
 

Vážení spoluobčané.                                                  
 
    rok 2021 se s námi pomaličku loučí. Byl to rok zvláštní, který prověřil jak jedince, tak celou 
společnost.  Bohužel to byl rok, který tragicky poznamenala pandemie COVIDU, která si vzala 
desítky tisíc životů našich spoluobčanů, omezovala nás ve svobodě, v našem svobodném 
rozhodování, dokonce svým způsobem ohrožuje naší demokracii.  Pokud chceme zachovat svobodu 
a demokracii, je nutné si tedy uvědomit, že ty dvě dámy přináší více povinností jak práv. Ne 
naopak.  
         Tato nemoc zasáhla prakticky celou naši planetu a zasáhla do života každé rodiny. Pevně 
věřím, že v roce 2022 tato nemoc oslabí a přestane být součástí našeho každodenního života, a 
opět budeme volně dýchat a radovat se ze života. Tato nemoc má však také za následek velké 
rozdělení společnosti, lidé jsou popudliví, nervózní, bohužel také sobečtí nejen k sobě, ale ke 
svému okolí. Moc bych nám všem přál, abychom opět našli společnou sílu a odhodlání takové, jako 
v začátcích pandemie. Tento čas ukázal, že jsme společnost, která se v době ohrožení zcelí a bojuje 
všemi dostupnými prostředky proti nepříteli.  
            Postupem času, to však všechno zmizelo. A to je velká škoda.  Proč tomu tak je? Na to si 
odpovíme, až to zvládneme. Teď se musíme opět spojit a bojovat. Ten, kdo nebojuje proti zlu, ať je 
v jakékoliv podobě, sám ho páchá. Pokud budeme rozpolceni, pokud se budeme hádat a dneska 
dokonce i fyzicky napadat, nedokážeme to. Važme si a podporujme hlavně zdravotníky. To jsou Ti 
jediní, kteří nám za obrovského úsilí zachraňují naše zdraví nebo životy. Nepřidělávejme jim 
zbytečně práci, oni to opravdu nemají jednoduché.  Buďme milosrdní nejen sami k sobě, ale hlavně 
k druhým. 
     JE NUTNÉ SI UVĚDOMIT, ŽE KAŽDÝ Z NÁS JE SOUČÁSTÍ SPOLEČNOSTI, JEDINEC NEMÁ ŠANCI, 
NEZNAMENÁ NIC. KAŽDÝ Z NÁS, TAK MÁ ODPOVĚDNOST NEJEN K SOBĚ, ALE HLAVNĚ VŮČI 
SPOLEČNOSTI. POKUD TO TAK NEBUDE A PŘEDNOST BUDE MÍT JEDINEC PŘED SPOLEČNOSTÍ, 
NEZNAMENÁME NIC, NEMÁME ŠANCI.  
 
 

 „Milosrdenství je ochota pomáhat v nouzi.“ citace  Karl Rahner . 
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