
Aký  bol  náš  rok  2015?
Január:  Ďakujeme za sneh, sánky, iglu, korčule,

priateľov, s ktorými môžeme ísť lyžovať, nádherné
výhľady na slnkom zaliate zasnežené kopce, ale aj
zblúdilé brodenie sa lesom po kolená v snehu...
Zároveň prežívame ťažké chvíle v škole keď sme
bolestne konfrontovaní so skutočnosťou, že nie
človek je pánom života a smrti...

Február:  Ďakujeme za dar rodiny i tej širšej, s ktorou sa tešíme oslavám našich
detí, za karneval, Johankine vystúpenie z tanečnej, no najmä za dary života 
dvoch pre nás vzácnych ľudí, ktorých si Nebeský Otec tento mesiac povolal k 
sebe. Prvou bola teta Mária, zakladateľka nášho spoločenstva, v ktorom sme 
sa s Tominom pred cca 25 rokmi zoznámili a druhou jeho Omama, ktorá sa 
dožila požehnaných 101 rokov. A v deň referenda Johanke konečne (ako 
poslednej z triedy) vypadol 1. zub :-)

Marec:  Ďakujeme za krásnych 70 rokov, ktoré boli (zatiaľ) dopriate prežiť 
môjmu Tatinovi, za pôstnu duchovnú obnovu, za lyžovačku so vzácnou 
rodinkou „K“, v blízkosti ktorej (telesnej i duchovnej) môžeme žiť, za 
Tominov pracovný „výlet“ do Washingtonu a za to, že sa naše deti majú rady 
(väčšinou :-)

Apríl:  Ďakujeme za zdravé ruky, s ktorými môžeme šiť, drôtikovať a vyrábať 
všakovaké krásne veci na dobročinnú akciu našej školy Františkove trhy. 
Ďakujeme za zdravé nohy, ktorými môžeme bicyklovať, ísť na opekačku s 
priateľmi, na Stankinu vernisáž, Tomi do Madridu... Všetko je to dar, nie 
samozrejmosť... Ďakujeme za ochranu Dorotky keď si pri páde do ohniska 
popálila „len“ dlane a nedopadlo to horšie... Ďakujeme za Paľkov 12-ročný 
život (z toho 10 rokov s diabetom), krásny i ťažký zároveň... za 3 dni, ktoré u 
nás strávil dávny priateľ z USA... no najmä za tajomstvo Veľkej Noci, vďaka 
ktorému majú všetky tieto naše bolesti a ťažkosti zmysel a nemajú posledné 
slovo v našom živote.

Máj:  Ďakujeme, že máme útočisko z tohto kolotoča v Ludrovej a opäť sme tam 
strávili 5 krásnych dní. Ďakujeme za našu vzácnu školu, 5-dňový výlet s 
Paľkovou triedou, školsko-rodinnú akciu FM Day, zážitok ochoty sŕdc skrze 
Františkove trhy... S nádejou a pevnou vierou v opätovné stretnutie sme prijali
odchod ďalšieho vzácneho člena rodiny – uja Jožka. Bol stelesnením dobroty.

Jún:  Ďakujeme za všetky stretnutia s priateľmi (Markova 40-ka, krásne slávenie 
25. výročia sobáša kamarátov v Abelande, rodinná opekačka, stretávka s 
mojimi bývalými žiakmi kde bolo viac tehotných ako netehotných, Johankina 
trošku predčasná oslava 7. narodenín so spolužiačkami, školský MDD...). To 

je to najvzácnejšie čo na tomto svete máme – vzťahy. Potom aj oberanie 50 kg
jahôd v Rajke je radosťou :-) A o 3-dňovom splave Malého Dunaja ani 
nehovorím (už ho máme splavený celý :-) 

Júl:  Ďakujeme, že ako každý rok bol júl krásny, plný stretnutí, zážitkov, 
oddychu. Začali sme tradične s mojou najdrahšou sestričkou Adkou z Írska, 
pokračovali veľkým rodinným Hollovským gulášom v Igrame, Vanekovskou 
oslavou s prasiatkom, návštevou priateľov ešte z čias Kalifornských (Paľko 
zistil, že napriek jednotke z angličtiny s ich deťmi moc nepokonverzuje :-). 
Johanka oslávila 7 a Dorotka 4 roky. Klasický osviežujúci týždeň duchovnej 
obnovy s našim spoločenstvom v Tatrách, týždeň s rodinkami v talianskom 
kempe pri mori a potom už len hooooor sa na naše letné sídlo do Ludrovej až 
do konca prázdnin :-)

August:  Ďakujeme za každého jedného človeka, ktorý s nami počas tohto 
mesiaca pobudol v Ludrovej, či už rodina, či kamaráti, či na čučoriedkach 
alebo pri večernom vínku, starý či mladý... všetci sú pre nás veľkým darom. 

September:  Ďakujeme za našu školu, do ktorej sa deti už ozaj tešili – Paľko je 
siedmak, Johanka druhú triedu začala s okuliarkami. Ďakovali sme za dar 
života, nášho i každého, za krásne jesenné dni v Ludrovej aj za požehnanie 
nového auta po 13 rokoch :-) Koncom mesiaca sme sa tešili na svadbe môjho 
bratranca Miška a Danky.

Október:  Ďakujeme za každodenné rodinné radosti aj  starosti, za relikvie sv. 
Františka, za svetlo  „našich“ Minoritov, za plodný život Imi Bácsiho, ktorého
si Boh povolal k sebe, za Tominovu úspešnú konferenciu OpenSlava, za 
krásnu akadémiu k 25. výročiu ZŠ sv. Uršule (kde som kedysi učila), za 
všetky tvorivé dielničky kde sme opať šili, drôtikovali, vyrábali mydlá, 
brošne, pohľadnice na chystajúce sa Predvianočné Františkove trhy. Zároveň v
srdci bolestne nosíme tri mladé osôbky vo vážnom zdravotnom stave...

November:  Snažíme sa veriť, že raz budeme vďační aj za ťažký kríž, ktorý nám
bol naložený na plecia začiatkom tohto mesiaca. Život sa rozbieha ťažšie, ale 
vďaka podpore blízkych ľudí kráčame. A veríme, že po správnej ceste. 

December:  Ďakujeme za dopriatie začať svoj ďalší Advent v živote, teraz 
prichádza ako prúdy živej vody... čakáme na narodenie Ježiška a v nádeji na 
opätovné stretnutie pri Druhom Ježišovom príchode sme prijali ďalší bolestný 
odchod z tohto sveta, vzácna obetavá žienka Irenka... see you later...
Ďakujeme za ďalší krásny i ťažký rok, snáď nás posunul k životnej múdrosti 
nehľadať vždy príčinu ale prijímať všetko s pokojom a vierou v Božiu 
Prozreteľnosť (a neomylnosť)... lebo nás nemôže zabiť žiadna bolesť, 
ťažkosť.... a ak, tak len dočasne, ale posledné slovo bude mať vždy život. Ten 
Večný.

Pokojné prežitie Narodenia Kráľa pokoja,

Dorotka, Johanka, Paľko, Moni, Tomi  Vanekovci


