
 
 

MESIAC  ÚCTY  K  STARŠÍM 
 

príhovor starostky Obce Ličartovce 
 

 

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. 

Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, 

podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, 

keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. 

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“ 

 
 
 

Milí naši rodičia a starí rodičia, 
 

dovoľte, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozdravila a prihovorila sa k Vám pri príležitosti mesiaca úcty k starším. 

Október je mesiac, počas ktorého si pripomíname, že medzi nami žijú mnohokrát nenápadní, no o to vzácnejší ľudia, ktorí si zaslúžia 

našu pozornosť a úctu.  

Úcta k Vám, starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná.  
Prejavujme Vám úctu, pretože nám ešte vždy máte čo dať. Človek sa učí celý život a najlepším učiteľom sú naši najbližší, rodina, 

rodičia, či starí rodičia. 
Starnutie je zákonitý, všeobecný jav. Je to nezvratný a postupný proces v našom živote. Staroba k nám prichádza nenápadne                      
a pomaly a veru, nedá sa jej vyhnúť. Ale to ešte neznamená koniec životným aktivitám.  

 
Mali by sme sa vždy a ku každému správať tak, ako chceme aby sa oni správali k nám. 

Určite si zasluhujete našu trvalú a bezmedznú lásku, úctu, pochopenie, trpezlivosť a pomoc. Kto nemá úctu k starším ľuďom, 
nemôže mať  skutočnú úctu k nikomu a ničomu. 
Hovorí sa, že mladosť má svoje plány, stredný vek svoje ciele a staroba svoj ľudský údel. Budeme sa snažiť nájsť si  čas, vľúdne 

slovo a úsmev pre Vás, naši milovaní rodičia a starí rodičia. Krásu a pôvab Vášmu životu dodávajú jedinečné okamihy šťastia 
a lásky, ktoré prežívate spolu so svojimi najbližšími.  

 

Sv. Matka Tereza povedala: 

„Ľudstvo umiera na nedostatok lásky a vzájomnej úcty. Nikto nemá na nikoho čas, iba na seba.“ 

 

Preto je dôležité darovať lásku vôkol seba a nezabúdať na iných. Všetky takto prežité dni budú naplnením  Vášho i nášho života. 
 

Moji najdrahší, želám vám, aby všetky dni vášho života boli naplnené zdravím, šťastím a spokojnosťou. 
A nezabúdajte, že aj napriek Vašim šedinám, múdrosť v tvárach nezhasína a napriek Vašim vráskam hreje nás Vaša láska... 
 

Ďakujme aj za tie najjednoduchšie veci v živote, za odovzdané skúsenosti. 
 
Aké je to jednoduché a ťažké zároveň ďakovať za každý deň, ktorý príde, bez výhrad, bez otázok. Ďakujeme Bohu, že Vás máme.  

 
 

Ď A K U J E M E   V Á M. 
 

 

„Teplá dlaň a sivé vlasy, dobré srdce lásku hlási. Vždy objatie a úsmev milý, hoc ubúdajú im už sily, to 

sú naši rodičia a starí rodičia milí.“ 

 
Prajem pokojnú slnečnú jeseň života 

 
 

S úctou  
Ing. Mária Ščepitová, starostka obce 

 
 

 
 


