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Vianoèné svetlo prichádza ticho
a prebúdza spiacich
Keď prichádzajú niekde mocní tohoto
sveta, deje sa to s veľkou hlučnosťou a
pompéznosťou. Boh prichádza ticho a nenápadne. Boh prichádza v noci.
Istá spisovateľka napísala túto pravdu:
„Svetlo chodí ticho a predsa prebúdza
spiacich.” Svetlo, ktoré preniká do temnôt, to je Boží zámer. A predsa je tu jeden
problém. Nie každého môže prichádzajúce Božie svetlo prebudiť! Jeho príchod je
možné zaspať. Boh, večný pútnik v betlehemskom Dieťati, klope na dvere všetkých ľudských sŕdc, i nášho. Ale pustíme
Ho k nám? Prijmeme Ho? Privítame Ho
tak, ako sa patrí?
Žijeme v dobe veľkej náročnosti, v dobe farebných svetiel, hudby, hluku, veľkých slov. Vianoce budú prosté, nenápadné a udivujúce, ako jednoduchá, ale jasná
veta vianočného evanjelia: „I porodila
svojho prvorodeného Syna, zavinula ho do
plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich
nebolo miesta v hostinci!” Čím je pre nás
táto radostná zvesť? Nežnou udalosťou,
ktorá nám pohladí srdce, alebo realitou neustále sa sprítomňujúcou?
Čo sa stalo vtedy, to sa stále opakuje
pri každých Vianociach a dotýka sa každého z nás. Aby sa mohol Syn Boží narodiť

ako jeden z nás, obracia sa Boh na Pannu
Máriu. Nevnucuje sa však. Ponúka jej
možnosť stať sa matkou Syna Božieho.
Tak ako my, práve i ona mohla mať mnohé dôvody k odmietnutiu. Napríklad svoju
mladosť, neskúsenosť, chudobu... Panna
Mária však cez všetky pochybnosti, ktoré
sa v nej mohli vytvoriť, nemá strach urobiť Bohu miesto vo svojej duši a vo svojom živote.
Svojím ánom Panna Mária umožňuje
narodenie Krista a tým sa stáva Božou spolupracovníčkou pri záchrane sveta. Tým umožňuje, aby Boh vstúpil do nášho života,
do prúdu dejín, medzi nás.
A teraz sa spýtajme my, ľudia tejto doby: Neprosil by Boh i nás o miesto v našej
duši, kde by sa mohol narodiť? Boh nás
stále prosí: Dovoľte mi, aby som sa mohol
dnes narodiť vo vašom srdci, vo vašom vnútri počas tohtoročných vianočných sviatkov. Prijmeme ho do svojho srdca? Budeme s ním uskutočňovať tie jednoduché,
ale pritom oslobodzujúce slová: pokoj, dobrá vôľa, radosť všetkým?
Prajem Vám Ježišovým svetlom prežiarené sviatky Vianoc a šťastlivý nový rok!
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PONÚKAME VÁM: farby, laky
Miešanie fasádnych farieb a omietok

V súčasnosti pripravujeme
vlastnícke vysporiadanie pozemkov
ďalšej lokality pre priemyselný
park, o ktorý prejavil záujem ďalší
investor a pripravujeme pozemky
aj na výstavbu ďalších výrobných hál.
Úlohy sú náročné aj na úseku
miestneho a regionálneho rozvoja.
– Podľa požiadaviek VÚC
Nitra sme pripravili identifikáciu
možných lokalít a objektov pre potencionálnych investorov. Túto databázu sústreďuje a zverejňuje VÚC Nitra.
Samospráva reagovala aj na ponuku regionálneho zastúpenia SARIO, š. p. o. v Nitre, na
pomoc pri zvyšovaní pripravenosti regiónov na
vstup zahraničného investora.
V rámci aktivít Združenia miest a obcí hontiansko-poipeľského regiónu, ktorého členom
je aj mesto Šahy, vytvorilo mesto databázu možností v cestovnom ruchu v regióne.
Mesto Šahy podalo rozsiahly projekt v rámci PHARE CBC na cezhraničnú spoluprácu

Bytové doplnky
Polystyrénové stropy a lišty
Maliarske a murárske náradie

Hontianske listy sa pýtajú

Uplynul rok od volieb. Čo sa
vám podarilo uskutočniť z volebného programu v tomto období na
úseku hospodárstva a podnikania?
– V spolupráci s firmou IPEC
Bratislava sme sprostredkovali informácie podľa požiadaviek potencionálneho investora
– v oblasti personálnej v spolupráci s NÚP, OÚP pracovisko Šahy sme pripravili prieskum a ponuku pracovníkov podľa požadovanej
profesnosti;
– v oblasti zabezpečenia a využívania infraštruktúry;
– v krátkej dobe sa nám podarilo vlastnícky
vysporiadať pozemky na ulici Berneckej, kde
sa nachádzala predmetná lokalita záujmu investora, a to rokovaním so súkromnými vlastníkmi pozemkov.
Aj vďaka ústretovosti samosprávy začne zahraničná firma z Nemecka pôsobiť v meste v prvej polovici roka 2004, čím vznikne niekoľko desiatok nových pracovných miest.

(Pokračovanie na 3. strane)

Sádrokartónové systémy
Plávajúce podlahy a príslušenstvo
Fasádne farby a omietky
Zatep¾ovacie systémy, montážne peny
Omietky, stierky, lepidlá, tapety,
Renovácie dverí, tepelné izolácie,
Drevené doplnky, korok,
PVC Kazetové podh¾ady a svietidlá
... a ïalších 1001 drobností
pre Vás

OTVORENÉ:
Pondelok až piatok:
od 8.00 do 17.00
v sobotu: 8.00 – 12.00

Tel./fax: 036/7413139
Mobil: 0903-324728
Mobil: 0905-324728

