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Na úvod...

Čaute všetci!
Zase je tu december. Úprimne, mám aj obľúbenejšie mesiace. Slnka je

najmenej v celom roku, nástup zimy je nezvratný. Ľudia sa mi zdajú
uponáhľanejší a nervóznejší, chcú dobehnúť to, čo počas roka nestihli.
Navyše stále straší covid, viac ako kedykoľvek predtým.

Na konci mesiaca ale príde zimný slnovrat, Vianoce a Nový rok.
Prirodzený čas na to, aby sme stíchli, upokojili sa, rozjímali. Napríklad o tom,
čo nám uplynulý rok priniesol a čo nám zobral. Za čo sme v živote vďační,
koho máme radi, ale aj o tom, s čím sme v živote nespokojní. Posledné dva

roky sú veľmi zvláštne, možno aj práve
kvôli tomu je o to dôležitejšie spraviť si takú
malú osobnú inventúru. Po takomto
obhliadnutí vždy zistím, že aj tak je
najcennejšie zdravie a spoločnosť tých,
ktorých máme naozaj radi.

Tým pádom vám k Vianociam a
Novému roku želám najmä veľa zdravia,
milujúcich ľudí a pridám ešte veľa tepla (v
srdci aj na koži) a čo najmenej lockdownov
a protestov.

Na konci tohto dojímavého úvodníka
vám prezradím, že na posledných službách
pred Vianocami budeme mať pre vás malé
prekvapenie. Veríme, že vás potešíme.
Prajem vám pokojný záver roka a vidíme
sa v roku 2022.
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