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UVODNIK
PRIČAKOVANJE IN LJUBEZEN
Zlatka Babšek, glavna urednica
Zunaj je lepo. Zemljo je prekrila bela odeja. Odela nas je v skrivnostno tišino. Seveda, saj se
bliža tisti čas, čas pričakovanj vsega lepega.
Za vsakega od nas je drugačen, saj ga vsak doživlja in občuti na svojevrsten način.
Vendar je to čas, ko občutimo neko drugačno, spremenjeno stanje. Ljudje postanemo
občutljivejši, morda prijaznejši, sočutnejši ... Veselimo se nepričakovanega, lepih in dobrih
stvari, srečanja s prijatelji, znanci. Radosti nas druženje z ljudmi, ki nas imajo radi, in mi njih.
To je čas pričakovanj in upanja.
Veselimo se radosti in ljubezni, ki se običajno v tem času širi od nas in okoli nas.
Ljubezen je tista naša tiha notranja svetloba, ki nas vodi, pomirja in kaže pot, le poiskati jo
moramo in ji prisluhniti. Poskušajmo se zazreti sami vase, v tišini prisluhniti tistemu delčku v
nas, ki je poln svetlobe, ljubezni, dobrote in miru, skratka tistemu delu vsega najlepšega v nas.
Naj nas v tem času pričakovanja prevzame in napolni, da jo lahko nato neomejeno delimo z
drugimi. Ljudje bodo občutili, da so ljubljeni, da nam nekaj pomenijo, da imajo nekoga, ki
jim prisluhne. In verjemite, tudi sami bomo občutili, da se k nam prav tako vrača ljubezen.
In takrat bo ta čas res prinesel nekaj lepega, čarobnega. To bo čas ljubezni in majhnih
čudežev, saj bomo prepoznali in občutili to, kar je v življenju zares pomembno.
Življenje res ni pravljica. Največkrat nam pot prekrižajo številne ovire, ki jih vsak od nas
poskuša premagovati na svoj način. Če nam uspe, lahko to imenujemo preizkušnje, iz katerih
se moramo nečesa naučiti.
Prav zato naj bosta v tem času pomembna stisk rok in topla beseda, saj vsak izmed nas nosi
svoje breme in vse dobro nam bo vsem polepšalo trenutek, dan ...
Zato bodimo neskončno hvaležni, da živimo, da imamo v svojih srcih to prelepo darilo iskrico življenja. Izkažimo hvaležnost vsem, ki si to zaslužijo, in bodimo hvaležni za vse, kar
se nam je dogodilo v letu, ki se izteka.
Največje pričakovanje tega časa je naše darilo vsem to je ljubezen.
Ljubezen pridi,
pridi in objemi me,
veselim se že,
zato nestrpno pričakujem te.

