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EDITORIÁL

Babie leto
Vážení Abrahámčania, k jeseni patrí

babie leto, ktoré zmierňuje prechod
z letných slnečných dní do pochmúrnej
a často depresívnej jesene. Spomenieme si
na letné mesiace, príjemnú dovolenku,
tisíce zážitkov, ktoré sme si priniesli
v spomienkach do domova. Babie leto
možno o pár dní oddiali vykurovanie, ale
skôr či neskôr aj u nás začne „vykuro-vacia
sezóna“. Teplo je stále drahšie, možno
preto, lebo je pre všetkých potrebné. Na
druhej strane ľudstvo tep-lom hazarduje.
Doslova vykurujeme ce-lú našu planétu. Na
editoriál je to naozaj veľké sústo, nechcem
vstupovať na tenký ľad a púšťať sa do
diskusií, či za globálne otepľovanie
môžeme aj my, obyčajní ľudia, či je to znak
našej doby, či a ako sa máme my konkrétne
za našu planétu Zem zasadiť alebo to máme
nechať na iných...

Na druhej strane teplo sa spája akosi
úplne podvedome s pojmom „teplo do-
mova“. A to aj v prenesenom zmysle slova.
Teda ak má byť naša obec pre nás
skutočným domovom, kde sa nám dobre
býva, pracuje a žije, tak musíme doslova
cítiť priateľské medziľudské vzťahy,
žičlivú atmosféru susedských stretnutí,
spoločenstvo spoluobčanov, medzi ktorý-
mi chceme žiť svoj život.

Čo pre to robíme? Prvou vecou, na
ktorú by som chcela upozorniť je
všímavosť. Mali by sme vidieť potreby
našich susedov, chorých, starých, ale aj
tých fyzicky zdravých, ktorí sa boria s
nejakým vnútorným problémom. Myslím,
že práve tu môžeme robiť oveľa viac, ako
je povinnosťou a zvykom. Teda pre našu
obec môžeme urobiť viac tak, že viac
urobíme pre svojich spoluobčanov. Ale viac
môžeme  urobiť aj  tak,  že  viac  urobíme  aj
pre svoju obec, pre prírodu okolo nás.
Netreba budovať slávobrány a víťazné
oblúky, stačí si všímať a vychovávať tých,
ktorí devastujú spoločný majetok obce,
ničia cintorín, vyvážajú odpad do prírody,
pália umelé hmoty, pília stromy, ktoré
mohli ešte desaťročia rásť.

Samozrejme, drevo je potrebné na
kúrenie, je stále drahšie a je ho menej.
Prečo nedokážeme miesto jedného
vypíleného stromu posadiť ďalších 10 alebo
aj viac. Obec vynakladá veľa úsilia na
zalesňovanie tých častí chotáru, kde vždy
stromy rástli, len v posledných rokoch sa
akosi vytratili. Pridajme sa k tejto aktivite.
Zasadiť strom, dozerať ako rastie, to naozaj
prináša pocit uspokojenia. Babie  leto sa
skoro skončí

a vo všetkých domoch sa postupne bude
kúriť. Prichádzajúca zima asi nebude taká
mierna ako tá minulá. Dúfajme, že
jesenné a zimné obdobie zvládneme
v pohode a v príjemnom teple. Nikdy však
nie je zbytočné zopakovať, že s teplom
treba hospodáriť. Prichádza-júce „euro“
nebude lacnejšie, práve na-opak. Teplo
patrí medzi najdrahšie položky na
faktúrach všetkých sever-nejších krajín
Európy a sveta.

Na záver si pripomeňme aj teplo
a svetlo obyčajnej sviečky. Dnes sa stále
častejšie svetlo sviečky mihoce za oknami
domov, kde vyčaruje úžasnú atmosféru
domova, rodiny a pohody. O pár dní tu
máme „dušičky“. Aj tam nech svetielka
vyčarujú spomienky na tých, ktorých by
sme najradšej mali pri sebe. Pripomeňme
si ich s vďakou za všetko, čo pre nás
urobili, čo vytvorili, pripomeňme si ich
odkaz dnešku. Nech prechádzka na
cintorín nie je len prázdnym gestom. Nech
naša modlitba na dušičky je modlitbou
vďaky a nádeje, vyjadrením, že dokážeme
svet odovzdať našim deťom rovnako
dobrý, ba krajší ako to dokázali naši starí
rodičia a ich rodičia. HB
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