Vianočné pastorále 2016
Žijeme v uponáhľanej dobe a neraz zabúdame na tradície, dni sa stávajú rutinou
a tradície len povinnosťou. To, že tradície sú radosťou a vždy milou príležitosťou nám
na plnej čiare dokázali vystupujúci na šenkvických Vianočných pastoráloch – uskutočnili
sa dňa 18. decembra 2016 o šestnástej hodine vo veľkej sále Kultúrneho a informačného
strediska (KIS) Šenkvice.
Podujatie, ktoré po viacerých rokoch odmlčania vytiahol zo svojho repertoára náš
Folklórny súbor Mladosť, nenechalo Šenkvičanov chladnými, s radosťou a vo veľkých
skupinách prichádzali do veľkej sály a hľadali si svoje miesto v postupne sa zaplňujúcom
hľadisku. Vonku už vládla decembrová tma.
Podujatie moderovala členka súboru a vedúca krúžku ,,junior folkloristov“ – Mgr.
Soňa Mifková, ktorá na pódium uviedla aj ,,anjeličky“ Máriu Maluniakovú a Stanku
Baričičovú.

Po ich speváckom predstavení sa pred oponou objavili členovia Detského
folklórneho súboru Šenkvičárik, pôsobiaceho pri Základnej škole v Šenkviciach. Začalo
to štyrmi sviečkami – každú z nich zosobnilo jedno z vystupujúcich detí – pokoj, láska,
viera a nádej. Následne už dostal priestor priamo vianočne ladený detský folklór. Ich
vystúpenie oslovilo mnohých divákov, nehovoriac o hrdých rodičoch vystupujúcich detí.

Po starostlivo pripravenom folklórnom pásme šenkvických žiakov nastúpili na
pódium členovia samotného Folklórneho súboru Mladosť. Tí spolupracovane
zabezpečovali aj živý betlehem, umiestnený pod pódiom.
,,Mladosť“ prítomným osvetlila priebeh koledovania v minulosti, podarilo sa jej
navodenie staro-tradičnej atmosféry. Z ticha do výšok sa tiahnuce spevy, kroje a neraz aj
hrejivý pocit na duši, to všetko privádzalo starších k spomienkam na ich starých či
prastarých rodičov, práve ktorým môžeme ďakovať za čarokrásnu paletu zvykov.
V predstavení nechýbal ani gazda s gazdinou, ktorí pohostili spevavých a dobroprajných
koledníkov.

Oprášenie staršieho pásma s ešte staršími tradíciami zožalo úspech. Čo by
povedalo šenkvické publikum na doplnenie najbližších Vianočných pastorálov echt
šenkvickým hlásnikom – kižbírom – ktorý by, bdejúc nad bezpečnosťou obce so svojou
halapartňou, zaspieval vianočný spev šenkvického obecného hlásnika v minulosti?
Nechajme sa prekvapiť.
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