
Abrahámske noviny, ročník 6, 2009, č. 3                                                                                                        Strana 11

NEZABÚDAJME ...

Dva pomníky, krčiace sa vedľa seba, zarastené brečtanom,
nikým nepovšimnuté. Ako malého chlapca ma v čase dušičiek
dojímali. Tu podľa nápisu ležia francúzski vojaci padlí vo
vojne. Aj v našom Abraháme hneď pri kostole je pomník
padlým vojakom vo vojnách.  Koľko vojakov  i cudzincov
položilo práve na území nášho Slovenska svoje mladé životy:
 „tváre chlapcov nevinných, netúžia po poklonách“.
Odpočívajú tu možno nepovšimnutí, každý so svojím ľudským
osudom. O jedných sme sa učili, že zaživa boli naši priatelia, tí
druhí zas nepriatelia. Tisíce kilometrov od svojich rodín,
synovia, či otcovia, manželia sa už nevrátili domov z vojny
a ich potomkovia väčšinou dodnes netušia, kde má ich pra-
dedko vlastne hrob.

Je spasiteľná myšlienka modliť sa za všetkých zosnulých,
vojakov nevynímajúc.
      Prežili sme dva tiché dni. Čo nám chcú povedať?
Niektorí ľudia dosiahli preukázateľne už za svojho života
veľké ciele, keď silne prežívali Božiu blízkosť a nepremárnili
väčšími nedokonalosťami darovaný čas. Dokázali milovať
druhých a predovšetkým Boha. Ale aj oni museli trpezlivo
znášať všetko, čo bolo v ich živote malé a úbohé. Dobre vedeli

o temnotách, ktoré sa občas vkrádajú do duše každého
človeka.

Obidva dni sú predovšetkým sviatkami nadzemskej
lásky a ich tichý hlas volá aj nás, aby sme svoju pozemskú
cestu išli v jednoduchosti a vernosti, v pokore i vnútornom
stíšení, i keď nevzbudíme žiadnu zvláštnu pozornosť
a nedostane sa nám vonkajšieho uznania, či chvály. Boh,
ktorý vidí i to, čo je skryté, o nás vie. Neúnavne preto
konajme dobro a žime podľa pravdy, ako nás učí
evanjelium. A keď sa nám niečo nepodarí, alebo keď
padneme pod ťarchou svojich slabostí, začnime znovu
a povstaňme v dôvere, že Ježišova ruka, ktorá zachránila
topiaceho sa Petra, zachráni i nás.
     Veľká vďaka tým, ktorí sa spolu so svätou Cirkvou
modlia za tých zosnulých, na ktorých si už nikto
nespomína, a práve medzi nimi sú aj zomrelí vojaci, ktorí
tiež čakajú na naše modlitby: „Requiem aeternam dona eis,
Domine. Et lux perpetua luceat eis“.

Ján Hrablay
správca farnosti

Z činnosti folklórneho súboru Jatelinka

Na zachovaní a oživovaní kultúrneho bohatstva
trnavského regiónu pre budúce generácie mesto Trnava
v letných mesiacoch už tradične organizuje medzinárodný
folklórny festival – Trnavská brána. Trnava privítala nielen
účinkujúcich z trnavského regiónu, ale i z krajín
Vyšegradskej štvorky, Srbska, Fínska a Grécka. Na
historickom Trojičnom námestí aj naša FS znovu dostala
príležitosť na tomto festivale reprezentovať našu obec.
Program tohto podujatia sa začal krojovaným sprievodom
mestom Trnava. Každý súbor na námestí osobne privítal
primátor mesta Ing. Štefan Bošnák. Na Trojičnom námestí
sme účinkovali v programe „Zaspívajte si s nami“. Hlavný
večerný program sa niesol pod názvom „Na muzike“. Bolo to
scénické spracovanie, ako prebiehali zábavy na dedinách
v minulosti. Do programu bolo zapojených osem FS
a súborov. Z pohľadu diváka, ale aj ďalších folklórnych
skupín z našich tancov mal najväčší úspech tanec – Šimi.
Naši tanečníci ho dotancovali bez počutia tónov harmoniky,
pretože ich tanec sprevádzal búrlivý potlesk divákov
i prítomných účinkujúcich na javisku.

Naša  FS  mala  úspech  aj  v  Martine  na  „Matičných
dňoch“ so žatevným pásmom. Za autentickosť materiálu našej
FS vyjadrila pochvalu a uznanie riaditeľka Domu MS
v Galante Bc. Z. Lehotská.
Piesňami a tancami sme pozdravili účastníkov Vatry ústavy
SR v našej obci a v Sládkovičove.

Je  už  pre  nás  samozrejmosťou,  že  každoročne  sa
pripravujeme na mesiac október, keď sa koná u nás stretnutie
dôchodcov. Svojím programom sme po kultúrnej stránke
obohatili stretnutie našich spoluobčanov – dôchodcov, ktorí
sú  vždy  pre  nás  vďačnými  divákmi.  Ďakujeme  za
uznanie, slová pochvaly a za potlesk. Potlesk je vždy pre nás
najväčšia odmena. Aj v susednej obci Hoste sme obveselili
dôchodcov pri ich stretnutí. V Jelke sme sa zúčastnili na

okresnom festivale speváckych skupín, ktorý organizovala
okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, Galanta a
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska, Jelka.

A.Gécová, FS Jatelinka

Odovzdávanie žatevného venca v Martine

Folklórna skupina Jatelinka v Abraháme

Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na oslavy

45. výročia založenia
folklórnej skupiny Jatelinka,

ktoré sa uskutočnia
dňa 7. novembra 2009 o 15. hodine

v Kultúrnom dome v Abraháme

FS Jatelinka




