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Ten seriál nikdy nekončí
Život je jako nekonečný filmový seriál. My všichni jsme jeho diváci a
zároveň jsme v něm dostali malé herecké role.
Nejde tu o získání Oskarů, ale o to, jak si nás budou diváci pamatovat.
Nejde tu o délku naší role, ale o to, jak dobře ji zahrajeme.
Nejde tu o výši honoráře, ale o množství radosti, spokojenosti a potěšení,
které jsme schopni v naší roli rozdat.
Scénář si píšeme každý sám, a to věru není jednoduchá věc. Jeho kvalita
závisí na podmínkách a našich vlastnostech, které jsou součástí spokojeného
života - zdraví, rozum, láska, přátelství, štěstí . . . . . . . pokora, úcta,
odpovědnost, tolerance . . . . . . . . .
Přeji Vám, abyste je nacházeli v sobě i všude kolem sebe,
pak bude krásný ten
NÁŠ DALŠÍ DÍL ŽIVOTNÍHO SERIÁLU

ČÍSLO 2010 !!!

Mgr. Luděk Jeništa
starosta města

Radostné Vánoce
Tak zní přání a poselství těchto svátků. Noci se prodlužují a přibývá tma. Každý týden
rozsvítíme další svíčku na adventním věnci.
V tomto čase, kdy čekáme na světlo, jsme trochu citlivější než obvykle. Světlo zahání
temné myšlenky i temnotu v našich životech.
Je to čas ztišení, kdy se můžeme trochu zastavit a hledat pokoj hluboko ve svém
vlastním srdci.
Dopřejme sobě i svým drahým více času než obvykle. Čas, který si navzájem dáváme,
je velice vzácný dar. Snažme se někdy spíše naslouchat druhým, než abychom mluvili
sami.
Možná, že v nás vánoční doba vzbudí touhy a pocity, které jsou v nás hluboko ukryty.
Cítíme, že život je něco víc, než jen všední dny. Toužíme po lásce a pokoji. Poddejme se
těmto pocitům a rozdávejme kolem sebe víc vzájemného porozumění. Zastavme a ztišme
se na chvilku.
Je to připomínka Dítěte, které přineslo pokoj všem lidem dobré vůle.
Buďme k sobě pozorní a vlídní.
Sestupme do svého nitra a hledejme pokoj.
Kéž bychom kolem sebe také šířili ovzduší pokoje!
Přeji Vám krásné Vánoce v kruhu svých nejbližších.
Přeji Vám hodně zdraví a spokojenosti v nadcházejícím roce 2010.
Váš Karel Kroupa, místostarosta

PF 2010

Vážení čtenáři,
redakce Zpravodaje Vám děkuje za přízeň, kterou jste nám věnovali v letošním roce.
Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v roce 2010.
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