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Redakčná rada Abrahámskych novín praje čitateľom a všetkým občanom Abrahámu peknú jeseň, radosť, pohodu

a spokojnosť v rodinách.

Editoriál
Pred  pár  dňami  som   pozrela  do

kalendára, aby som obrátila ďalší list,
a ostala som naozaj prekvapená, priam
ohúrená. Z ničoho nič tu je november, s ním
jesenný nečas, sychravosť a za dverami
Vianoce. Pomaly je ďalší rok za nami.
Pritom sa iba nedávno skončili prázdniny,
dovolenky, príjemné chvíle v záhrade, či pri
vode. Dni sú kratšie, čas uteká akosi
rýchlejšie. Kolobeh prírody sa zmeniť nedá,
ale čo môžeme ovplyvniť, je život okolo nás.
Blížiace sa voľby do vyšších územných
celkov nás oslovujú na každom kroku.
Z plagátov na nás pozerajú noví kandidáti,
sľubujú nám zeleň, bezpečie, istotu, zdravie
pre všetkých... Chceme uveriť predvolebným
sľubom a želáme si zo všetkého najviac, aby
slová neostali len slovami, ale aby sa
premenili na skutočnosť. Dajme svoj hlas
tým, ktorým najviac veríme. A dúfajme, že
nás nesklamú. Je to len nedávno, čo sme
v redakcii Abrahámskych novín  pripravovali
prvé číslo a priali sme si do nového roka
úspech a zdravie. Naplnili sa nám naše
želania? Do konca roka nás ostáva pár chvíľ,
aby sme ich mohli splniť.

Veríme, že sa Vám Abrahámske noviny
páčia, že Vás potešia, informujú, zorientujú.
Boli by sme radi, keby ste sa chceli svojimi
príspevkami zúčastniť na ich obsahu, aby to
boli naozaj noviny obyvateľov našej obce.

Želám Vám všetko dobré!
HB

Úvaha k pamiatke zosnulých
Na vstupnej bráne jedného cintorína bolo napísané: „Aj my sme boli

raz ako vy, aj vy budete raz ako my“. Portál brány vrhal tieň na chodník
zasypaný listami jesene úžasných farieb. Prekročil som tieň a ocitol sa
akoby v inom svete. Bol to zvláštny svet. Svet ticha, v ktorom na človeka
dolieha bázeň. Desiatky, ba stovky mien, osudov, životných príbehov a
okolností, za ktorých odišli spomedzi nás... Každý mal vytesané dva
dátumy. Iba dva. Nie dátum maturity, ani promócie, ba ani svadby, či
prvého prijímania... Narodenie a smrť. Dva body, ktoré definujú úsečku
života.

Ako malý chlapec som chodieval s rodičmi na cintorín, kde sú
pochovaní ich rodičia. Kým mama hĺbila jamku pre biele chryzantémy a
som pobehoval pomedzi hroby a pozeral fotky, čítal letopočty a nápisy.
Bola to detská zábava do chvíle, kým som nenarazil na hrob s rovnakým
menom, ako má môj otec. Zostal som stáť ako prikovaný a nechápajúc
som najkratšou cestou trielil k hrobu mojich starých rodičov. Postavil
som sa vedľa otecka a strčil som svoju skrehnutú ruku do jeho teplej.
Nikdy som mu nepovedal, prečo tá náhla zmena...
Cestou domov som lovil v pamäti dátum narodenia a smrti toho
nebožtíka. Taký som bol rád, že môj ocko žije a šoféruje naše auto! Závoj
smrti sa vie dotknúť aj duše malého dieťaťa. Hlbšie, ako si dospelí
pripustia. Slovenské príslovie hovorí – „Starý má smrť pred očami, mladý
za chrbtom.“                                  HB

Zo života obce
Obecné zastupiteľstvo
Hody sú za nami
Matica slovenská
Škola a škôlka
Duchovné slovo
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