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I ndiaidh míonna de shrianta ar 
eagrú imeachtaí, tá cead anois 
teacht le chéile teoranta a 
shocrú. 

Ba i mí an Mhárta a d’fhógair 
Glór na nGael deireadh 
sealadach a chur leis na 
himeachtaí a eagraímid do 
theaghlaigh Ghaeilge. 

Glacadh an cinneadh sin i 
bhfaisnéise na géarchéime Covid-
19.  

Bhí an tír ina iomlán faoi 
dhianghlasáil ar feadh roinnt 
míonna ach tá rudaí á n-oscailt 
suas arís anois diaidh ar ndiaidh. 

Tá cead imeachtaí a thionóil faoi 
dhíon le suas le 50 duine má 
reáchtáltar iad i gcomhréir leis 
an gcomhairle sláinte poiblí agus 
neart spás sóisialta ann. 

Chomh maith leis sin, is féidir 
imeachtaí a thionóil amuigh 
faoin aer le suas le 200 duine. 

Bunaithe ar na treoracha seo, tá 
áthas ar Ghlór na nGael a 
fhógairt go mbeidh imeachtaí 

teoranta á n-eagrú san Fhómhair. 

Tharla líon beag imeachtaí 
lasmuigh cheana ag roinnt de na 
líonraí a mbímid ag obair leo. 

Ba mhaith linn an deis seo a 
thapú iarraidh ar ghrúpaí de 
theaghlaigh atá ag eagrú 
imeachtaí mascanna a 
chaitheamh nuair is féidir, 
leanúint le dea-nósanna glanadh 
láimhe agus teagmháil 
idirphearsanata a sheachaint. 

San áit nach bhfuil teacht ar 
uisce le glanadh láimhe a shocrú, 
ba chóir cinnte a dhéanamh de 
go bhfuil teacht ar leacht 
díghalraithe. 

Ar mhaithe le bainistiú 
uimhreacha ag imeachtaí, ní 
bheidh Glór na nGael ag 

déanamh poiblíochta ar 
imeachtaí ag an phointe seo. 

Ba chóir dóibh siúd atá ag eagrú 
imeachtaí duine a cheapadh le 
taifead a choinneáil ar cé a bhí i 
lathair ar mhaithe le daoine a 
aimsiú má tharlaíonn cás Covid-
19 le duine a bhí i láthair. 

Má tá comhairle de dhíth ar aon 
líonra faoi imeacht ar mhaith leo 
a eagrú, tá oifigigh fhorbartha 
Ghlór na nGael ar fáil. 

Ní mór a chuimhneamh nach 
dtugann árachas clúdach ó Covid-
19. 

Beidh treoir ón rialtas a fhorbairt 
agus a athrú i rith an ama agus is 
gá a bheith airdeallach faoi seo 
agus imeachtaí á n-eagrú amach 
anseo. 

Tá an treoir Rialtais is déanaí ó 
Phobalcht na hÉireann agus na Sé 
Chontae (i mBéarla) ag na 
nascanna seo:  

 Treochlár chun sochaí agus 

gnó a athoscailt  

❷ ❹  

❺ ❼  

https://www.gov.ie/ga/nuacht/treochlar-chun-sochai-agus-gno-a-athoscailt/
https://www.gov.ie/ga/nuacht/treochlar-chun-sochai-agus-gno-a-athoscailt/
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Sula dtosnóidh mé an tseachtain 
seo, caithfidh mé a bheith 
macánta agus a rá libh nár 
cheapas riamh go mbeadh an Br. 
Damien Brennan fé chaibidil 
agam sa tsraith seo ar laochra 
spóirt na nGael.  

Amhail muintir Challain agus go 
deimhin amhail muintir an 
chontae ar fad, cheapas nach 
mbeadh a chuid ráite agus déanta 
ag an bhfear seoid a tháinig i 
leith chugainn ó chontae Laoise 
agus a d’fhág rian nach beag ar 
shaol na ndaoine a bhí sé de 
phribhléid acu teacht trasna air 
go deo.  

Sin é mar atá an saol áfach, agus 
táimid go léir fágtha le folús inár 
gcróithe tar éis bhás an fhir a 
thug a shaol ar fad ar mhaithe le 
daoine eile.  

Tháinig an Br. Séamus Damien 
Brennan go Callan ar feadh bliana 
i 1990 mar mhúinteoir ach níor 
fhan sé ach bliain amháin ag a 
chéad turas.  

Thug sé fén ardchathair ansin, áit 
inar dhein sé an t-uafás oibre ar 
son na ndaoine ba bhoichte ar an 
saol ag an am.  

D’fhill sé ar Challan tar éis sé 
bliana a chaitheamh ag teagasc i 
mBaile Átha Cliath agus i 
dteannta na múinteoireacha 
ceapadh é mar cheannaire pobail 
i gCallan.  

Lean sé leis an dá chúram go dtí 
2012 nuair a ceapadh é ina leas-
phríomhoide i gColáiste Éamann 
Rís agus trí bliana ina dhiaidh sin 
ceapadh é mar phríomhoide, ról a 
bhí aige go dtí lá a bháis ar an 3 
Meán Fómhair 2019.  

Luaitear ainm an Bhráthair 
Damien go forleathan mar iar-
bhainisteoir mhionúir iomána 
Chill Chainnigh agus bhí sé ina 

bhainisteoir acu nuair a bhuadar 
dhá chraobh mionúr na hÉireann 
as a chéile in 2002 agus 2003.  

Múinteoir agus oiliúnóir 

Bheadh éagóir á déanamh ag an 
té a thabharfadh bainisteoir air 
áfach. Ba mhúinteoir é, 
b’oiliúnóir saoil é, ba chaomhnóir 
agus ba chomhairleoir é a thug 
féna chúram go ciúin i ngan fhios 
don saol mór.  

Níorbh aon iontas é d’éinne a 
tháinig faoina chúram nuair a 
nocht iar-imreoir Chill Chainnigh 
Jackie Tyrell go raibh tionchar as 
cuimse ag an mBráthair Damien 
ar a fhorbairt phearsanta féin.  

Chaith sé a shaol gairmiúil ar fad 
ag obair leis an bpobal i mBaile 
Átha Cliath agus Cill Chainnigh 
agus bhí tuiscint aige ar 
thábhacht an oideachais i gcónaí.  

Do mhúin sé an Ghaeilge le 
paisean agus bród ach is maith a 
bhí a fhios aige go raibh an 
scoláire i gcroílár an chórais.  

Do mhair a oidhreacht ar na 
scoláirí siúd ar feadh na mblianta 
fada tar éis dóibh an seomra 

ranga a fhágaint.  

I gcomhar le hIontaobhas 
Scoileanna Éamainn Rís chinntigh 
sé oideachas cothrom, leathan 
agus spreagúil do bhuachaillí na 
dúiche agus d’éirigh leis an 
paisean agus bród a bhí go smior 
ann a chur ar aghaidh go dtí an 
chéad ghlúin eile.  

Shamhlófá tar éis an méid sin ar 
fad go mbeadh sé saoráideach 
dóthain focal a chur ar shaol an 
Bhráthar Damien Brennan ach 
chaithfinn dul i muinín fhocail an 
tsagairt ag an tsochraid chun cur 
síos a dhéanamh ar an bhfolús atá 
fágtha.  

Dúirt sé go dtagann daoine áirithe 
ar an saol ó am go chéile agus 
seoltar chugainn iad toisc go 
bhfuilid ag teastáil chun muid a 
threorú.  

Bíonn obair Dé le déanamh acu 
agus go deimhin bhí obair le 
déanamh ag an mBráthair Damien 
chun a chuid scoláirí agus 
imreoirí a chur ar bhóthar a 
leasa.  

Ar lean ar leathanach 4 
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Braithfidh muintir 
Challain uathu a gcara 
cinnte, agus tógfaidh sé 
tamall fada chun dul i 
dtaithí air sin.  

Tá sé sciobtha uainn ró-
luath gan dabht ach 
mairfidh oidhreacht an 
fhir go doimhin sa 
chontae ar feadh na 
mblianta atá le teacht. 
Ar dheis Dé go raibh a 
anam uasal. 
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Ní raibh ach cúpla nóiméad 
fágtha go dtí tús an rása.  

Bhraithfeá an teannas san aer fé 
mar a tháinig  slua na hAoine 
isteach i rásraon Chill Chainnigh.  

Bhí ciach i nglór na 
ngeallghlacadóirí ba chóngaraí 
don chró madra ó bheith ag béicíl 
le huair an chlog anuas. Oíche 
mhór ab ea í do lucht leanúna na 
gcúnna toisc na cúnna is fearr a 
bheith ag rásaíocht in aghaidh a 
chéile anocht.  

Cúpla slat síos ón líne tosaigh tá 
Roxy an cú ag ithe ar a shástacht 
gan cíos, cás ná cathú air.  

Tuigeann sé ón radharc ós a 
chomhair amach go bhfuil rás ann 
anocht agus tá sé ar bís.  

Is breá leis an rásaíocht, an 
ruathar rábach ar a mhíle 
dícheall ag an tús, an t-aer úr an 
séideadh in aghaidh a chraicinn 
ag teacht timpeall an chúinne 
agus glórtha molta an tslua nuair 
thagann sé go ceann scríbe.  

Bhí na mílte smaointe ag rith 
trína aigne, buaileadh an doras 
amach agus tugadh an nod dó 
tabhairt faoin líne tosaigh.  

Thug sé bogshodar sall ag tógaint 
gach aon rud isteach ar a 
bhealach. Cheap sé i gcónaí go 
raibh na mílte tagtha chun tacú 
leis féin ach amháin.  

Níor thug sé aon cheann de na 
hiomaitheoirí eile. Díreach agus é 
ag súil thar bráid an ardán thug 
sé clann a thraenálaí fé deara, 
áit éigin i measc an tslua.  

Chaoch sé a shúil ina dtreo le 
cuma mhórálach ar a aghaidh.  

Isteach leis sa bhosca a chuaigh 
sé ansin le haghaidh tús an rása. 
Scaoileadh an gunna san aer agus 
d’oscail doras an chliabháin in 
airde roimhe.  

Phléasc sé as an mbosca lena dhá 
shúil daingnithe ar an ngiorra. 
Rith sé go dtí nach raibh neart 
ina ghéaga a thuilleadh ach beart 
in aisce a bhí ann mar ní raibh sa 
radharc roimhe ach cosa na 
gcúnna eile sa rás.  

B’eiseann an cú dheireanach thar 
an líne sa deireadh.  

Bhí clann a thraenálaí ag fanacht 
air nuair a d’fhill sé go dtí na 
boscaí. Ba bheag nár plúcadh é 
nuair a rugadar barróg mhór 

mhílteach isteach air le chéile.  

Níor chuir toradh an rása isteach 
ar Roxy le bheith fírinneach, níor 
thuig sé an comórtas i gceart. 
Baineann sé taitneamh as an 
spórt agus is bréa leis a bheith ag 
ráibeáil ina dhiaidh an ghiorra. 
Sin in áit a bhfuil an pléasiúr do 
Roxy. 

Tallanna Difriúla 

Deirtear linn go minic go 
gcaithfimid a bheith níos fearr ná 
mar atáimid. Is maith iad na 
mianta a bhíonn againn.  

Tugann siad fócas dúinn agus 
cuireann siad spriocanna ós ár 
gcomhair.  

Tagann gliondar orainn nuair a 
éiríonn linn iad a bhaint amach 
agus bíonn daoine fíor-bhródúil 
asainn.  

Mar is eol dúinn  áfach, bíonn 
tallanna difriúla ag gach aon 
pháiste ar domhan ach ní hionann 
é sin is a rá nár cheart dúinn 
sásamh a bhaint as an spóirt, an 
cleachtadh agus an spraoi i 
gcónaí.  

Is minic a bhíonn cú mhall sona.  
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