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EDITORIÁL

Zdá sa mi, že to bolo predvčerom, čo
sme zdobili vianočný stromček, len
včera sme plesali, potom sme si nastavi-

li letný čas a už zajtra bude Veľká noc.
Čas sa nezastaví. Aj by sme chceli
spomaliť, ale asi to už ani nedokážeme.
Naháňa nás termín jarných prác
v záhrade, na ktoré sme sa celú zimu
tešili, už sme si vydýchli po polročnom
vysvedčení našich detí a už aby sme sa
opäť nadýchli. O chvíľu tu bude
koncoročné vysvedčenie... Ale Veľká
noc bude medzníkom. Je to očakávaný
sviatok, ktorý má svoj obsah, má svoj
vnútorný čas a rozmer, ktorý nám
dovolí pozastaviť sa v každodennom
behu, obzrieť sa okolo seba, pozrieť sa
dokonca aj na seba a striasť zo seba
spolu so zimným kožuchom všetko to,
čo by sme nechceli prenášať so sebou
v pohodových jarných a letných dňoch.
Čo  by  sme  mali  odložiť?  No  predsa
všetko to, čo sa nám nepáči na druhých
– zlú náladu, chladné srdce, bezohľad-
nosť a vypočítavosť, sebectvo. Oblečme
si radšej jarnú sviežosť, milotu, úsmev
a ochotu počúvať a pomáhať iným. Aj
keď budeme pliesť korbáče, myslime na
to, aby vyšibanie nebolo trestom, ale
povzbudením, aby oblievačka bola okú-

paním a umytím od všetkého, čo ťaží
a škaredí našu dušu. Dnes sa stačí
obzrieť po záhradách okolo. Vidíme
priateľov a susedov, ako dokonale
a precízne upravujú hriadky, čistia
záhradu a sadia.... Záhrada je obrazom
každého z nás. Urobme poriadok na
dvore i v záhrade, vymerajme nové
hriadky a vysaďme semienka a
sadeničky, o ktoré sa budeme radi
starať, aby priniesli mnohonásobnú
úrodu pre nás i všetkých našich
priateľov. Veľká noc je viac ako symbol
jari,  je  to  brána  do  našich  sŕdc,  je  to
výzva a veľká príležitosť pre nás
všetkých.
Spoločne si zaželajme, aby sme všetci
pocítili svieži závan jari, aby sa kríza
v ekonomike nevplížila aj do našich
duší, aby sme cez veľkonočné dni
dokázali vnímať krásu všedného dňa
i veľkého sviatku detskými očami
a spolu s nimi sa dokázali tešiť návratu
života do celej prírody.

Za redakčnú radu H. Bernadičová
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Redakčná rada Abrahámskych novín praje čitateľom a všetkým občanom Abrahámu požehnané veľkonočné sviatky

a veselú šibačku.
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Malý zajko čupí v tráve,
sleduje, ako jar sa budí

práve.
Všetko živé sa raduje,

na Veľkú noc sa hotuje.
Privítajme sviatky jari,
nech sa všetkým dobre

darí.
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