
Vážení starí rodi�ia, vážení hostia! 

Srde�ne vás vítam na dnešnom stretnutí, ktoré sme pripravili pre vás 
pri príležitosti mesiaca október – Mesiaca úcty k starším. Poslaním nás  
všetkých  je aj výchova a vzdelávanie našich detí a vštepovanie základných 
morálnych vlastností, ako je aj úcta k starým rodi�om a spoluob�anom. Mnohí 
z vás sa dennodenne podie�ate pri výchove svojich vnú�at a mnohokrát im 
nahradzujete rodi�ov �i kamarátov. Deti najlepšie vedia oceni� vašu lásku, 
pohladenie i vašu ú�as� pri spolo�ných hrách.  

V živote �loveka sú chvíle, ke� za�ne uvažova� o svojom živote a hodnoti� 
svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Ve� boli radosti a boli 
aj smútky. �udský život predstavuje ve�kú knihu, zložitý jedine�ný román. 
Bezstarostné detstvo, aj ke� nemuselo by� bohaté a ži�livé, predsa len bolo 
krásne.  To vystriedalo detstvo vašich detí. Úzkos� a trápenia z detskej slzi�ky a 
v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanos� detskej dlane, v o�iach úsmev detských 
pier. V mysli sa roja spomienky – na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. 
Na to, že ten huncút má už svoje vlastné deti a vnú�atá, ktoré oplácajú aj za 
rodi�ov lásku svojim starým a prastarým rodi�om. Minú sa roky. Uprostred 
starostí i radostí. V životnej aktivite �loveka. Až jedného d�a je tu  staroba. Ani 
sa nenazdáme ako, jednoducho je tu. 

Dnešné stretnutie nech  je oslavou  vášho života, nech  je hudbou, ktorá zaznieva 
a vyžaduje obdiv a úctu. S rados�ou a potešením sme v Mesiaci úcty k starším 
pre vás pripravili dnešnú malú slávnos�. Prajem vám, aby ste sa medzi nami 
dobre cítili a aby vám na túto slávnostnú chví�u ostali pekné spomienky.  

 
 
Aj v dnešný de� ste prijali pozvanie s vedomím teši� sa, dopria� si pár 
nezabudnute�ných okamihov v prítomnosti svojich rovesníkov. Preto prosím 
prijmite na znak v�aky a úcty toto stretnutie s po�akovaním za všetko krásne a 
dobré, �o ste urobili a v budúcnosti ešte urobíte. Želám vám tu všetkým 
prítomným príjemné popoludnie.�


