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Vážení spoluobčania,
Opäť sa Vám po štvrťroku prihováram a využijem tento priestor na poinformovanie čo sa u nás udialo.
V mesiaci január sme finišovali s vydávaním stavebných povolení na jednotlivé stavebné aktivity, o ktorých som Vás informovala v predchádzajúcich číslach
Našich Novín a podali sme projekt rekonštrukcie existujúcich miestnych chodníkov v miestnej časti Brakoň.
Vo februári sme pripravili ďalší projekt a to revitalizáciu verejného priestranstva v okolí
kostola a zároveň sme spracovávali posledný projekt a to dokončenie rozostavanej
stavby pri cintoríne, ktorý sme úspešne podali v mesiaci marec. Všetky tieto tri projekty
nám spracovávala firma Premier Consulting EU z Komárna. Projekty boli zaslané na
Pôdohospodársku platobnú agentúru v Bratislave. Bližšie informácie o úspechu, prípadne
o neúspechu, by sme mali vedieť približne niekedy v mesiacoch august - september tohto
roku. Držme si palce, aby sme mali úspešný aspoň jeden projekt.
Popri týchto projektoch, sme pripravovali ďalšie investičné akcie, ktoré budeme realizovať
z vlastných finančných prostriedkov. Prvá je realizácia a rekonštrukcia chodníka v časti
obce Brakoň, o ktorej píšeme podrobnejšie na ďalšej strane. Tu realizácia začne v mesiaci
apríl. Druhou pripravovanou akciou je objekt pohostinstva, kde sa už ukončuje verejné obstarávanie a samotná realizácia by sa mohla začať v mesiaci máj. O objekte bývalej budovy pohostinstva Vás budeme informovať
v ďalšom čísle novín.
Dúfam, že nám bude počasie priať, aby sme stíhali termíny realizácie. Zároveň Vás chcem poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť
počas realizácie týchto stavieb.
Som rada, že síce pomalým tempom ale postupne zveľaďujeme a skrášľujeme našu obec. Samozrejme v tomto trende budeme
pokračovať aj ďalej, nakoľko je pripravená projektovo ďalšia etapa chodníkov – 3. etapa od železničného priecestia po križovatku
z ulice zo stanice /neoficiálne má ulica názov Nová/. Zároveň bude v týchto mesiacoch prebiehať geodetické zameranie ďalších
existujúcich chodníkov a to v ulici Podhumenská a Barová, zameranie areálu materskej školy a zameranie starej budovy pošty,
obecného úradu a dvora. Okrem toho pripravujeme pre Vás občanov aj kultúrne podujatia. V mesiaci máj ich bude dosť.. čaká nás
stavanie mája, deň matiek, beh Gáňom, a zakončíme to oslavou dňa detí....
Touto cestou Vás pozývam na tieto podujatia a teším sa na stretnutie s Vami.
Mgr. Denisa Ivančíková - starostka

Nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období
UPOZORNENIE HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V GALANTE
Vážení občania,
S príchodom jari a slnečného počasia sa aj tento rok častejšie stretávame s vypaľovaním trávy a bylinných porastov. V mnohých
prípadoch sa končí vypaľovanie zásahom hasičov. Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Galante Vás chce v súvislosti
s prichádzajúcou jaro – časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov – upozorniť na opatrenia, nevyhnutné k znižovaniu
požiarovosti v prírode v jarnom období:

Ako sme volili v našej obci
Dňa 05.03.2016 sa konali voľby do NR SR. Touto cestou Vám prinášame výsledky z hlasovania v našej obci.
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet voličov, ktorí odoslali návratnú obálku z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov

641
412
412
0
402

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:
Por. číslo podľa
umiestnenia

Názov politickej strany alebo hnutia

Počet získaných hlasov

1.

SMER – sociálna demokracia

110

2.

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO –NOVA)

58

3.

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

50

4.

SME RODINA – Boris Kollár

32

5.

Sloboda a Solidarita

32

6.

Kresťanskodemokratické hnutie

29

7.

Slovenská národná strana

27

8.

Sieť

27

9.

MOST -HÍD

18

10.

Strana TIP

7

11.

Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

5

12.

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

3

13.

Strana Moderného Slovenska (SMS)

1

14.

Šanca

1

15.

Strana zelených Slovenska

1

16.

Slovenská občianska koalícia

1

Volieb sa zúčastnilo 64,27% občanov. Chcem sa poďakovať členom okrskovej volebnej komisii za zvládnutie, plynulý
a pokojný priebeh volieb.
Mgr. Denisa Ivančíková

- Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
ktorého porušenie môže stáť fyzickú osobu /občana/ do 331 €. Ak by sa však takéhoto porušenia dopustia právnická osoba
alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta môže dosiahnuť až sumu 16 596 €
- Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ môže spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve len na základe
písomného súhlasu, ktorý vydá Okresné riaditeľstvo HaZZ.
- Každý fajčiar si musí uvedomiť, ž odhodením ohorku z cigarety môže spôsobiť v suchej tráve v jarnom období, pre ktoré je
charakteristický prudký vietor, vznik požiaru s obrovskými materiálnymi škodami
- Pri výletoch v prírode musí každý rešpektovať označenie zákazu zakladania ohňov a ak zakladať oheň, tak len vo vybudovaných
ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa,
- Rodičia by nemali zabúdať na zodpovednosť za konanie svojich detí, hrajúcich sa v prírode so zápalkami bez dozoru dospelých,
- Fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba –podnikateľ sú povinní dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny
týkajúce sa ochrany pred požiarmi.
Info ORHaZZ Galanta a OcÚ
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Stále aktuálna problematika odpadov
V predchádzajúcom čísle novín sme Vám priniesli informáciu o zvýšení poplatku za vývoz komunálneho odpadu a zároveň
sme Vás upozornili aj na zmenu v legislatíve, ktorou od nového roku je obec povinná vyberať poplatok za stavebný odpad.
Nakoľko podľa štatistiky /viď tabuľka nižšie/ nám stúpa množstvo komunálneho odpadu smerom nahor a klesá nám
množstvo vyseparovaných zložiek opätovne Vám pripomíname, ako nakladať s odpadom a ako je potrebné separovať.
ČO DÁVAŤ DO VRIEC K PET – FĽAŠIAM – SEPAROVANÝ ZBER
Separovaný zber sa uskutočňuje raz za mesiac a počas roka je to 13 zberov. Ide o zber kedy občan pred svoj dom vyloží
vrece s odseparovaným odpadom.
Do vriec je možné dávať: pet – fľaše, tetrapaky – obaly od mlieka a džúsov, konzervy, obaly od saponátov a čistiacich
prostriedkov, obaly a sáčky od pracích práškov, obaly od tekutých mydiel, igelitové tašky, obalové fólie – napr. z minerálok,
plechovky od nápojov, tégliky od jogurtov a masla a umelohmotné misky od ovocia, zeleniny a mäsa. Taktiež je možné do
vriec vložiť natrhané kartóny, prípadne rozložené kartóny, ktoré budú zviazané a vyložené pri vreciach.

Na prelome roku 2015 a 2016 sme vyčistili ďalšie plochy v našej obci. Za pomoci zamestnancov obce a dvoch
pracovníkov, ktorí si odrábajú hmotnú núdzu sa nám podarilo vyčistiť pozemok v centre obce pri cintoríne,
ktorí sme nadobudli dražbou a taktiež sme vyčistili aj areál ihriska. Touto cestou im ďakujem za ich prácu
a pomoc.

Do vriec nepatria sáčky od cestovín, od cukroviniek, od zeleniny, misky z polystyrénu.

1 – fúrik
			
1 – kára
			
1 – prívesný vozík malý 		
1 – prívesný vozík veľký 		

Chcem Vás poprosiť, aby ste sa na základe tohto oznamu
snažili separovať zložky a tak pomohli znížiť množstvo vývozu
komunálneho odpadu.
V roku 2015 sme zaviedli aj zber kuchynských olejov z varenia
a vyprážania. Kuchynské oleje je potrebné zlievať do umelých
fliaš /pet fliaš – od minerálnych vôd prípadne olejov/, ktoré
môžete priniesť počas otvorenia na zberný dvor, alebo počas
stránkových hodín na obecný úrad.

3,-€
5,-€
10,-€
20,-€

V prípade výstavby, rekonštrukcie rodinného domu, alebo
búrania rodinného domu si môže občan od obce zapožičať
bezplatne kontajner a vývoz môže riešiť samostatne alebo po
dohode prostredníctvom obce.

Sklo, drobný elektroodpad /ako sú fény, kulmy, depilátory,
fotoaparáty, holiace strojčeky, mobilné telefóny, nabíjačky,
použité baterky/ je možné priniesť počas úradných hodín
na obecnom úrade, /celý týždeň okrem štvrtka/ alebo počas
otvorenia zberného dvora.

Pokračujeme v čistení našej obce...

Žiaľ máme tu občanov, ktorí opakovane tvoria čierne skládky. Ide o miesto, ktoré bolo vyčistené zamestnancami
obce popri železničnej trati pri soche sv. Vendelína. Sem odpad vynášajú občania z Hlavnej ulice. Touto
cestou chcem poprosiť týchto občanov, ktorí tam vyviezli odpad a tak zriadili čierne skládky, aby v lehote do
1 mesiaca tento odpad odstránili. Ak sa tak v uvedenej lehote nestane a odpad nebude vinníkmi odstránený,
budú títo znečisťovatelia životného prostredia riešení formou priestupkového konania.
Veľmi ma mrzí, že aj keď obec dáva možnosti pre občanov na likvidáciu odpadu po celý rok, nájdu sa medzi
nami občania, ktorí znečisťujú našu obec.
Mgr. Denisa Ivančíková

Zvyšný objemový odpad privezený do zberného dvora je
bezplatný.
Harmonogramy vývozu odpadu ako aj harmonogram
otvorenia zberného dvora ste obdržali začiatkom roka 2016
spolu s vrecami na separovaný zber.

Na zberný dvor je možné nosiť „Objemné odpady“, ktoré sú
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je
možné pre ich veľký rozmer uložiť do zberných nádob, alebo
ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné zberovými
nádobami vyviezť v rámci stanoveného pravidelného
harmonogramu vývozu.

Pre porovnanie ako nakladáme s odpadmi, ako separujeme
Vám dávame do pozornosti a na porovnanie vývoz odpadu
za roky 2013, 2014 a 2015.
2013
Kovy a kompozitné obaly

Objemovým odpadom nesmie byť:
Uhynuté zvieratá a iný biologický odpad, organický odpad.

Opotrebované pneumatiky

Zmes betónu, tehál a obkladačiek

Zmiešané odpady zo stavieb

UPOZORNENIE:
Od 01.01.2016, kedy nadobudla platnosť novela zákona
č. 223/2001, obec je povinná za stavebný odpad vyberať
poplatok.
Z toho dôvodu je stavebný odpad možné nosiť do zberného
dvora vždy každý utorok do 16,30 hod. Stavebný odpad
budete môcť vyviezť do zberného dvoru až po preukázaní
zaplatenia poplatku.

Papier a lepenka

Sklo

Elektronický odpad

Plasty

TKO – zmesový

Objemový odpad

Farby a lepidlá

Obec obdržala z Ministerstva životného prostredia prepočtovú
tabuľku na drobný stavebný odpad na základe ktorej určila
nasledovné poplatky:

Kuchynský odpad

Jedlé oleje – odpad z kuchyne

0,41 t

2,70 t

2014
0,47 t

1,81 t

2015
0,42t

1,69t

-

145,22 t

130,08t

8,26 t

25,90 t

15,15t

2,71 t

4,28 t

13,22t

191,74 t

200,89t

176,56 t
6,93 t

1,19 t

180,03 t
32,10 t
-

-

-

39,22 t
8,55 t

2,58 t

38,55 t
1,74 t
-

-

-

8,55t

1,11t

36,25t
0,87t

1,31t

0,12t

Pokračujeme v rekonštrukcii a výstavbe chodníkov...
V mesiaci apríl obec začína s realizáciou výstavby a rekonštrukcie chodníka v miestnej časti Brakoň. Ide
o investíciu, ktorú budeme realizovať z vlastných finančných prostriedkov. Pôjde o ulicu pozdľž logistického
centra Prologis v miestnej časti Brakoň.
Pred novostavbami rodinných domov pôjde o výstavbu chodníka a následne na tej istej ulici oproti sa hneď
zrealizuje rekonštrukcia existujúceho chodníka spolu s vjazdami. Po ukončení nám na tejto ulici vzniknú 3
priechody pre chodcov pri ktorých budú umiestnené aj spomaľovače.
Po vypracovaní projektovej dokumentácii, vydania stavebných povolení máme úspešne za sebou aj verejné
obstarávanie. Do verejného obstarávania na realizáciu a rekonštrukciu chodníka sa prihlásilo 9 firiem.
Celkový rozpočet na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov bol vyčíslený na 130 440,59,-€. Z 9 firiem bola
úspešná firma BETONMIX s.r.o., Horné Saliby, ktorej cenová ponuka bola za sumu 89 990,45,-€. Doba
realizácie je jeden mesiac.
Prosíme všetkých občanov, ktorí budú prechádzať touto ulicou a občanov, ktorí bývajú na tejto ulici
o trpezlivosť a súčinnosť počas realizácie stavby.
Info OcÚ

Info OcÚ
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AKO SME FAŠIANGOVALI...
Tento rok bolo Fašiangové obdobie veľmi krátke aj napriek tomu
sme nevynechali tradičné zábavy, ktoré k fašiangom patria.
Fašiangy sme zahájili dňa 22.01.2016 druhým ročníkom
Fašiangovej veselice. Lístky sa veľmi rýchlo rozpredali a môžeme
skonštatovať že tento druh zábavy sa osvedčil. Zábava sa niesla
vo veľmi príjemnej a veselej atmosfére. Okolo pol noci sme mali
pestrú tombolu, po ktorej sme sa bavili až do skorých ranných
hodím v spoločnosti DJ a harmoniky v podaní Ladislava
Kollára.
Ukončenie Fašiangov sa tradične nesie v karnevalovej zábave.
Najskôr sme v sobotu usporiadali karneval pre dospelých. Tak
ako každý rok aj tento rok boli rôznorodé a zaujímavé masky.
Medzi ocenené masky patrili napr. vôňa do auta, p. učiteľka
a žiak, Egypťania, Kremienok a Chocholúšik....

Ani sme sa nenazdali a polrok v materskej škole ubehol ako
voda a „naše“ deti sú bohatšie o mnohé vedomosti a skúsenosti. Aj v tomto čísle Našich novín by sme sa chceli s vami
podeliť o zážitky, ktoré sme spolu zozbierali.
Ako isto viete, naša materská škola sa zameriava na environmentálnu výchovu. Preto sa snažíme aj deti viesť k ohľaduplnosti k životnému prostrediu, poznávaniu voľne žijúcich
zvierat a starostlivosti o ne. A práve z tohto dôvodu sme
v materskej škole dňa 18.01.2016 privítali pána poľovníka,
ktorý nás oboznámil so zvieratami žijúcimi v našom okolí
a porozprával nám o tom, aká je jeho úloha pri starostlivosti
o ne v zimnom období. Beseda to bola veľmi pútavá, deti videli fotografie z osobného archívu pána poľovníka, zoznámili sa s vybavením, ktoré pri pochôdzkach lesom využíva a obzreli si veľké množstvo trofejí, ktoré so sebou priniesol. Za
tento nezabudnuteľný zážitok by sme chceli poďakovať rodine Kotmanovej, ktorá toto milé stretnutie sprostredkovala.
Február sa aj u nás niesol v duchu fašiangových slávností.
V krátkom období mohli deti absolvovať až dva karnevaly.
Ten prvý v našej materskej škole. Detičky nás ako každý rok
prekvapili rôznorodými maskami a my zasa ich mnohými
súťažami, veselou tancovačkou a bohatým občerstvením, za
ktoré ďakujeme rodičom detí.

V triede mladšej vekovej skupiny sa udiali personálne zmeny.
Odchádzajúce pani učiteľky nahradili dve mladé kolegyne Bc. Lucia Božíková a Mgr. Jana Šemeláková, ktoré aj touto
cestou srdečne vítame v našom malom kolektíve a želáme
im veľa elánu do práce a veľa dobrých nápadov, aby sa im
pre deti podarilo vytvoriť podnetné prostredie pre ich ďalší
rozvoj.
Dňa 15.03.2016 navštívilo 10 našich predškolákov na čele
s pani riaditeľkou Deň otvorených dverí na ZŠ Štefánikova
v Galante. Aj tu bol pre deti pripravený pestrý program –
divadelné predstavenia realizované žiakmi základnej školy,
či návšteva triedy prvákov a stretnutie so staršími kamarátmi, ktorý sa s nami rozlúčili pred rokom. Práve takýmito
návštevami sa snažíme deti pripraviť na blížiaci sa zápis
predškolákov do základných škôl. Deti sa bližšie oboznamujú
s prostredím základnej školy, čo im následne pomáha pri prekonávaní stresu z nového prostredia pri samotnom zápise.
Aj my sa pripravujeme na zápis detí do materskej školy na
školský rok 2016/2017, ktorý sa uskutoční dňa 10.05.2016.
V tento deň privítame v materskej škole detičky, malých
adeptov na budúcich škôlkarov, so svojimi rodičmi.
Tešíme sa na vašu účasť!
Mgr. Martina Ötvösová

No a na úplný záver sme nezabudli ani na tých našich
najmenších, naše detičky.... Karneval pre nich sme pripravili
v spolupráci s pani učiteľkami z materskej školy. Detičky mali
pripravené súťaže, predstavili masky a na záver boli odmenené
maškrtami. A nemohli sme zabudnúť na tradíciu k fašiangom
patria šišky, ktoré pre naše detičky napiekli naše ženičky z klubu
dôchodcov.
Touto cestou sa chcem poďakovať gazdinkám z klubu
dôchodcov za prípravu občerstvenia na Fašiangovú veselicu
a napečenie šišiek pre našich najmenším. Kolektívu p. učiteliek
z MŚ za program pre deti na detskom karnevale a samozrejme
zamestnancom obce za prípravu od miestností až po odmeny
pre najmenších.
Info OcÚ
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6. ročník veľkonočného turnaja v dáme – 29.3.2016

BEH GÁŇOM
Vážení obyvatelia obce Gáň,

Už po šiesty krát Šachový klub v Gáni usporiadal veľkonočný turnaj v dáme. Stretli sa tu priaznivci tejto hry v dvoch
kategóriách a to starší šachisti a mladší šachisti /deti/.
Umiestnenie jednotlivých súťažiacich:
Umiestnenie

1.
2.
3.
4.
5.-6.
5.-6.
7.
8.
9.
10.
11.

Starší šachisti
František Jankovič
Dominika Horváthová
Milan Horník
Veronika Jankovičová
Michal Blaho
Ľuboš Radimák
Martin Filo
Jaroslav Michalčík
Michal Choluj
Michael Lancz
Veronika Babicová

Body
10 zápasov

Umiestnenie

8
7,5
7,5
6
5
5
4,5
3,5
3
3
2

1.
2.
3.

Mladší šachisti
Dominik Lovás
Dominika Geletová
Samko Lipovský

Body
2 zápasy

2
1
0

Maximum výhier/6/:
F. Jankovič, D. Horváthová, M. Horník
Maximum remíz /5/:
J. Michalčík, V. Jankovičová, M. Filo
Minimum prehier/0:
F. Jankovič

dňa 21. mája 2016 (sobota) v rámci zachovania tradície sa
uskutoční IV. ročník športovo-spoločenského podujatia Beh
Gáňom.
Konanie behu si vyžiada uzatvorenie väčšiny cestných
komunikácií v obci a to v katastrálnom území Gáň približne
medzi 8:00 a 15:00 hodinou.
Trasa bude nasledovná:
Štart bude pred KD odkiaľ sa bude bežať smerom ku križovatke
smer (cintorín – stanica), okolo p. Ormandíka smerom na stanicu,
odtiaľ smerom k materskej škole, smer ihrisko, pokračovať sa
bude smerom na V.Maču a späť na Podhumenskú ulicu a na
križovatke smer bar Nagano a cieľ bude pred KD.
Prosíme vás teda o pochopenie a spoluprácu. Chceli by sme vás
požiadať, aby ste v tomto čase obmedzili pohyb motorovými
vozidlami po obci a v prípade jeho nevyhnutnosti prispôsobili
rýchlosť a spôsob jazdy okolnostiam tak, aby nedošlo
k ohrozeniu účastníkov, a rešpektovali pokyny usporiadateľov.
V prípade, že vopred viete o potrebe prejazdu cez obec
v konkrétnom čase, kontaktuje prosím organizátorov, alebo
obecný úrad. Zároveň touto cestou hľadáme dobrovoľníkov,
ktorí by chceli byť nápomocní pri organizovaní tejto akcie. V prípade záujmu kontaktujte obec alebo organizátorov na
doleuvedených telefónnych číslach.
Beh Gáňom bude akciou pre všetky vekové kategórie, od detí predškolského veku až po veteránov, takže vás srdečne pozývame,
aby ste sa zúčastnili buď aktívne, alebo ako diváci povzbudzujúci domácich bežcov aj hostí z rôznych kútov Slovenska.
Info OcÚ

Víťazi ale aj zúčastnení boli odmenení cenami, ktoré
venovali za obecný úrad starostka obce Ivančíková,
Šachový klub Gáň a f. AQUASYSTEM Bratislava.
Ing. Jankovič
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NARODILI SA:

BIRMOVKA

a sebavýchovou. Zrelosť vo viere sa prejavuje najprv samostatnosťou. To je vtedy, keď
sa správame podľa vlastného presvedčenia a svedomia. Zrelosť našej viery sa
Rudolf Radimák
uplatňuje najmä zodpovednosťou. Zrelým kresťanom je ten, čo si plne uvedomuje
V sobotu 21.5.2016 o 16.00 hod. sa v našej farnosti svoju zodpovednosť za Božie kráľovstvo, hlavne za svoj večný život i za večný život
bude udeľovať sv. birmovania, ktorú prijmú 12 naši blížnych. Birmovka je vysviacka na laických apoštolov. Zasväcujeme sa Ježišovi
mladí farníci, aby sa stali dospelými kresťanmi. a dostávame zároveň od neho poverenie a úlohy v Cirkvi, ktorými uskutočňujeme
Čo všetko sa nám vynorí v hlave, keď počujeme všeobecné kňazstvo. Hlavnou úlohou birmovanca je laický apoštolát, ktorým sa
slovo birmovka? Sviatočný odev, slávnostný obed pričiňujeme o vzrast a budovanie Kristovej Cirkvi. Stávame sa obrancami viery.
a to „najhlavnejšie bohaté dary a veľa peňazí“. Chránime seba a iných ľudí pred neverou a nástrahami Zlého. Duch Sv. nás posväcuje
Tým uvedomelejším azda aj to, že ide o prijatie aj za Kristových dedičov vo svete. Túto úlohu plníme láskou a dobrým príkladom.
Ducha Sv., sviatosť dospelosti kresťana, ňou sa A tak ukazujeme všetkým ľuďom, aké šťastie je patriť Kristovi a žiť pre neho. Boh
stávame zrelými kresťanmi, samostatnými vo viere k nám prichádza len vtedy, keď sa mu otvoríme. Preto ani birmovanie nepôsobí
a zodpovednými za Cirkev. Kresťanskou zrelosťou automaticky. Sviatosti nie sú nijaký sezam otvor sa, vyžadujú si našu spoluprácu. Nie
sa tu nemyslí prirodzená zrelosť, ale nadprirodzená bez nás, ale s nami pracuje Boh. Keď jeho pôsobeniu staviame do cesty prekážky, keď
zrelosť viery. O kresťanskú dospelosť sa pričiňujeme sa pred ním uzavrieme, nemôže na nás pôsobiť a proti tomu je Boh bezmocný, lebo
sebavýchovou, spoluprácou s Duchom Sv. pri posväcovaní seba. Birmovaním sa on nikoho nenúti. Keď sa však necháme ním usmerňovať, nezameriavame svojvoľne
stávame Kristovými apoštolmi, obrancami viery a svedkami Ježiša vo svete.
a sebecky svoj život len na zisk, len na vlastný prospech a úspech, keď počúvame
Laický apoštolát je práca na zveľaďovaní a budovaní Cirkvi šírením Kristovej pravdy Boha a osvojíme si jeho svetový názor, jeho pohľad na svet, vtedy môže pôsobiť jeho
a lásky. Apoštolovať máme slovom, modlitbami, príkladom života. Vo sv. krstu sú nám Sv. Duch v nás, aby znovu a znovu oživoval náš život. Po prijatí sv. birmovania sa
odpustené hriechy a sme prijatí za Božie deti. Pri birmovke dostávame dary Ducha Sv. snažte byť čo najvernejšími učeníkmi a ochotne nasledovať vo všetkom Ježiša.
Slovo birmovanie pochádza z latinského corfirmatio - posilnenie. V nej nás Duch Sv. V dnešnej dobe zrejme žiadna zo sviatosti nevzbudzuje vo veriacich toľko pochybností
pretvára na zrelých, dospelých kresťanov. Kto pristupuje k birmovke, musí mať a nezáujmu ako birmovka, ktorá je vlastne sviatosťou prekročenia prahu medzi
odvahu, pretože Duch Sv. vedie človeka, kam 0n chce. My potom máme povinnosť detstvom a dospelosťou, teda sviatosť plnoletosti, kresťanského rozvoja,
hlásať Pána a vystúpiť z tieňa, aby sme mohli vyžarovať svetlo, ktoré svieti všetkým. Vy zodpovednosti, začlenenia sa do Cirkvi a vyslanie do sveta. Je obradom iniciácie do
ste svetlo sveta. Udeľuje nám silu nebojácne vyznávať a šíriť vieru. Pri krste prijíma stavu dospelosti, ktoré sú prítomné vo všetkých kultúrach a väčšina národov ich
kresťan Ducha Sv., ktorý je počiatkom nového života. Boh sa však stará o to, aby tento stanovila na prah dospievania. Sv. birmovania chce mladého človeka posilniť v jeho
nový život rástol, a preto udeľuje znovu svojho Ducha. Aj Ježiš bol počatý z Ducha. Už kresťanskej existencii a prostredníctvom Ducha Sv. mu darovať telesnú a duševnú
od prvej chvíle jeho života v ňom pôsobila sila Ducha Sv.. Na začiatku jeho verejného odolnosť, aby sa v tomto svete naučil stáť pevne, aby našiel svoj postoj a aby v tomto
pôsobenia zostúpil naňho Duch Sv. v podobe holubice, aby tak dosvedčil jeho bezduchom svete mohol žiť zo sily Ducha Sv.. Pri krste sme sa ponorení do vody
poslanie. I Cirkev sa zrodila z Ducha Sv., ktorého jej dal Ježiš skrze svoju smrť Ducha Sv. znovu zrodili. Pri birmovaní sme posilnení v našej novej existencii, aby sme
a zmŕtvychvstanie, aby z nej urobil nový ľud. Po 50 dňoch, na sviatok Turíc, ju Duch Sv. sa nenechali viesť duchom tohto sveta, ale duchom Božím. Dostávame tak účasť na
naplnil odvahou k misiám, misijnou dynamikou, aby niesla svedectvo viery do sile Ducha, aby sme už svetu nedali nad sebou žiadnu moc, ale aby sme ho formovali
celého sveta a po všetky časy. Kristova Veľká noc je akoby krstom Cirkvi a Turíce jej podľa vôle Boha. Birmovanie možno teda chápať aj ako sviatosť premeny mladého
birmovaním. Pre kresťana znamená jeho krst Veľkú noc a birmovanie v ňom skrze človeka v dospelého, ktorý sa potom už nemá chápať len ako dieťa svojich rodičov.
biskupovu službu obnovuje dar Turíc. Birmovanie považujeme za doplnok krstu. Znovuzrodením z Ducha Sv. má nájsť svoju vlastnú identitu a prevziať zodpovednosť
V nej sa ďalej rozvíja a zdokonaľuje dielo Kristovho vykúpenia, ktoré sa v nás začalo za vlastný život. Dnes je v móde odmietať zodpovednosť za vlastný život. A mnohí na
krstom. Sv. Klement povedal: „Pokrstený bez birmovania sa podobá trpaslíkovi, čo kde koho zvaľujú vinu. Som zodpovedný za svoj osobný rozvoj, za svoj výzor, za svoju
ešte nenarástol“. Ducha Sv., ktorý bol daný Jeruzalemskej cirkvi, apoštoli s modlitbou náladu. Som zodpovedný za to, ako sa vnútorne cítim, či sa rozhodnem pre úlohu
a vkladaním rúk odovzdávali ďalej pokrstením a oni prijali Ducha Sv.. Birmovka je nešťastníka alebo pre život. Som zodpovedný za myšlienky, ktorými sa zaoberám, za
vzývanie Ducha Sv. v modlitbe, v ktorej prosíme, aby prišiel. V prvých storočiach Cirkvi poriadok vo svojej izbe a za zmysluplné využitie svojho času. K znovuzrodeniu
nasledovalo birmovanie bezprostredne po krste. Posilňovalo začlenenie kresťana do z Ducha Sv. patrí aj rozvinutie nových morálnych a duchovných schopností, aby vo
cirkevného spoločenstva a pripravovalo ho na prijatie Eucharistie. V priebehu dejín sa svete a v Cirkvi mohol plniť svoje poslanie. Dôležité je aj to, aby každý sníval svoj
tento poriadok menil. Samotný krst udeľuje kňaz, birmovanie bolo vyhradené vlastný životný sen a optimistický hľadel do budúcnosti. Nenarodil som sa do tohto
biskupovi. Udeľuje sa vo sv. omši. Tým sa plnšie naznačuje spätosť tejto sviatosti sveta len tak, bol som doň poslaný. Mám svoju úlohu, mám svoje poslanie. Sv.
s veľkonočným tajomstvom a Turícami Cirkvi. Preto na začiatku slávnosti po kázni je birmovania završuje naše zasvätenie do Krista a jeho Cirkvi a zdokonaľuje našu účasť
predstavenie birmovancov biskupovi a potom vyzve biskup birmovancov, aby si na jej živote a poslaní. Dopĺňa sv. krstu a prehlbuje jeho účinnosť. V birmovaní sa
obnovili krstné sľuby. Počas prípravy sa učia žiť v Cirkvi ako Cirkev. Pri svojom uskutočňujú naše osobné Turíce. Prichádza k nám osobne Duch Sv. a tak kresťan
slávnostnom vyznaní viery vedome a výslovne prijímajú vieru, v ktorej boli v Cirkvi dozrieva v dospelého a zrelého človeka viery. Birmovanie je sviatosť, ktorou sa
pokrstení a ktorá im bola sprostredkovaná ich rodičmi a farnosťou. Znovu sú udeľuje Duch Sv. na posilnenie viery prijatej pri krste. Je to sviatosť kresťanskej
sprevádzaní kmotrovcami, pokiaľ možno tými ako pri krste. Birmovným rodičom má dospelosti, lebo ňou sa stávame zrelými kresťanmi, samostatnými vo viere
byť dospelý kresťan, ktorí žije podľa viery a prijal už sv. birmovania. Počas obradu a zodpovednými za Cirkev. Kresťanskou zrelosťou sa tu nemyslí prirodzená zrelosť,
položí pravú ruku na plece birmovanca a tak naznačuje, že ručí za jeho vieru, bude ale nadprirodzená zrelosť viery. O kresťanskú dospelosť sa pričiňujeme sebavýchovou,
mu dávať dobrý príklad a bude mu pomáhať v praktizovaní kresťanského života. Je spoluprácou s Duchom Sv. pri posväcovaní seba. Birmovanie nám teda dáva Ducha
s nimi zhromaždená celá farnosť, pretože birmovka je významnou udalosťou celej Sv. a jeho dary, rozmnoženie Božieho života, zvláštnu pomoc a posilu, nezmazateľný
farnosti. Pri birmovke sú na birmovancov vkladané ruky biskupa. Znamená zároveň znak a oprávnenie apoštolovať. Ním sa zdokonaľuje aj hodnosť všeobecného kňazstva
privlastnenie, splnomocnenie a požehnanie. Biskup spolu s asistujúcimi kňazmi a dostávame plnšiu účasť na Kristovom kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní.
pozdvihne ruky nad birmovancami. Toto gesto zdôrazňuje jednotu kňazov Stávame sa Kristovými apoštolmi, obrancami viery a svedkami Ježiša vo svete, soľou
s biskupom, v kňazskom úrade, ktorým obdržali vysvedčenie ku službe Ducha Sv.. zeme, svetlom sveta a kvasom ľudstva. Máme svedčiť celým životom a konaním
Pritom biskup prednáša zvolania, aby Duch Sv., ktorý spočíva na J.K., bol v plnosti o Ježišovi, aby všetci poznali, že tu hovorí a koná kresťan katolík. Zasväcujeme sa do
daný birmovancom. Dostávajú 7. darov Ducha Sv.: dar múdrosti, rozumu, rady, služieb pracovať pre Božie kráľovstvo. Laický apoštolát je práca na zveľaďovaní
poznania, sily, nábožnosti a bázne Božej. Potom biskup maže každého birmovanca na a budovaní Cirkvi šírením Kristovej pravdy a lásky a úsilie o posvätenie časného
čele krizmou a hovorí: „birmovné meno, prijmi znak Ducha Sv.“. Amen. „Pokoj poriadku. Apoštolovať máme slovom, modlitbami a príkladom dobrého kresťanského
s tebou!“ Birmovanec odpovedá: „I s duchom tvojím“. Pomazanie je podstatným života podľa Krista, najmä dobrými skutkami lásky telesného a duchovného
znamením, ktoré spojuje pokrsteného s Ježišom. Slovo Kristus i slovo kresťan je milosrdenstva. Keď apoštolujeme, sme živými nástrojmi Ducha Sv., ktorý spôsobuje
odvodené z gréckeho slova Christos - pomazaný. V izraelskom národe pomazanie vzrast Božieho kráľovstva na zemi. Birmovanie môže prijať každý pokrstený. Kto ju
znamená posvätenie na proroka, kráľa alebo kňaza, a k tomuto poslaniu prijíma prijíma v stave ťažkého hriechu, pácha svätokrádež, ťažko hreší. Sviatosť prijíma síce
posvätený človek Pánovho Ducha. Tak nás birmovka dokonalejšie pripodobňuje platne, ale bez účinku, lebo sviatostná milosť je blokovaná hriechom a preto je
Kristovi a plnšie zapája do života a poslania Cirkvi. Pretože olej čistí a lieči, preniká potrebné pred jej prijatím pristúpiť k sv. zmierenia a očistiť sa od hriechov. Sviatosť
a posilňuje, predstavuje Ducha Sv.. Krizma je olivový olej zmiešaný z balzamom, birmovania však nie je nevyhnutne potrebná na spásu. Bolo by však hriechom
ktorý biskup posvätil na Zelený štvrtok, v katedrálnom chráme. Vôňa tohto oleja, neprijať ju z nedbanlivosti, lebo tým keď ju neprijmeme škodíme svojej duši
ktorú je každý povolaný šíriť, symbolizuje radosť zo života z Božieho ducha. Voňavým a vystavujeme sa nebezpečenstvu straty viery. Sv. birmovania sa udeľuje ako sviatosť
balzamom sa naznačuje ľúbezná vôňa dobrých skutkov pred Bohom. Olej symbolizuje kresťanskej dospelosti, za ktorých hovorili Vyznanie viery ich rodičia a krstní rodičia,
hojnosť a silu milosti, ktorú udeľuje človeku Duch Sv.. Touto krizmou urobí biskup pretože väčšinou boli krstení ako malé deti. A keďže teraz začínajú žiť a konať vo
každému birmovancovi na čele kríž. Pomazaním a súčasne prednášaním slov prijíma vedomí vlastnej zodpovednosti, hovoria svoje áno spoločenstvu veriacich, kde boli
pokrstený nezrušiteľne znamenie: pečať Ducha Sv.. Krst, posvätenie kňazstva začlenení svojím krstom. Áno hovoria Kristovi a vyznávajú zároveň svoju pripravenosť
i birmovka je zásvätným obradom, ktorý umožňuje človekovi účasť na poslaní Ježiša. stáť za ním a nezaprieť svoju vieru. Vyjadrujú aj pripravenosť zastať sa Cirkvi a stáť pri
Táto pečať Ducha Sv. znamená, že kresťan úplne patrí Ježišovi, že je naveky v jeho svojich bratoch a sestrách. Keď prijmeme sv. birmovania, usilujme sa byť vždy
službe. Aby birmovanec mohol toto poslanie splniť, dáva mu Boh silu, pretože k jeho vernými učeníkmi a nasledujme Ježiša. Mali by ju teda prijímať len tí, ktorí sa
službe nie je nikto povolaný na prechodnú dobu. Tieto sviatosti zanechajú na uvedomelo hlásia za Kristových učeníkov, ktorí sú ochotní aj trpieť pre Krista a znášať
človekovi nezmazateľný znak a môžu byť prijaté len raz za život. Naše dozrievanie vo všetky príkoria za svoju vieru. Preto sa prehlbujme vo viere a podľa nej aj žime.
viere je výsledkom spolupráce s Duchom Sv.. Pričiňujeme sa oň modlitbami
Mgr. Miroslav Kováč
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OBECNÉ OZNAMY
Úradné hodiny na Obecnom úrade v Gáni:
Pondelok:
Utorok: 		
Streda: 		
Štvrtok: 		
Piatok: 		

8.00 – 15.30
8.00 – 16.30
8.00 – 15.30
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
8.00 – 14.00

NARODILI SA:
Lujza Mészaros
Zacharias Mészáros

JUBILANTI NAŠEJ OBCE:
za I. štvrťrok 2016

60 roční:
Adriana Kacková
Valéria Benová
Božena Beňušová
65 roční:
Mária Radimáková
70 roční:
Irena Michalčíková

Otváracie hodiny v Obecnej knižnici:
Pondelok:
16.00 - 16.30

70 roční:
Terézia Sipošová
80 roční:
Jarmila Radimáková
90 roční:
Silvester Oravec

Srdečne blahoželáme !!!

LETNÝ TÁBOR
Obec oznamuje občanom, že počas letných prázdnin sa uskutoční letný tábor pre deti od 6 rokov do 12 rokov v dvoch turnusoch a to v nasledujúcich dňoch:
11.07.2016 - 15.07.2016 v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod.
15.08.2016 - 19.08.2016 v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod.
Letný tábor bude prebiehať v Kultúrnom dome v Gáni, poplatok bude 25,-€ na dieťa na týždeň / strava, pitný režim, náklady
na materiál/. V prípade, ak máte záujem, je potrebné dieťa nahlásiť na obecný úrad č. t. 031/7805104, 0911/892 700 v termíne
do 31.05.2016.
Uhradiť poplatok je potrebné do :		
					

- Za prvý turnus do 27.06.2016
- Za druhý turnus do 27.07.2016
Tešíme sa na leto...

Info OcÚ

............................................
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