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Editoriál
Pred oknami poletuje prvý sneh… Všetci si želáme, aby
prikryl svet okolo nás. Bielosť iskrivého snehu sa v nás
spája s pocitom čistoty, pokojom a Vianocami. Vianoce
majú v našom živote oveľa hlbší význam, než si neraz
uvedomujeme. Každý človek potrebuje pre vnútornú
rovnováhu pocit, že jeho život má zmysel. V súčasnom
svete (ale možno aj dávno predtým…) je stále ťažšie
tomuto pocitu uveriť a zžiť sa s ním, nad životom často
prevládajú veci – to, čo sa dá kúpiť a predať. Stretávame
sa s neporiadkom, neschopnosťou, byrokraciou, klamstva-
mi. Škoda, že aj malé nepriazne tak ľahko prekryjú neraz
veľké šťastie. Veď žiť a prežiť, usmievať sa – je obrovské
šťastie. Našu snahu robiť dobré skutky „s úsmevom“
zneužívajú rôzne živly (inak sa im ani nedá povedať!),
pričom apelujú na najcitlivejšie miesta nášho presvedče-
nia.  Veď ako inak by dokázali rozposielať v obálke spolu
so šekom ružence starým, chorým a postihnutým ľuďom
s poznámkou, že menej ako 15 eur nech ani neposielajú!?
Odvolávajú sa na meno Matky Terezy a nič s ňou nemajú,
odvolávajú sa na Cirkev a Cirkev ich nepozná... A tak som
videla ľudí, ktorí rozpačito zvierali v ruke plastový ruže-
nec a nevedeli čo s ním. Zahodiť ho, zaplatiť zaň? Ruže-
nec je v našich srdciach zapísaný ako posvätná vec, mali
ho starí rodičia, rodičia, chceme, aby ho mali naše deti, ale
nemožno ho podsúvať, kupčiť s ním a vôbec ho nemožno
spájať s podvodom a klamstvom. Rozhodnutie však ostáva
len na nás. Ostaňme sami sebou, nedajme si pokaziť čaro
Vianoc zlými myšlienkami a zlými skutkami. Ostaňme
ľuďmi dobrej vôle a nedajme si zobrať právo na dobré
skutky podľa svojho úprimného presvedčenia …
Želám Vám pekné Vianoce! HB

Úvaha o novinách
Noviny sú pekné...
Končí sa druhý rok môjho pôsobenia v redakčnej rade Abrahám-
skych novín, je to čas na malé obzretie, na pár mojich postrehov
o tom, čo sa z mojich predstáv o Abrahámskych novinách podari-
lo uskutočniť, čo zostalo len v myšlienkach, nesplnených cieľoch.
Nikdy som nepatrila medzi skupinu ľudí, ktorí majú dar písať,
skladať slová do krásnych myšlienok.
Do redakčnej rady ma priviedla výzva po mojej kritike na výzor
novín – výzva, že treba niečo dokázať a nielen kritizovať.
Spoločne sa nám podarilo noviny postupne priviesť do dnešnej
podoby. Noviny sú pekné, ale niečo mi v nich chýba. Pekné
články nás informujú o tom, čo sa v našej obci udialo, pár
pozvánok na plánované akcie, takmer stále rovnakí autori
článkov.  Chýbajú  mi  Vaše  postrehy  na  problémy,  ktoré  nás
v našej obci ťažia, upozornenia na maličkosti, ktoré nám unikajú,
ale stáli by za pozornosť. Nemusí to byť vždy článok veľký
rozsahom, stačí pár viet, myšlienka... Určite by priestor novín
mali viac využívať aj organizácie pôsobiace v obci – našich
čitateľov by určite zaujímalo, kto je vo vedení organizácie, koľko
máte členov a ako Vaša organizácia žije.
Veď noviny sú „naše“. Do ďalšieho roku želám Abrahámskym
novinám hlavne nových prispievateľov, aby ich obsah bol ešte
pútavejší a pestrejší.

Jana T.
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