

ce, ktorá sa už pre svoju veľkosť ťažko zdobila, 

ozdobili vianočnými svetielkami jedle, ktoré 

sa v parku vysadili pri jeho vzniku.  Vzrastom 

nie veľké, ale svojím čarom vianočnej jedlič-

ky nezastupiteľné, ožiarili park a pripomenuli 

prichádzajúce Vianoce, čas darčekov a rodi-

nnej pohody.  K rozsvieteným stromčekom aj 

tento rok prišiel Mikuláš v sprievode anjela, ale 

aj čerta. Deti, ktoré prišli aby sa stretli s tými-

to bytosťami, mali rozžiarené očká, aj keď tro-

cha so strachom pokukovali na čerta. Mikuláš 

pochválil deti za všetko dobré čo v tomto roku 

urobili a s pomocou anjela odmenil básničky a 

pesničky, ktoré mu deti povedali a zaspievali, 

darčekom. Čert postrašil deti, že keď nebudú 

nasledujúci rok poslúchať, tak na budúceho 

Mikuláša prinesie všetkým neposlušníkom uh-

lie a palicu. Všetci, ktorí prišli do parku odchádzali s príjem-

ným pocitom blížiacich sa vianočných sviatkov.

 

 Nech sú Vaše príbytky v týchto dňoch naplnené láskou i radosťou, vôňou ihličia i vôňou domova, 

nech teplo rodinného krbu žiari i hreje. 

 Pokojné a tiché sviatočné dni Vianoc a úspešné vykročenie do nového roku 2015 Vám všetkým želá

Janka Horňáková, starostka obce

V bielučkej zástere

z čipiek starej matere,

nežná, krehká inovať

sviatky prišla vinšovať:

„Vstaňte hore pastieri,

snívajúci v páperí!-

narodil sa Kristus Pán!

Svitlo najsvetlejšie z rán,

anjel spieva Glória...“

Koleda sa odvíja 

od dediny k dedine.

Ľúbezné a nevinné 

Jezuliatko v jasličkách

rozvírilo hviezdny prach,

láskou zahrnulo zem.

Celý svet je Betlehem!

K. Hudecová

SRNKA A VIANOCE

Bola raz jedna srnka ktorá pila vodičku.

Prišiel k nej vlk a povedal - ,,srnka, srnka stojíš mi 

v ceste“.

Srnka odpovedala - ,,prepáč vlk, ja sa musím 

napiť“.

Vlk chcel zjesť srnku, no srnka mala píšťalku, 

zapískala na ňu a prišla rodina srniek na po-

moc.

 Vlk si pomyslel, ..budem mať viac jedla“.

No ale keď rodina srniek odstúpila, tak za nimi 

boli samé líšky.

Vlk sa naľakal a zutekal preč.

O dva dni boli Vianoce a srnka si užívala 

Vianoce a darčeky a povedala veselé Vianoce 

a šťastný nový rok všetkým.

Charlie Mandinec - Lordan
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach 

na svojom zasadnutí dňa 23.07.2014                                              

Zvolilo:

- podľa  §18a, bod 3 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-

ších predpisov za hlavného kontroló-

ra obce Opatovce Ing. Luciu Bulkovú. 

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra 

obce Opatovce je šesť rokov a začína 

dňom 01.08.2014.

Schválilo: 

- Zmluvu o zriadení vecných bremien ev. 

č. 14/284/L13.0701.13.0032/VB medzi 

Obcou Opatovce a Západoslovenskou 

distribučnou, a.s. Čulenova 6, Bratislava 

- členstvo obce Opatovce v Občianskom 

združení Miestna akčná skupina Inovec 

a súhlasí so zaradením obce Opatovce 

do územia pôsobnosti Miestnej akčnej 

skupiny Inovec

- čerpanie rezervného fondu vo výške 

9500 € z dôvodu zabezpečenia fi nanco-

vania nákupu pozemkov pod miestnu 

komunikáciu a zabezpečenia fi nancova-

nia 

- rozpočtové opatrenie č. 1

Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach 

na svojom zasadnutí dňa 29.10.2014 

Vzalo na vedomie:

- správu o vykonanej následnej fi nančnej 

kontrole

- návrh rozpočtu pre obec Opatovce na 

rok 2016-2017

- správu Komisie OcZ v Opatovciach pre 

bývanie o pridelení nájomného bytu pre 

žiadateľku Luciu Bujnú

Schválilo:

- návrh rozpočtu pre obec Opatovce na 

rok 2015

- rozpočtové opatrenie č. 2/2014

- Zmluvu o združení uzatvorenú medzi 

TVK. a.s. Trenčín  a Obcou Opatovce 

na fi nančné zabezpečenie vybudovania 

splaškovej kanalizácie SO202 v rámci 

stavby „Miestna komunikácia a inžini-

erske siete v obci Opatovce“

- fi nančný príspevok pre OTJ Veľké Bie-

rovce – Opatovce vo výške 300 €

- VZN č. 1/2014, ktorým sa dopĺňa a 

mení VZN č. 2/2012 o miestnych dani-

ach a miestnom poplatku za KO a DSO 

vrátane prednesených pripomienok 

- Zmluvu o zriadení vecných bremien 

ev.č. oprávneného 14/561/1322300002-

ZoVP/VB, medzi Obcou Opatovce a  

Západoslovenskou distribučnou, a.s. 

Bratislava na nehnuteľnosti, na ktorých 

sa nachádza stavba SO 301 Preložka prí-

pojky VN – káblové vedenie VN

Annabál
26. júla 2014 členovia Dobrovoľného hasičského zboru 

Opatovce usporiadali v areály pri športovom ihrisku v Opa-

tovciach  „Anna bál“. Dúfajme, že podujatie sa stane tradí-

ciou v našej obci. 

Hodová slávnosť v Opatovciach
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je aj dňom „hodov“ v na-

šej obce, podľa zasvätenia našej kaplnky. Tento rok pripadol 

sviatok na pondelok, takže hody boli v nedeľu 14.septembra. 

Počasie týždeň pred týmto termínom bolo daždivé, každý deň 

pršalo, takže plánovaná Hodová slávnosť sa musela konať na

miesto areálu pri športovom ihrisku v sále kultúrneho domu. 

Svätá omša, ktorá býva na tento sviatok v našej kaplnke zasvä-

tenej sedembolestnej Panne Márii, sa obišla bez dažďa, do-

konca na malú chvíľu nás pozdravilo aj slniečko. V kultúrnom 

dome sa slávnosť začala koncertom nášho Speváckeho súboru 

Opatovčan. V hodinovom vystúpení odzneli piesne, ktoré sprí-

jemnili popoludnie všetkým prítomným. Po skončení koncer-

tu slávnosť pokračovala zábavou pod taktovkou DH Váhovan-

ka. Verím, že všetci, ktorí prišli do kultúrneho domu si odniesli 

pekný kultúrny zážitok z koncertu a veselú náladu zo zábavy.
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Burčiakové slávnosti a folklórny festival v Boršiciach
V sobotu 20. septembra 2014 sa konal už tretí ročník Burčia-

kových slávností spojených s folklórny festivalom v našej part-

nerskej obci na Morave v Boršiciach. Obecný úrad Opatovce 

zabezpečil autobus pre tých občanov, ktorí mali chuť a chceli sa 

pozrieť na Moravu na slávnosti burčiaku a folklórnych súbo-

rov. Slávnosť sa začala tradičným sprievodom po obci od kul-

túrneho domu do areálu pri ihrisku, kde sa slávnosť konala.

Na začiatku sa všetkým prihovoril starosta obce Boršice Ing. 

Roman Jílek, po ňom pozdravila prítomných aj starostka našej 

obce Janka Horňáková. V programe sa predstavili detské fol-

klórne súbory, ktoré za odmenu dostali košík plný hrozna. Po 

nich v programe účinkovali spevácke súbory a folklórne súbo-

ry domácich a hostí. Tí za odmenu dostali demižóm burčiaku. 

Našu obec reprezentoval Spevácky súbor Opatovčan. Na zá-

ver podujatia bolo v kultúrnom dome vystúpenie Vojenského 

súboru Ondráš. Atmosféru slávností dotvárali stánky ponúka

júce množstvo tradičných pokrmov, burčiaku a vín. Dúfam, 

že v autobuse, ktorý nás viezol z Boršíc sedeli všetci spokojní 

s prežitým dnom.

Október mesiac úcty k starším
Jeseň je krásna, jeseň je dar, lebo je obdobím zbierania plodov zeme, 

ktorú zušľachtili pracovité ruky človeka. Lesy sú oblečené do teplých 

zlatých farieb, v diaľke sa modrejú končiare vrchov. Nech táto krá-

sa jesene naplní i vaše srdcia, predovšetkým teraz keď nám mesiac 

október pripomína skutočnosť, že je mesiacom úcty k starším.Čas 

tak rýchlo plynie. Človek sa mení, pribúdajúce roky zvýraznili or-

namenty – vrásky na našich tvárach, striebrom sfarbili naše vlasy, 

no bohatší sme aj o životné skúsenosti a plodne prežité roky. Veľkosť 

človeka 

nespočíva v jeho sláve, ale vo výsledkoch jeho práce. Šťas-

tie človeka nespočíva v jeho spokojnosti, ale v tom koľko ľudí 

urobil šťastných. Múdrosť nie je v tom, koľko toho vie človek 

sám , ale v tom ako dokáže svoje vedomosti odovzdať novej
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Uvítanie detí do života
Zrod nového človeka spĺňa túžby a želania rodičov, dáva ich 

spoločnému životu novú náplň. Od základu sa mení atmosfé-

ra rodiny pribudnutím jej nového člena. Jeho nástojčivý krik 

púta na seba pozornosť najbližších a jeho nežný úsmev zostá-

va vždy v ich pamäti. Nielen rodičia, ale celá rodina ba i celá 

spoločnosť s radosťou víta zrod každého dieťaťa – veď deti sú 

darom pre rodičov i spoločnosť. Sú budúcnosťou rodičov i 

budúcnosťou našej obce a nášho národa.

5. novembra 2014 sme sa stretli, aby sme privítali v našej obci 

nového človeka a občana:

• Nelu, dcéru Jany Horňákovej a Bohuša Zovčáka

• Tobiasa, syna Miroslavy Chovancovej a Michala Chovanca

• Vanesu, dcéru Zuzany Gažovej a Petra Gažu

• Lukáša, syna Petronely Bujnej a Jozefa Heráka

• Jannie, dcéru Jany Bujnej a Branka Lapoša

Želáme rodičom nech im deti rastú pre radosť, nech z nich 

vyrastú statoční, zdatní a schopní ľudia s čistým a otvoreným 

srdcom, aby boli ich oporou.

Štatistika za rok 2014 k 31.12.2014
Počet obyvateľov:    415 

                      - muži  209

                     - ženy    206

Priemerný vek:          40,87

Slobodní/é:               201 

                     - muži   114 

                      - ženy    87

Ženatí/vydaté:          185 

                       - muži   87

                      - ženy    102

Narodení:                       1

Sobáš:                             3

Prisťahovaní:              15

Odsťahovaní:                8

Opustili nás: 

Janíková Mária            13.2.2014

Chorvát Štefan             5.6.2014

Chorvátová Anna        9.10.2014

Bulková Mária             11.10.2014

Česť  ich pamiatke

Jubilanti v roku 2015
50 rokov

Komorovský Ladislav

Bulko Jozef

Žákovicová Zuzana

Hlobeňová Slávka

Bulková Viera
   

60 rokov

Lokajíček Ján

Horňák Pavol

Bulko Ľubomír Ing.

Dohál František Ing.

Bohušová Katarína

Chorvátová Justína

70 rokov

Pristašová Janka

75 rokov

Bulko František

Michalcová Ľudmila

Nagyová Margita

Horňáková Agnesa

Dohňanská Magdaléna

80 rokov

Horňák Miloslav

Bulko Jozef

Margorínová Magda

Chorvátová Helena

85 rokov

Bulko Ján

86 rokov

Marcinát Ján

Chorvátová Anna

87 rokov

Škúci Pavel

Škúciová Magda

88 rokov

Šuleková Mária

90 rokov

Kováčová Anna

generácii. Vy vážení spoluobčania stále odovzdávate svoje skúse-

nosti mladším, svojim deťom, 

vnukom a mnohí už aj pravnu-

kom. Život človeka nie je vždy 

ľahký, mnohí z vás zažili ešte 

príkoria vojny, biedu a hlad. Aj 

roky tvrdej práce poznačia člo-

veka. Sú spomienky na ktoré 

by sme radi zabudli, ale sú aj 

spomienky radostné, ktoré by 

sme za nič nevymenili. Nech 

sú dni vášho zrelého veku pre-

pletené vďačnosťou nás všet-

kých, ale predovšetkým vám 

tých najbližších. Rodina je bo-

hatstvo, ktoré sa len tak ľahko 

nehľadá.

Chcem Vám pri tejto príležitosti úprimne poďakovať za celoživotnú 

prácu a zaželať vám do ďalších rokov predovšetkým veľa zdravia.
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Posvätenie krížov
9. novembra 2014 sa v našej obci uskutočnilo posvätenie obno-

vených krížov, ktoré vykonal správca farnosti Veľké Bierovce 

pán farár Viliam Chrastina. Kríž v obecnom parku, ktorý je 

symbolom miesta odpočinku – starého cintorína, na ktorom 

sa už výše 120 rokov nepochováva, ale symbol kríža naďalej 

zostal na tomto mieste a kríž postavený v poli. Návštevníci par-

ku, či už sú to malé deti z rodičmi, dospievajúca mládež, alebo 

tí skôr narodení, tak majú možnosť stráviť nielen pekné chví-

le v parku, ale i pomodliť sa pri kríži, zamyslieť sa nad týmto 

symbolom života a smrti. Kríž bol postavený v roku 1892 na 

kamennom podstavci, ktorý odoláva času a poveternostným 

podmienkam. Drevený kríž, však už vzhľadom na jeho po-

škodenie, bolo treba vymeniť.

Po skončení druhej svetovej vojny mládenci z obce z vďačnosti 

za prežitie postavili v poli kríž. Kríž bol postavený zo zbier-

ky, ktorú mládenci zorganizovali. Keď sa rozhodli pre miesto 

v poli, netušili, že v budúcnosti práve tadiaľ povedie miestna 

komunikácia. Z toho dôvodu bol pôvodný kríž odstránený a 

vybudovaný nový, mimo novej miestne komunikácie. Po vý-

stavbe rodinných domov, sa tento kríž stane možnosťou pre 

obyvateľov týchto domov k zastaveniu sa pri tichej modlitbe. 

Verím, že kríž svojím symbolom prispeje k dobrým medziľud-

ským vzťahom v tejto časti našej obce.

Ďakujeme pánu Jánovi Dohňanskéhu, ktorý daroval drevo na 

oba obnovované kríže a tieto aj zhotovil a osadil.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014
Výsledky v obci Opatovce 

Počet osôb zapísaných v zozname voličov 340

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 185

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do 

obecného zastupiteľstva                                175

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť  5

Počet zvolených poslancov                                 5

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 

starostu obce                                                172

Za poslancov obecného zastupiteľstva v obci Opatovce boli 

zvolení:

Iveta Mondeková, SDS                                113 hlasov

Benjamín Vasko, KDH                                 99 hlasov

Monika Ernestová, SDS                                 94 hlasov

Eduard Slávka, KDH                  73 hlasov

Richard Bulko, KDH                  72 hlasov

Za starostu obce Opatovce bola zvolená:

Janka Horňáková, nezávislý kandidát  172 hlasov

Vážení občania - voliči, ďakujem všetkým, ktorí mi odovzdali

 svoj hlas vo voľbách za starostku našej obce Opatovce. Vážim 

si všetkých občanov našej obce a pevne verím, že spoločným 

úsilím sa nám podarí zrealizovať nejeden dobrý projekt, kto-

rý bude užitočný pre všetkých. Novozvoleným poslancom 

obecného zastupiteľstva prajem veľa síl a chuti do práce pre 

svoju obec. 

Ďakujem všetkým poslanom Obecného zastupiteľstva v Opa-

tovciach vo volebnom období 2010-2014 za spoluprácu a že-

lám im veľa úspechov a zdravia do ďalších rokov. 

  Janka Horňáková, starostka obce
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Vážení občania, podnikatelia,

dovoľte mi poinformovať Vás o novovzniknutom občianskom 

združení - Miestnej akčnej skupine INOVEC. Miestna akčná 

skupina je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a 

neziskového sektora, t.j. zástupcov obcí, podnikateľov, nezis-

kových združení, aktívnych občanov, ktorí sa snažia napomá-

hať rozvoju územia. Občianske združenie bolo zaregistrované 

17.6.2014 Ministerstvom vnútra SR podľa zákona č. 83/1990 

Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Pred 

samotným vytvorením tejto miestnej akčnej skupiny prebie-

hali viaceré procesy, ktoré neskôr viedli k vytvoreniu verejno

-súkromného partnerstva. Vzhľadom na následné vytvorenie 

MAS Inovec sú tieto kroky veľmi dôležité, pretože proces vy-

tvárania verejno-súkromného partnerstva je veľmi náročný. 

Začiatok siaha už do roku 2007, kedy vznikala potreba spájať 

rozvojové a investičné aktivity viacerých obcí do spoločných 

projektov a spoločného rozvoja územia. 5. marca 2007 bolo za-

ložené združenie obcí Mikroregión Inovec. Postupom času na 

území činnosťou zduženia obcí vznikla potreba riešiť komplex-

ný rozvoj územia, t.j. zapojiť podnikateľské subjekty, neziskové 

organizácie a fyzické osoby do rozhodovania o rozvoji, preto v 

roku 2014 vzniklo občianske združenie – Miestna akčná sku-

pina Inovec, ktorého základným účelom je komplexný rozvoj 

územia obcí: Krivosúd-Bodovka, Mníchova Lehota, Opatovce, 

Selec, Soblahov, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce a 

Veľké Bierovce. 

Členmi združenia sú okrem miestnych samospráv aj podnika-

teľské subjekty, poľnohospodárske družstvá a zároveň aj tretí 

sektor v podobe aktívnych občianskych združení pôsobiacich 

v území.

V rámci MAS Inovec je pomerové zastúpenie v členskej základ-

ni nasledovné: 47,06% tvoria zástupcovia verejného sektora a 

52,94% tvoria zástupcovia súkromného a tretieho sektora. V 

rámci súkromného a tretieho sektora je pomerové zastúpenie 

nasledovné: 56 % tvorí súkromný sektor (podnikatelia) a 44% 

tvorí tretí sektor – neziskové organizácie, združenia a fyzické 

osoby. Zloženie nášho verejno-súkromného partnerstva je z 

hľadiska geografi ckého a odvetvového vyvážené, budeme však 

radi, ak budete s nami spolupracovať, prípadne sa prihlásite za 

našich členov.

Hlavnými cieľmi, ktoré chceme dosiahnuť, sú:

a) Spoločne sa podieľať na rozvoji územia a v tomto navzájom 

spolupracovať 

b) Vypracovať a implementovať integrovanú stratégiu všestran-

ného rozvoja územia,

c) Zvýšiť celkovú atraktivitu územia pre návštevníkov, obyva-

teľov i podnikateľov

d) Zefektívniť činnosť samospráv a koordináciu ich činností v 

oblasti rozvojových aktivít

e) Zlepšiť ekonomické a sociálne pomery obyvateľov žijúcich 

na záujmovom území MAS podporou malého a stredného 

podnikania a zvýšením množstva pracovných miest v oblasti

f) Vytvoriť a zlepšiť podmienky pre vidiecky turizmus a agro-

turistiku s využitím vnútorného potenciálu územia

g) Zabezpečiť koordináciu aktivít členov Združenia za účelom 

celkového trvalo udržateľného rozvoja územia

h) Podporiť činnosť občianskych iniciatív a aktivít na území 

MAS

i) Zabezpečiť presadzovanie zámerov, ktoré svojím rozsahom 

a významom presahujú možnosti jednotlivých členov vrátane 

zabezpečenia príslušných fi nančných zdrojov

j) Podporiť využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov 

energie

k) Podporiť malých a stredných podnikateľov

l) Vytvárať, koordinovať a podporiť hraničnú a cezhraničnú 

spoluprácu

m) Rozvíjať kultúrny a spoločenský život v území

n) Podporiť športové aktivity a udalostí

o) Podporiť a zlepšiť príležitostí pre marginalizované skupiny 

obyvateľstva

p) Chrániť a zlepšiť stav životného prostredia

r) Propagovať a prezentovať územie 

Ako to všetko chceme dosiahnuť? Musíme uskutočňovať hlav-

ne tieto činnosti:

- príprava a organizovanie spoločných pracovných stretnutí 

miestnych fyzických a právnických  osôb za účelom vypraco-

vania integrovanej stratégie rozvoja územia a jej následnej im-

plementácie

- organizovanie odborných prednášok, školení, tematických 

zájazdov a seminárov k propagácii stratégie a rozvoja.

- vydávanie propagačných a informačných materiálov o prí-

prave a implementácii stratégie vrátane spolupráce s regionál-

nymi i národnými masovokomunikačnými prostriedkami.

- spolupráca a podpora spoločenských organizácií, občian-

skych a podnikateľských iniciatív smerujúcich k rozvoju a ob-

nove vidieka.

- spolupráca s miestnou samosprávou a verejnou správou pri 

príprave a realizácii projektov  obnovy a rozvoja.

- vytváranie partnerstiev a aktívna spolupráca v rámci partner-

stiev.

- uchádzanie sa o fi nančnú podporu realizácie stratégie a zá-

merov MAS Inovec 

- poradenstvo a vzdelávanie za účelom rozvoja a budovania 

ľudských zdrojov v území.

- edičná a publikačná činnosť

Aktivity a činnosti pre najbližšie obdobie:

- Aktivizácia územia, informovanie občanov, podnikateľov, zá-

stupcov neziskového sektora o činnosti MAS Inovec, príprava 

a realizácia podujatí

- Zriadenie kancelárie MAS Inovec v Trenčianskych Stankov-

ciach

- Realizácia úspešného projektu z Trenčianskeho samospráv-

neho kraja

- Prípravné činnosti pre vypracovanie stratégie rozvoja úze-

mia, ako základného rozvojového dokumentu pre čerpanie 

prostriedkov EÚ

- Uchádzať sa o podporu z Pôdohospodárskej platobnej agentú-

ry na formovanie územia a vypracovanie stratégie rozvoja

Teším sa na Vaše námety na zlepšenie nášho územia MAS Ino-

vec.
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Ukončenie stavby
Miestna komunikácia a inžinierske siete SO 202 –splašková 

kanalizácia, SO 203 verejný vodovod, SO 204 STL plynovod.

V rámci stavby „Miestna komunikácia a inžinierske siete v 

obci Opatovce“ boli zrealizované stavby verejného vodo-

vodu, splaškovej kanalizácie a plynovodu. Stavbu realizo-

val vybraný dodávateľ Ing. Marián Sahúl STAVEKO Nitra. 

Prebehla kolaudácia vodovodu a je pripravená kolaudácia 

plynovodu. Kanalizácia sa môže skolaudovať až po kolau-

dácii kanalizácie, ktorá je fi nancovaná z prostriedkov EÚ 

a investorom je TVK, a.s. Trenčín, lebo ústi do prečerpávacej 

stanice tejto stavby. V rámci stavby inžinierskych sietí bola 

realizovaná aj príprava pre stavbu miestnej komunikácie vy-

budovaním podložia pripravovanej komunikácie. Celú stav-

bu fi nancovala obec z vlastného rozpočtu.  

                 Janka Horňáková, starostka obce

Dvaja vlci
Raz večer rozprával starý indián svojmu vnukovi o „bitke“, kto-

rá prebieha vo vnútri každého človeka. Povedal mu: „Chlapče, 

tá bitka v každom z nás, je ako bitka medzi dvoma vlkmi“.

Jeden je zlý. Je to zlosť, závisť, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, faloš...

Ten druhý je dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, skrom-

nosť, láskavosť, štedrosť, súcit...

Vnuk sa zamyslel a po chvíli sa opýtal: A ktorý vlk zvíťazí? 

A starý indián odpovedal: Ten, ktorého kŕmiš...

VIANOCE
Vianoce sú dňami a sviatkami radosti. Dňom radosti preto, 

že Boh cez svojho Syna stal sa človekom a tak potom aj Boží 

Syn sa stal bratom človeka. Vianoce sú sviatkami života, lebo 

sa narodilo najvýbojnejšie Dieťa – Syn človeka; lebo sa naro-

dilo Božie Dieťa, aby žilo ľudským životom.  A to Dieťa svojím 

príchodom na svet podaruje ľuďom milosť, aby sa oni zrodili 

pre život s Bohom a u Boha – aby sa stali účastníkmi Božieho 

života. Ako to uvádza evanjelista sv. Ján: Tým, ktorí ho prijali, 

dalo moc stať sa Božími deťmi.

      Vianočný sviatok je deň narodenia Dieťaťa, ktoré je Boh, 

malý Boh. To Dieťa je Boží dar zemi, jeho Matke, ktorá prijala 

Božiu ponuku, aby ho porodila, i Boží dar Jozefovi, ktorý prijal 

Božiu ponuku, aby sa oň staral a zastupoval ho ako otec. Sláv-

nosť Božieho Dieťaťa Ježiša je slávnosť každého dieťaťa, lebo 

každé dieťa je Boží dar jeho rodičom, a ono je aj dar svoje vlasti 

a celému svetu. Preto sa na Vianoce majú právo tešiť všetci ro-

dičia i deti a všetci ľudia dobrej vôle. Tí rodičia, ktorí prijímajú 

Božiu ponuku, aby sa cez nich narodilo dieťa, ale aj tie deti, 

ktoré sú vďačné za svoj život Bohu i rodičom.

      A zakiaľ takto uvažujeme, privolajme do svojho uvažovania 

aj náš vzťah k životu detí, ale aj náš vzťah k rodičom, ktorí nás 

radostne do života priviedli, a my im v našej bezstarostnosti 

odplácame smútkom a bôľom.

      Jeden kňaz spomína, ako raz navštívil domov dôchodcov. 

Jednému starcovi pred štvrť hodinou prišiel balík. Na moje 

klopanie na dvere nikto sa neozýval. Myslel som si, že starca 

naozaj musel zaujať vianočný balík. Nakoniec sa muž ozval: 

Vstúpte! Vošiel som. Naozaj, starec stál pri stole, na ktorom bol 

otvorený balík.

      Už na prvý pohľad bolo vidieť, že je to bohatý balík. Poslala 

ho dcéra, bohatá obchodníčka. Bolo to v dobe úpadku, keď u 

mnohých vládol nedostatok. Napriek tomu, v tom balíku boli: 

cigarety, koňak, víno, teplý odev – všetko, čo sa mohlo želať.

       No starec na dary len smutne pozeral. Bez iskierky radosti.

 Ale pán Ján, povedal som, ako môže ostať vaša tvár taká smut-

ná pred takými vianočnými darmi? Všetko sú to  len dobré 

veci. Starček na mňa pozrie a hovorí: Ale vo vnútri niet lásky.  

A potom začne hovoriť: Balík zabalili zamestnanci. Dcéra na

lacnej kúpenej pohľadnici pod už hotovým textom len napísa-

la: Tvoja dcéra s manželom. Ináč nič, bez jediného osobného 

želania, ohlásiac návštevy či pozvania: Príď s nami prežiť Vi-

anoce.

      Dary boli s nalepenými cenovkami, aby starý otec videl, 

koľko bolo naňho utratené. Starec mal pravdu: v balíku nebolo 

lásky.

      Bolo povedané, že Vianoce sú dni radosti, deň dieťaťa i deň 

rodičov. Jozef a Mária sa radovali narodenému Dieťaťu, ba aj 

keď mu nemohli poskytnúť iné ako studené jasle a prázdnu sla-

mu. Pastieri sa Ježišovi radovali, hoci mu nemali čo dať okrem 

svojej radosti, svojho úsmevu a svoje poklony.

      Dieťa Ježiš bolo všetkým vďačné: Matke Márii, starostlivé-

mu Jozefovi, pastierom, ktorí ho navštívili, zvieratám – ktoré 

mu robili spoločnosť. Ono od žiadneho z nich mnoho nežiada-

lo. A tí, ktorí ho mali radi, dali mu, koľko mohli: najviac lásky 

a radosti, že prišlo na svet.

     Obyvatelia Betlehema mu ani za peniaze nedali nocľah. To 

Márii a Jozefovi spôsobilo veľa starosti: mnohé starosti a veľa 

smútku. No oni sa Ježišovi predsa radovali práve aj preto, že 

sa v takých biednych podmienkach narodil, prejavili mu ešte 

viacej lásky. A Dieťa Ježiš bolo vďačné aj viac, akoby mu boli 

ponúkli aj najväčšie pohodlie. Aj na kríži visiac, postaral sa, 

aby jeho matka neostala sama bez zaopatrenia.

     Ak tieto úvahy v nás vzbudia viac lásky k životu detí, viac 

vďačnosti voči Bohu, že nám daroval rodičov, ktorí nás chceli a 

viac vďačnosti k naším rodičom, vtedy pre nás Vianoce naozaj 

budú blahoslavené a požehnané.

Mgr. Viliam Chrastina
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Svetlo Vianoc
Vianočná symbolika svetla nám pripomína, že Ježiš Kristus 

prišiel na svet ako svetlo do najrozličnejších situácii ľudskej 

tmy. Otázka je, ako sa má toto jeho svetlo dostať k čím viace-

rým ľuďom, ktorých situácia si to veľmi vyžaduje. Ak je niekde 

požiar a niekde je voda, problémom je, ako tú vodu dopraviť 

na miesto požiaru. Ak niekde sú smädní a niekde je osviežuj-

úca voda, otázka je, ako tú vodu dopraviť k smädným. Je veľmi 

smutné, ak niekde sa nachádzajú ľudia, čo žijú v tme a nalie-

havo potrebujú svetlo a niekde je svetlo, ktoré by im pomohlo, 

ale niet nikoho, čo by im to svetlo priniesol.  A ľudí, ktorí na-

liehavo potrebujú Božie svetlo, Ježišovo svetlo, je mnoho, ale 

málo je tých, ktorí by im to svetlo priniesli. Aj nás pozýva Spa-

siteľ, aby sme sa stali roznášačmi jeho vianočného svetla. Ježiš 

Kristus je svetlo v originálnom zmysle, on je originálny zdroj 

svetla. Druhým ľuďom môžeme priniesť len toľko svetla, koľko 

si najprv sami vezmeme z Kristovho svetla. Toto musíme mať 

stále na pamäti, aby sme sa nestali obeťou pýchy, ktorá ohrozu-

je každého Kristovho nasledovníka. Len dokiaľ bude náš vzťah 

k Pánu Ježišovi živý, pulzujúci, bohatý, len dovtedy budú platiť 

o nás jeho slová: „Vy ste svetlo sveta.“

Všimneme si niektoré vzťahy a situácie, v ktorých môžeme a 

máme byť roznášateľmi Kristovho vianočného svetla. 

• Ako rodičia mali by sme prinášať svetlo svojim deťom. Pri-

praviť im ovzdušie lásky, ktoré by sa stalo ich prvým, rozho-

dujúcim, pre celý život smerodajným domovom. Nielen ich 

posielať k Pánu Ježišovi, ale spolu s nimi prichádzať k Nemu. 

Vytvoriť si k nim taký vzťah dôvery, žeby k nám bez zábran 

prichádzali aj s najháklivejšími problémami.

• Ako deti by sme mali prinášať svetlo svojim rodičom. Teraz 

myslíme predovšetkým na rodičov v starobe a chorobe, ktorí 

veľmi potrebujú svetlo našej lásky, opatery, starostlivosti. Exis-

tujú prípady, keď sa rodičom dáva najavo, že sú zbytočnou prí-

ťažou – tým rodičom, ktorí svojim deťom venovali toľko lásky, 

práce, starostlivosti. To vianočné svetlo čistej, plnej, obetavej 

lásky si naozaj zaslúžia, a to nie iba cez Vianoce, ale celý rok.

• Vianočné svetlo by sme mali prinášať tým, ktorí blúdia v la

byrinte tohto sveta a nie sú schopní sami od seba nájsť správnu 

životnú cestu. Venovať im čas na rozhovory a nebáť sa ukázať 

na Pána Ježiša– to v prvom rade patrí k roznášaniu vianočného 

svetla.

• Vianočné svetlo by sme mali prinášať tým, ktorí zápasia s rôz-

nymi zlozvykmi a závislosťami. Potrebujú niekoho, kto by im 

znova a znova pripomínal, že nie sú stratení. 

• Vianočné svetlo by sme mali prinášať smutným, zatrpknu-

tým, ustrašeným. Je taký typ ľudí, ktorý vidí všetko iba v čier-

nom. Aj do tejto tmy priniesol Pán Ježiš svetlo.

• Vianočné svetlo by sme mali prinášať chorým, osamelým, tr

piacim. U takýchto ľudí sa veľmi rýchlo vytvára dojem, že sú 

zabudnutí. Títo potrebujú veľmi naliehavo vianočné svetlo – 

návštevu, rozhovor, povzbudivé slová, ktoré by zahnali tmu ich 

smútku, bolesti, strachu.

Všetky spomenuté a mnohé ďalšie formy roznášania vianoč-

ného Ježišovho svetla si nepochybne vyžadujú od nás mnoho 

času. Čím viac vianočného svetla odovzdáme druhým, tým 

viac tohto svetla budeme mať aj sami pre seba. Nedá sa to teo-

reticky dokázať, treba to vyskúšať. Kto to vyskúša, tomu bude z 

tváre, z pohľadu, zo slov, zo všetkých spôsobov správania stá-

le žiariť večné svetlo. Preto mi dovoľte popriať Vám pokojné, 

svetlom ožiarené, láskyplné sviatky naplnené blízkosťou rodiny 

a Božej blízkosti viditeľnej vo všetkom, čo prežívate. 

S úctou a modlitbou Vaša 

Jarmila Petrulová- evanjelická farárka 
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Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku 

Trenčianske Stankovce Vás všetkých srdečne pozýva na 

VIANOČNÝ KONCERT  

operného speváka pána Miroslava DVORSKÉHO 

v nedeľu 21. decembra 2014 o 16:00 h 

v evanjelickom kostole v Trenčianskych Stankovciach.  

Tešíme sa na spoločné chvíle. 

    Zbierka po koncerte určená na opravu fasády kostola.

Nadácia pre deti Slovenska
V mene všetkých rodičov a ich detičiek, ktoré bojujú s nepriaz-

ňou osudu – s postihnutím, za organizáciu Jazdecko-rehabili-

tačné centrum Lesan n.o.  srdečne Ďakujeme NADÁCII PRE 

DETI SLOVENSKA.

Od leta 2014 v projekte Hodina deťom podporujú realizáciu 

hipoterapií v dlhodobom časovom horizonte. Rovnako zastre-

šuje realizáciu odborného seminára s fyzioterapeutom, psy-

chológom na tému komplex-

nej rehabilitácie a nákup kre-

atívneho materiálu a pomô-

cok pre deti.

ĎAKUJEME JRC Lesan n.o.


