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NEPREDAJNÉ

Poďme do Betlehema - Dvojaký pohľad na Vianoce
Betlehem a v ňom Mária a Jozef, ako sa
skláňajú
k dieťaťu.
Mária uverila a prijala do svojho srdca
slová anjela, hlboko
prenikli do jej srdca
slová Boha a je pripravená klaňať sa
dieťaťu. Pastieri slúžiaci evanjelistovi Lukášovi k tomu, aby
skrze ich chovanie
ukázal cestu k viere.
Pastieri počuli zvestovanie
od
anjelov
a povedali svojim rozhodnutím: „Poďme sa
podívať do Betlehema,
čo sa tam stalo, ako
nám Boh oznámil.“
Vnútorné rozhodnutie
sa prejavuje konkrétnymi rozhodnutiami
a vedú k objavu: našli
dieťa, našli ho hmotné
ale tiež duchovné, nielen telesnými očami,
ale i očami ducha a
„uverili“. Pochopili,
kto je dieťa. Z tohto
objavu sa zrodila túžba o tom svedčiť. Tak
sa začala šíriť viera
prostredníctvom pastierov. Z veriacich sa
rodia noví veriaci.
Všetci, ktorí to počuli,
divili sa tomu, čo im
pastieri
rozprávali.
S akým nadšením to
asi rozprávali pastieri?

Pastieri svojim rozhodnutím isť do Betlehema dali nám príklad
aj pre dnešné slávenie
Vianoc. Všetci sa máme vzájomne povzbudzovať, vrátiť sa do
Betlehema v pôvodnej
čistej kresťanskej viere,
znovu objaviť kolísku,
v ktorej sme sa zrodili
do kresťanstva. Všetci
sme sa veľmi vzdialili
od Betlehema, pôvodnej myšlienky Boha,
naša viera je zaťažená
a oslabená nejasným
rozumkovaním, ktoré
nie je v súlade s Ježišovým posolstvom.
Ježišove posolstvo
pre našu dobu bude
jasné ak uveríme: Slovo sa stalo Telom
a prebývalo medzi nami, Kristus medzi nami.
Pápež Ján XXIII. vyhlásil pri zahájení II.
Vatikánskeho koncilu:
„Predložme dnešnému
svetu živú a vždy mladú
cirkev, ktorá cíti rytmus
času,
ktorá
v každom storočí zdobí
novú tvár cirkvi i keď
zostáva stále totožná so
sebou samou, vernou
Božskému obrazu, ktorý jej vtisol Duch Svätý, ktorý ju miluje
a chráni.“

Ísť do Betlehema znamená ísť do života
viery a radosti. Pastieri sa vrátili a oslavovali Boha.
Vráťme sa k pôvodnému nadšeniu Vianoc
v radosti.
„Pozrite sa akú veľkú
lásku k nám prejavil
Otec, že sa smieme
nazývať Božími deťmi.“
Ako Božie deti pripravme mu vo svojom
čistom srdci pokorný
príbytok, domov, aby
sme mohli sláviť pravé
Vianoce. Zo srdca Vám
želám prežiť Vianoce
a nový rok v Božej milosti.
Vdp farár
Mgr. Jozef Lednický

Milí spoluobčania
Ani sme sa nestačili
dobre poobhliadnuť
za tým, čo sme
v priebehu roka vykonali a máme tu
opäť najkrajšie sviatky roka – sviatky
vianočné. Rok 2005
nám ubehol ako voda, veľa vecí sa nám
podarilo uskutočniť,
určite nie všetky
predsavzatia sa nám
splnili.
Želám Vám drahí
spoluobčania, aby ste
prežili tieto vianočné
sviatky v zdraví, spokojnosti a v kruhu
svojich najbližších.
Želám Vám, aby do
každého domu vstúpila láska šťastie a
porozumenie, prajem
Vám všetkým zdravie, pokoj vo vašich
rodinách a požehnané vianočné sviatky,
nech sa Vám v novom roku naplnia
všetky osobné túžby
a predsavzatia. Želám Vám ničím nerušené prežitie požehnaných vianočných
sviatkov.
Ing. Ivan Hatiar
starosta obce
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AKTUALITY ZO ŽIVOTA OBCE

Výstava dary zeme

Dňa 20.októbra 2005
sa uskutočnila v našej
škole veľmi pekná akcia s názvom Dary
Zeme. Pani učiteľky
spolu s rodičmi ale aj
v spolupráci so všetkými žiakmi pripravili

peknú výstavu plodov
zeme. Podujatie zahájila pani učiteľka Sadloňová, ktorá všetkých
prítomných
privítala
a pozvala rodičov na
vystúpenie detí v materskej škole.

Po tomto vystúpení
nasledovala prehliadka
plodov zeme, kde bolo
naozaj čo pozerať. Vynikajúce naaranžovanie
celej budovy školy, ale
aj perfektné výtvory
svetlonosov, bonsajov,

Dohoda o partnerstve medzi obcami Hradište pod Vrátnom
a obcou Nenkovice

Dňa 30. októbra 2005
podpísali zástupcovia
oboch obcí dohodu
o partnerstve
medzi
obcami Hradište pod
Vrátnom a obcou Nenkovice
z Moravy.
Obec Nenkovice leží
10 km od Kyjova, má
540 obyvateľov a rozloha chotára je 640 ha.
Starosta obce Nenko-

vice je Petr Zálešák.
Starostovia oboch obcí
podpísali dohodu na
obecnom úrade v Nenkoviciach za účasti
obidvoch zastupiteľstiev. Obidve partnerské obce chcú svoju
spoluprácu
rozvíjať
v oblasti športu, školstva, kultúry, dobrovoľných hasičov, ako

aj poľovníctva. Naši
moravskí priatelia zavítali aj do našej obce
dňa 4.11. 2005, kde
starosta obce Nenkovice priniesol konkrétne
podklady pre spoluprácu
v oblasti Telovýchovnej
jednoty, teda futbalu,
poľovného
združenia
a ponuku na spoluprácu
v oblasti
školstva
a vzájomného poznávania. Obidve tieto stretnutia boli za účasti celých obecných zastupiteľstiev z dôvodu vzájomnej výmeny skúseností a lepšieho poznania sa. Ďalšie pracovné
stretnutie je naplánované na január, kedy sa
pôjdu dojednať konkrétne postupy pri vzájomnej výmene detí pre
jednotlivé školy v našich obciach.

ale aj ostatných výtvorov hovorili za všetko.
Treba podotknúť, že
základná škola pripravila opäť jednu výbornú akciu, ktorú kto
nevidel, môže iba banovať.

Oznam obce
Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí by
mali záujem o klasické
vyčistenie komínov, že
majú možnosť sa prihlásiť na obecnom úrade. Obec na základe
požiadavky
občanov
zabezpečí kominársku
službu.

OZNAMY OBECNÉHO A FARSKÉHO ÚRADU

Voľby do VÚC Trnava
Dňa 26.11. 005 sa konali voľby do VÚC Trnava za poslancov VÚC,
ako aj voľby na post
predsedu VÚC Trnava .
V našej obci bol vytvorený jeden volebný
okrsok s počtom oprávnených voličov 557
z celkového počtu obyvateľov našej obce. Volieb sa zúčastnilo 123
voličov, čo predstavuje
21,5% účasť voličov.
Z celkového počtu kandidátov na poslancov

33 bolo v okrese Senica
zvolených nasledovných
5 poslancov do VÚC
Trnava:
Ing. Štefan Mikula –
prednosta
obvodného
úradu v Senici, RNDr.
Ľubomír Parízek –
primátor mesta Senica,
Ing. Anton Cibula –
zástupca primátora mesta Senica, MVDr. Jozef
Hladík – riaditeľ úradu
životného
prostredia
v Senici, Ján Michalica
– starosta obce Rybky.

Technické Služby Senica oznamujú
Technické služby Senica oznamujú občanom, že od budúceho
roka 2006 sa začne
vývoz
separovaného
odpadu podľa nasledovného intervalu vývozu. V týchto jednotlivých termínoch sa
budú zberať plasty,
sklo, ako aj kovové
obaly. Na všetky druhy
separovaného odpadu
ste obdržali igelitové
vrecia. TS Senica upozorňujú občanov, že

separovaný odpad je
treba dávať do vriec na
to určených, ktoré ste
obdržali.
V mesiaci
január bude distribuovaná do každej domácnosti kartička, na
ktorej budú udané intervaly vývozu ako aj
týždne, kedy sa bude
zberať šatstvo, elektronický šrot, pneumatiky,
autobatérie, monočlánky a ostatný nebezpečný odpad.
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Voľby predsedu VÚC Trnava
Dňa 10.12.2005 sa
konalo druhé kolo volieb na predsedu samosprávneho kraja Trnava, kde sa o hlasy voličov uchádzali dvaja
kandidáti, a to: Ing.
Jozef Klokner za koalíciu SDKÚ, KDH, DS
a Ing. Tibor Mikuš za
koalíciu HZDS, PSNS,
ZSNS.
Z celkového
počtu
oprávnených
voličov v našej obci
569 sa volieb zúčastni-

lo 75 oprávnených voličov, čo predstavovalo
účasť 13,2 %. Kandidáti na post predsedu
sa umiestnili nasledovne:
1. Ing. Tibor Mikuš
(HZDS, PSNS, ZSNS)
s počtom platných
hlasov 47
2. Ing. Jozef Klokner
(SDKÚ, KDH, DS)
s počtom platných
hlasov 28

INTERVAL ZBERU PLASTOV,
SKLA A KOVOVÝCH OBALOV
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

26.1.2006
23.2.2006
30.3.2006
27.4.2006
25.5.2006
29.6.2006
27.7.2006
31.8.2006
28.9.2006
26.10.2006
30.11.2006
28.12.2006

Sväté omše počas vianočných sviatkov
Nedeľa (18.12.) – 4. ADVENTNÁ NEDEĽA
Pondelok (19.12.)
Utorok (20.12.)
Streda (21.12.)
Štvrtok (22.12.)
Sobota (24.12.) – ŠTEDRÝ DEŇ, polnočná
Nedeľa (25.12.) – NARODENIE PÁNA
Pondelok (26.12.) – SV. ŠTEFAN
Streda (28.12.) - sv. neviniatka, mučeníci
Piatok (30.12.) – SV. RODINA
Sobota (31.12.) – SV. SILVESTER
Nedeľa (1.1.) – P.MÁRIE BOHORODIČKY-NOVÝ ROK

17:00
17:30
17:30
17:30
17:30
24:00
8:00
11:00
17:30
17:30
17:30
11:00

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA, OZNAMY ORGANIZÁCIÍ

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Diamantová svadba
V našej obci máme
ďalší manželský pár,
ktorý nedávno oslávil
60. výročie sobáša, čo
znamená, že diamantovú svadbu oslávili
manželia Viktor Michalička a manželka
Terézia Michaličková
rod. Harajová, bytom
Hradište pod Vrátnom

296. K tomuto prekrásnemu jubileu želáme
manželom Michaličkovým do ďalších rokov
spoločného života veľa
zdravia, šťastia, lásky
a pohody v kruhu svojich
blízkych.
K blahoželaniu sa pripájajú všetci občania
našej obce.

Jubilanti oslavovali
Aj v tomto roku dňa
20. novembra 2005 sa
stretli jubilanti obce
Hradište pod Vrátnom,
ktorí sa dožili okrúhleho životného jubilea
60, 70, 80, 90 a nad 90

rokov, aby si vo veľkej
zasadačke pripomenuli
svoje životné jubileá.
V roku 2005 oslavovalo svoje životné jubileum
25
občanov,
z ktorých dvaja zomreli

a zo zostávajúcich 23
občanov sa oslavy zúčastnili 18 jubilanti. Po
slávnostnom privítaní
starostom obce sa našim jubilantom prihovorili deti našej zá-

kladnej školy s veľmi
pekným
kultúrnym
programom. Pesničky
a básničky, ktoré deti
predniesli potešilo nejedno srdce našich jubilantov. Po slávnostnom príhovore starostu obce boli jubilantom
odovzdané darčeky od
detí z materskej školy,
ako aj zo strany obecného úradu. Za všetkých jubilantov sa poďakoval predstaviteľom obce pán Ondrej
Tisoň. Na záver oficiálneho programu sa
jubilantom prihovoril
dôstojný pán farár Jozef Lednický, ktorý
všetkým zablahoželal
a požehnal do ďalších
rokov života. Potom sa
naši jubilanti zabávali
pri hudobnej skupine
Blesk, s ktorou si svoje
známe pesničky aj zaspievali a niektorí aj
zatancovali.
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