Přivítali jsme čas vánoční
…Tak už to chodí, že zrozeni a ponořeni do běhu času máme silnou potřebu jeho vnímání,
připomínání si toho, co bylo, je a co bude. Čas od času se zase od jeho vnímání potřebujeme
odpoutat.
Čas vánoční si z celého roku uvědomujeme zřejmě nejsilněji.
Jaký bude právě nadcházející čas vánoční? Ten, který jsme společně do naší obce ve čtvrtek,
dva dny před sv. Ondřejem, na zahradu obecního úřadu symbolicky přizvali?
Nechť se stane takovým, že na něj budeme všichni rádi vzpomínat!
Takto jsem pro vás vítání vánočního času roku 2019 v Trnové zachytil…

Deset dní už trouba sálá, domem voní cukroví
a maminka jako vloni zase říká tátovi:
„Kéž by byly svátky bílé! Všude sníh a v řece led,
okna plná květů mrazu…Kdy to bylo naposled?“
Táta kývne, mamka vzdychne a tváří se dojatě –
neví, že i její vinou jsou Vánoce na blátě,
a ze střech bez bílých čepic jenom voda teče.
Proč? No, protože je horko, jak se všude peče!

.

Za drobného mžení se před pátou večerní zvolna zaplňuje návštěvníky Slavnostního rozsvícení
trnovského vánočního stromu vánočně načepená a nasvícená zahrada obecního úřadu.
Obecní vánoční borovička je zatím zahalená ve tmě. Ještě nepřišla ta její pravá chvíle…
Pod girlandami světélkujících řetězů je připravené nové podium. To je z každé strany
olemované svítícími siluetami vánočních stromků a hlídané postavičkami dvou vánočních
skřítků v červených čepičkách… Na něj čiperně vyskakují děti mateřské školy - rej čertíků
s červenými blikajícími rohy. Důstojně jsou před ně uvedeni Mikuláš a anděl.
Slova se ujala starostka obce Petra Šumlovová s působivým vánočním přáním dětem
i dospělým.
Pak se ve zvoničce na střeše obecního úřadu rozezněl obecní zvon… Jeho jemný cinkot se chvěl
v korunách stromoví, uléhal do mokré trávy zahrady, odrážel se od stěn přilehlých stavení…
Potěšen, že si našel cestu k adventně naladěným srdcím přítomných, se pak vytratil kdesi
za parkem a za potokem… Program mohl začít.
Ke kouzlu Vánoc odpradávna patřila říkanka a koleda. Chudí koledovali, bohatí, jak a kdy,
obdarovávali. Jakpak asi vypadalo dávné koledování trnovských dětí?...

Tohoto letošního předvánočního koledování se děti ze zdejší IZŠ v pestrém programu
nacvičeném se svými vyučujícími s hudebním doprovodem M. Jindrové zhostily moc pěkně.
Za to si vyslechly z úst paní starostky a pana ředitele školy náležitého poděkování. Poděkování
se dostalo ale také maminkám, které napekly prostřené vánoční pečivo, ochotníkům z TRUSu,
prodávajícím občerstvení i všem, kteří se podíleli na technickém zabezpečení akce.
A než mohly být děti za vystoupení obdarovány sladkou odměnou, bylo třeba probudit k životu
vánoční stromek.
To byl úkol čekající právě na ně. Děti jej zvládly, jak jinak, než hravě. Na zvolání: „Stromečku,
vstávej, probuď se!“, dobře slyšel. Vždyť konečně nastala ta jeho pravá chvíle, aby se mohl stát
jednou z ozdob večera. Udělal blik a za potlesku návštěvníků radostně rozzářil ledově bílým
svitem drobných žároviček naší obecní zahradu.
Letošní čas vánoční tak byl v Trnové přivítán…

Blíží se vánoční svátky a kdekdo se splaší:
Rychle napsat Ježíškovi a tetičce v Aši.
Koupit mandle do vánoček, koupit papír balicí
Jak zvyk velí, sehnat jmelí, nacpat jídlem lednici.
Projít šest obchodních domů, napéct metrák cukroví,
mýt se jenom v umyvadle – vana patří kaprovi!
Když už máte nervy nadranc z předvánočních zmatků,
zahrnou vás pohlednice, s přáním klidných svátků.
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