VEĽKÝ SLAVKOV
obecný občasník - VIANOCE 2014
Milí spoluobčania,
na prahu najkrajších sviatkov
v roku sme tu opäť s našim
obecným občasníkom, aby
sme si pripomenuli,
že Vianoce sú sviatky lásky
a pokoja. Zastavte sa na
chvíľočku a poseďte pri šálke
dobrého čaju s medom,
či poháriku lahodného grogu.
Všetko, čo urobíte pre seba,
Vám dodá silu do ďalších dní.
Verím, že prichádzajúce
Vianoce prinesú pohodu
a dobrú náladu do všetkých
domácností našej obce.
Prinesú úsmev a šťastie detí ,
ale aj dospelých. Celý rok sa
naháňame a nemáme na nič
čas. Počas Vianoc je potrebné
spomaliť a myslieť na rodinu
i priateľov. Je potrebné
rozdúchať v našich srdciach
plamienky priateľstva
a spolupatričnosti. A verte,
že nie sú dôležité materiálne
statky, dôležité sú úplné iné
maličkosti, ktoré nás potešia
a prenesú do čarovnej krajiny
detstva a rozprávok.

Želám Vám, aby tieto Vianoce
boli pre Vás oázou pokoja
a šťastia, aby ste mali
dostatok zdravia a pohody,
aby ste trávili všetky chvíle
s rodinou a ľuďmi, ktorí sú
blízki Vášmu srdcu. Prajem
Vám, aby ste vo svojich
srdciach našli miesto pre tie
najkrajšie city, ktoré za Vás
vyjadria všetko, čo chcete.
A nezabudnite si nájsť čas
aj pre seba, na svoje záľuby
a koníčky alebo na príjemné
prechádzky zimnou prírodou,
či návštevu kostola, kde sa
nám zvestuje najkrajší zázrak
– zázrak zrodenia Lásky.

Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré
netrpezlivo čakáme lebo ich čaro a výnimočnosť
nás napĺňajú pocitom šťastia, pohody a harmónie.
Atmosféra týchto dní je plná očakávaní i spomienok.
Ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť.
Tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny,
príbuzní a známi, keď si sadáme k slávnostne prestretému
stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme láska.
Uvedomujeme si silu priateľstva, úcty a obetavosti. Vianočný
čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá
iba očami, ale i srdcom, a je príležitosťou zastaviť sa,
a pozrieť do hĺbky vlastnej duše, tam kde sú ukryté naše
najtajnejšie túžby, sny a želania.
Blikajúce sviečky – symbol Vianoc nech rozžiaria
hrejivým plameňom naše srdcia a naše vnútro. Veď každý
z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie alebo
pohľad a svet sa zrazu stáva krajším. V domoch rozvoniava
vanilka a škorica, tíško znejú koledy a svet očakáva príchod
Lásky.
Tichá noc rozciťuje naše srdcia a my si viac ako inokedy
uvedomíme, že napriek dospelosti v každom z nás drieme
kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na nádherne
pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý
stromček a darčeky, ktoré nás pod ním čakajú.
A preto Vám všetkým želám - V dušiach nech sa Vám
rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné
dobroty a Štedrý večer nech zanechá vo Vašich srdciach
stopu radosti a lásky.
starosta obce

Plnené perníčky
CESTO:











3 vajcia
160 g práškového cukru
3 PL medu
1 balíček van. cukru
80 g masla
1 KL kypriaceho prášku
1/2 KL mletej škorice
1 KL drvených klinčekov
podľa chuti citrónová
kôra
450 g hladkej múky

Syrové chilli pagáčiky
CESTO:

NA SPÁJANIE:





lekvár



POLEVA:



120 g čokolády na
varenie
80 g masla









1/2 kg polohrubej múky
250 g masla
300 g tvrdého syra
2,5 dl smotany na
varenie
2 PL vegety
1 PL sódy bikarbóny
1 KL chilli korenia
1 vajce na potretie
semienka na posypanie
cesta pred pečením

OSLÁVME SPOLOČNE PRÍCHOD
NOVÉHO ROKU PRI DOBREJ HUDBE
A S DOBROU NÁLADOU

pred obecným úradom od 23.00 h.
... a bude aj tombola a ohňostroj

