Aký bol náš rok 2016?
JANUÁR Nuž, aký bol? Rýchly ako vždy J. Tomi po 10 rokoch opúšťa základňu Accenture a odchádza do Piana. Teší sa
na nové možnosti sebarealizácie J. Ale predtým ešte 2 týždne lyžovačky v Ludrovej (síce trošku znepríjemnenej Dorotkinym
zápalom pľúc). Máme doma putovné Pražské Jezuliatko, chystáme a ideme na ples, zabiehame nové auto (Sharan), deti píšu
polročné písomky, chodia na krúžky, plávu.... a tak nám začína nový rok J

FEBRUÁR Štrajk učieľov, rodinné oslavy, Adkina návšteva z Írska, kóóópec lekárov, karneval, návšteva Tonyho
z Kalifornie... a „highlight“ mesiaca bol asi Paľkov lyžiarsky, na ktorom som bola ako vždy s ním – nuže, behom 3 dní a nocí nám
tam vracalo 17 detí (aj učit.) Kto máte doma pár detí, viete si to predstaviť J. Furt, ale ozaj furt beháte po 3 poschodiach
hotela s kýblikmi (plnými/prázdnými J), teplomermi, liekmi, suchármi, čajíkmi... vymieňate periny, umývate dlážky...
nezabudnuteľný zážitok (viete ako sa lyžuje so skupinkou po 1,5 hodinke spánku? J)

MAREC Po 11 rokoch diabetu a výrazne zhoršenej kompenzácii Paľko prešiel z pichania inzul. perom a striekačkami na
inzulínovú pumpu (týždňová hospitalizácia). Má to svoje výhody aj nevýhody (každé 3 dni treba bolestivo meniť kanylu, ktorá sa
môže zalomiť, zahnisať..... hadička pri kúpaní... atď), učíme sa s tým žiť. Už navždy (resp. kým sa nestane zázrak J) Ale
vpodstate to bol krásny mesiac, kopec vzácných návštev, DOD v škole, Paľko BO –jeho tím vyhral dekanátne aj diecézne kolo
v biblickej olympiáde, postupujú do celoslovenského, Moni – PDO (Pôstna duch. obnova v Čičmanoch), príprava F-Day v škole
v plnom prúde, zháňam zástupcov misionárov z každého kontinentu, teší ma to, spoznávam vzácných ľudí... Na Veľkú noc sme tu
posledný raz mali na obede všetkých 4 rodičov (Tomi i ja)

APRÍL Tiež máme za čo ďakovať – mnohí krásni ľudia okolo nás.... opekačka s Vassovými, Lucia s deťmi na dovolenke
z Ameriky, inšpiratívny páter Vella, „babinec“ zo stretka, tanečné divadlo ATAK, školská brigáda je tiež radosťou, po sto
rokoch kino („V mene Krista“), Paľko oslávil 13 rokov (zlatý svätý puberťák J), začal chodiť už sám týždenne na rehabilitácie,
Lomidrevo v divadle, Lujzka 1.sv.prijímanie, v škole vediem „Hand made“ kúžok po tehuľke kamarátke (užívam si to J), Dorotka
sa nažhaví na škôlku počas DOD (Deň otvorených dverí)...

MÁJ Pokračujeme v rodinných a iných oslavách (že Fabi? J), opekačkách, Tomi mal „výlet“ do Budapešti, Paľko so mnou
do Michaloviec na tú BO (7. miesto), mamky zo stretka sme si dopriali 3-dňový „babinec“ v Ludrovej (na naháňačku
s tetrovom tak skoro nezabudneme – nie my jeho J). Tominovmu ockovi sa zhoršil zdravotný stav, v noci tam treba spávať...
ešte pred mesiacom písal posledný článok... je statočný, odovzdaný... a v Južnom Sudáne zvraždili rehoľnú sestru Veroniku,
ktorá mala prísť na náš školský F-day... bolí to ako by mi zomrel niekto z rodiny (vlastne veď aj bola J)

JÚN Veci krásne i ťažké... Dorotka - ťažký zápal bubienka počujúceho uška, strach... Johanka - zápal pľúc, obe 40-ky,
sklamanie keď Dorotku nezobrali opäť do škôlky... ale aj krásny úspešný F-day, zasvätenie detí, 3-dňové „Dobrodružstvo
s otcom“ v Lučatíne (Tomi s Paľkom), návšteva Barborky v Chynoranoch, rodinná opekačka, dve predčasné oslavy – Johanka
so spolužiačkami, Nagypapa s rodinou (bolo pre mňa veľmi silné a dojemné ho vidieť ako z vozíka ticho pozoruje ľudí okolo seba....
akoby sa s nimi v duchu lúčil...) ..... no a na záver šk. roka - samé jednotky (hneď dvakrát J)

JÚL Tradičný 3-dňový farský splav malého Dunaja aj s dvomi bračekovcami s rodinkami a prvýkrát 3 dni v Maďarsku so
všetkými mojimi súrodencami a ich rodinkami (aké čudné ležať len tak pri bazéne... trochu ma tlačila vrtuľa v zadku J) Potom
týždenná duchovná obnova so spoločenstvom v Badíne, a radostné otvorenie sezóny s „našimi Írmi“ (Adka s rodinou) v našom
LLL sídle (Letné Liptovské v Ludrovej J). Pomedzi to Dorotka zápal pľúc, mykoplazmy, 3 týždne ATB, ale aj tak oslávila 5
rokov... Stále si v podvedomí i vedomí nosíme nagypapu, pri ktorom sa už ozaj treba striedať stále... Tomi poprosil o „prácu
z domu“ a je veľkou milosťou, že v hodine odchodu z tohto sveta boli pri ňom aj jeho manželka aj všetky tri deti. Boh si ho zobral

k sebe podvečer 22. júla (deň po Tominových a Johankiných 8. narodkách) zaopatreného všetkými sviatosťami. Posvätnosť
chvíle kedy veríme, že človek, ktorý celý život kráčal za Bohom nás len predbehol a počká tam na nás.... je to len dočasné
odlúčenie... aj my tam ideme... Bolesť, smútok, bázeň pred Darcom života, ale nie zúfalstvo, panika... prežil krásny, čestný,
plodný, užitočný život pre druhých, tak ako najlepšie vedel – o to sa máme snažiť aj my... Dorotka sa ma na pohrebe pýtala:
„Mami, ale už ho naozaj nič nebolí?“ Nie, nič...

AUGUST 5 týždňov v Ludrovej so všelikým, so všetkým čo k tomu patrí (od hríbov, špekačiek, bunkrov, čučoriedok,
potoka, lozenia po strome, ovečiek, trampolíny... cez babičkine buchty až po večery pri vínku a wiste J) Posledný, prelomový
týždeň klasicky s priateľmi v kempe na pláži v Taliansku (zbieranie mušlí pri východe slnka...) aaaa....

SEPTEMBER aaa... na druhý deň po príchode šup-šup do školy J. A nielen starší dvaja – v polovici septembra mi totiž
volá pani riaditeľka zo škôlky, že od zajtra môže Dorotka nastúpiť na doobedie. Bolo že to radosti J. Aspoň chvílu, kým
nezistila, že musí ráno skoro vstávať J. Johanka a Paľko berú tiež 3 týždne ATB (bezpríznakové mykoplazmy). Mali sme tu
hody, aj pátra Luciána z Vatikánu J, The Sun aj dva cyklovýlety (miništrantský aj rodinný – Johanka dala 37 km J), 5 dní
v Ludrovej, ostatné v Dúbravke, oslavy aj šoky – kamarátka Erika mala 4.9. ťažkú autonehodu... život je tak krehký, ďakujme
za každý deň, je darom. Veríme, že na Vianoce bude doma pri rodine...

OKTÓBER Tomi bol na 3-dňovej DOCH (Duchovná obnova chlapov J ) s pátrom Tomášom, inak žijeme bežný život,
píšeme úlohy, učíme sa básničky, hneváme sa na deti J, chodíme na stretká, pečieme koláče, sem-tam nejaká rodinná oslava
(Tobi, Šimi), krst (Megi), opekačka, Sandberg, návštevy (Baška, Majka, „staré stretko“ spred 25 rokov so sr. Agneškou J...)
ale vždy keď prídem od Eriky z nemocnice, nanovo si uvedomím nesamozrejmosť týchto chvíľ... od nej sa učím vďačnosti...

NOVEMBER Jesenné prázdniny (7 dní) sme strávili (aj doslova J) s bratom Tomášom a ich rodinkou v Ludrovej (bunker
v kope lístia, ale i klasický večerný wistík J). Pri zachraňovaní duší v oktáve som si na cintoríne poriadne vytkla členok,
s ktorým som sa trápila potom ešte 3 týždne... ale pomedzi to nás potešil muzikál Zázračná hviezda, Katarínska zábava so
stretkom, koncert môjho obľúbeného P. Rubika, Deň otvorených pivníc na vínnej ceste (Tomi s chlapmi J), návštevy mojich
bývalých žiačok, špeciálne sobotné stretká Johi a Dori, príprava snúbencov, seminár „7 návykov úspešných ľudí“, výroba
mydiel v kláštore, drôtikovacie večery a kopec iných príprav na tretie Františkove trhy – moje štvrté dieťa J. Predajom sme
získali celkom peknú kôpku „koruniek“ pre školu, no porovnateľne veľkú radosť som mala z toľkých nových milých, šikovných
ľudí ochotných venovať svoje ruky, čas, materiál... pre dobrú vec. Vďaka Vám!

DECEMBER len začína.... čo nás ešte čaká? Rodinný lampiónový sprievod záhradou, Mikuláš, adventná duchovná obnova,
dopredávanie Františkových trhov všelikde, jedny večné sľuby (br. Tomáš V.), jedna „Máša na ľade“, jedna zubárka krát tri J,
návšteva Eriky v Kováčovej (19.12. príde po 106 dňoch domov J), vianočné besiedky v škole, škôlke, pečenie medovníkov (už
tretie túto zimu J)... atď... To všetko sme si však naplánovali my. Ale čo má pre nás tento Advent naplánované Ten Najlepší
„Plánovač“, necháme sa prekvapiť J. Aj tak vždy časom prídeme na to, že to bolo pre nás to najlepšie J. V tejto viere
vyprosujeme aj Vám všetkým požehnaný čas čakania na narodenie Lásky a keby aj nič z našich plánov nevyšlo – Ježiš sa
narodiť môže aj tak, resp. práve vtedy a špeciálnym spôsobom J. V bolesti sa rodia krásne, vzácne, hlboké, najdôležitejšie veci
(napr. aj deti či rôzne poznania Múdrosti, proste Láska J)
Tak nech na to nezabúdame keď bude ťažko (čo vždy trošku je J)
Snáď dočítania o rok J
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