
Vážení rodičia, ctení kolegovia, milí študenti ! 

       Rozbalili sme si posledný darček v našom krásnom adventnom kalendári, v adventom venci sa už 

mihocú plamienky štyroch sviečok a žiarivý vianočný stromček nám vôňou ihličia či ligotom ozdôbok 

oznamuje, že už sú tu ... napriek všetkému,  sú tu – Vianoce. A celý svet opäť akoby zastal a započúval 

sa do tlkotu ľudských sŕdc, v ktorých sa skrýva to najcennejšie. Tento rok naše srdcia bijú silnejšie,  

pocity sú intenzívnejšie, súcit hlbší, túžby a sny nástojčivejšie. Zrazu túžime po tom, čo sme v minulosti 

považovali za  samozrejmosť – po obyčajnom stretnutí s našimi blízkymi, srdcu milými ľuďmi. 

Nemôžeme však prijať v našom dome hostí, nemôžeme zájsť na návštevu, ba dokonca ani do kostola. 

Táto prečudesná doba nám priniesla mnoho trápenia, smútku, starostí  a problémov, ale zároveň nás 

postavila pred nové výzvy a možnosti, nastavila nám zrkadlo a prinútila prehodnotiť naše priority. 

       Deň sa pomaly posúva k večeru a onedlho si zasadneme k štedrovečernému stolu. A hoci niektoré 

miesta pri stole možno ostanú tento rok prázdne, sadajme si k nemu s pokorou v duši a srdcom viac 

otvoreným pre pokoj, lásku, porozumenie. Ľudské srdce je ohromné, dokáže vytvoriť obrovský 

láskyplný priestor a  objať v ňom všetkých, ktorých milujeme, ktorých si vážime, ktorým sme vďační 

i tých, ktorí potrebujú našu pomoc, porozumenie a možno i odpustenie.  

      Prajem Vám, milí priatelia, aby ste celé vianočné sviatky prežili v láskavom kruhu svojich najbližších, 

aby ste pocítili duchovnú štedrosť týchto dní, aby vám dovolili aspoň na chvíľu zabudnúť na tienistejšie 

stránky, ktoré život so sebou občas prináša. 

Prajem Vám vytrvalosť a trpezlivosť pri budovaní pokoja, silu a odvahu konať dobro ľuďom, ktorí sú 

súčasťou našich dní a skutkov. Nech teda priehrštiami rozdáme a dostaneme najmä to dobré, 

ušľachtilé, prajné. Vážme si  jeden druhého a zachovajme si slávnostné chvíle v čase vianočnom i v 

čase, ktorý príde po ňom.  

Vážení rodičia, drahí kolegovia, milí študenti, 

chcem Vám v závere tohto ťažkého roka poďakovať za spoluprácu, za vynaloženú námahu a úsilie, za 

trpezlivosť pri riešení každodenných úloh a problémov. Dovoľte mi poďakovať sa aj našim tvorcom 

netradičného adventného kalendára – študentom i pedagógom (PhDr. M. Bogyóovej a PaedDr. I. 

Kreškóczimu). Koľko šikovných, talentovaných mladých ľudí máme medzi sebou! A ochotných podeliť 

sa so svojimi schopnosťami, talentom, priniesť  druhým radosť a potešenie. Ďakujeme! 

Prajem Vám všetkým 

krásne, požehnané Vianoce  plné milých okamihov, ktoré vyčaria úsmev na tvári, 

a úspešný vstup do nového roka - v zdraví, šťastí, pohode! 

Nech nám prinesie zdravie, radosť zo života, slobodu, prosperitu, istotu a bezpečie! 
 

December 2020                                                                            PaedDr. Beáta Havettová, riaditeľka školy 



P.S. 

Celkom na záver  ešte múdre slová láskavej ženy, Matky Terezy, o obdarovaní, súcite a 

spolupatričnosti: 

 „Vždy, keď sa na niekoho usmievaš, je to skutok lásky. Je obdarovaním niekoho iného nádhernou 

vecou.“  

 

 „V ťažkých životných chvíľach neexistuje nič upokojujúcejšie ako to, že viete, že niekto bojuje 

spolu s vami.“ 

 

 

 

 


