
Milí naši seniori, vážení hostia. 

Máte radi jese�? Možno poviete: Ja radšej jar, leto, �i zimu ,ale  
jese� je dar  verte tomu! Zúro�í celoro�nú námahu a v živote 
prinesie múdros�, pokoj a vyrovnanejší poh�ad na svet. Jese� 
vytvára umelecké diela, ktoré sú ako krásna paleta. Takýmto 
krásnym umeleckým dielom je aj �lovek v svojej jeseni. Tvaroval 
a formoval ho majster život skúškami, rados�ami, ale aj 
problémami a staros�ami.�
Stojím tu pred vami v úlohe slávnostného re�níka. Snažím sa Vám 
prinies� nie�o, �o by Vás posilnilo na Vašej životnej ceste. Nie je 
�ažké slovami �loveka rozplaka�, ove�a �ažšie je vyrieknu� slová, 
ktoré ho podporia, posilnia a povzbudia. H�adám preto slová, v 
ktorých je sila dobroty, optimizmu, aby ste si na ne mohli 
spomenú� vždy, ke� je vám �ažko. Lebo slová sú slabé len 
zdanlivo. Ak ich vyslovuje niekto, kto prežíva život naplnený 
láskou, rados�ou, boles�ou a utrpením, potom jeho slová majú v 
sebe silu pomôc� aj iným. 
Bože môj. Komu to poveda�? Nikto ma nechce po�úva�.  Že 
ubúda mi už síl, nevládzem, už dobre nevidím,  sluch  ide kdesi do 
ticha. Na listoch života píše sa nová rubrika. V úzkosti pridlho 
�akám na dobré slovo. Všetko je inak. Ni� už nie je tak, ako bolo. 
Na dvere  klope mi staroba. Tak ako po búrke steblo trávy, �i 
po�ný kvet zodvihnem hlavu sklonenú, vyrovnám skrivený driek. 
Ve� život krásny je pre každý vek. �akujem  za každý nový de� 
za vodu, za vzduch,  za zele�, za každý kúsok chleba.  �akujem. 

Aké je to jednoduché a �ažké zárove�. �akova� za každý de�, 
ktorý príde, bez výhrad, bez otázok. �akova� aj za tie 
najjednoduchšie veci v živote – osudu, bohu, �u�om naokolo.  
Vážení seniori, želám vám, aby všetky dni vášho života boli 
naplnené zdravím, š�astím a spokojnos�ou. �alšie Vám neželám, 
lebo vaša životná múdros� vás citlivo vedie každým d�om vášho 
života. 


