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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA.

Keï mesiac máj preberá moc a všetko sa rozvíja do krásneho kvetu, oslavujeme Deò 
matiek. Som ve¾mi rád, že u nás sa tento, vo svete uznávaný sviatok, stáva tradíciou, ktorá 
doteraz nepochybne chýbala. Veï slovo mama je obyèajne prvé, ktoré vyslovíme. Vyslovujeme 
ho rovnako prepotrebne vo chví¾ach bolesti èi smútku. Je to slovo , ktoré hreje celý život.

Žena - matka, obyèajné spojenie slov, tvoria pevnú re�az, uzavretú, akoby do èarovného 
kruhu. Z každého ohnivka vyžaruje láskavos�, dobrota, obetavos�, pracovitos�, umenie milova� 
i odpúš�a�. Chcem a prajem Vám, milé matky:

- aby ste nikdy nemali motív pre slzy, ale len pre úsmev
- aby ste z úst svojich detí poèuli len slová: mama, ïakujem
- aby Vás a Vašich blízkych obklopoval pokoj a mier
- aby ste boli istotou Vašich domovov a rodín
- aby ste boli hrdé na to, že ste ženy.
Za všetky krásne ženské vlastnosti chcem pri príležitosti Dòa matiek poïakova� a vyjadri� 

úprimné uznanie.    

Vzh¾adom na Vaše požiadavky, vážení obèania, by som Vás chcel informova�, ako naloži� s 
prebytoènými konármi pri opi¾ovaní ovocných stromov. Prebytoèné konáre je možné vozi� za 
Moèilá, kde je skládka prebytoènej zeminy. Cie¾om je sústredi� ich na jedno miesto, aby ich 
mohla obec zlikvidova�.

Chcel by som na stránkach spravodaja poïakova� za vzornú iniciatívu partii mládežníkov 
okolo Martina Buriana, ktorí v sobotu 25.apríla 2009 ochotne pozbierali všetok odpad popri 
ceste v smere od Slovenskej ¼upèe do Podkoníc. Je to chvályhodný èin. Verím, že i v budú-
cnosti pouvažujú o angažovaní sa práve pri ochrane životného prostredia. Veï vyzbierali 50 
igelitových vriec odpadu.

...pokraèovanie na 2. strane

www.podkonice.sk
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

...pokraèovanie z 1. strany

Záverom môjho príhovoru Vás chcem pozva� na 2. roèník „Tonkovièových folklórnych 
slávností“, ktoré sa uskutoènia v nede¾u 24. mája 2009 o 14. hodine na futbalovom ihrisku s 
bohatým kultúrnym programom. Bližšie informácie nájdete v tomto èísle Spravodaja.

Teším sa na Vašu úèas�.

Jozef Jamrich
starosta obce

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

50. rokov

Jozef Kostúr (è.d. 220)

75. rokov

Stanislav Slobodník (è.d. 116)

65. rokov

Viera Krystoòová (è.d. 228)

Júlia Pobožná (è.d. 69)

60. rokov

Jaroslav Ulbrík (è.d. 257)

Anna Slobodníková (è.d. 318)

70. rokov

Zoroslav Barla (è.d. 142)

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE ...

1) PRERUŠENIE DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE
V dôsledku revízií trafostaníc bude v našej obci prerušená dodávka elektrickej energie nasledovne:

19.5. od 8.00 -11 hod. - od p. Šusteka  è.301 smerom k obecnému úradu a od Priechoda asi 
 do stredu Novej ulice

20.5. od 8.00 -11.00 hod. - od nového cintorína - horný koniec
            11.30 -14.00 hod. - od základnej školy po predajòu COOP Jednota

21.5. od 8.00 -11.00 hod. - Po¾nohospodárske družstvo až do sadu
                  11.30 -14.00 hod. - od kostola po obecný úrad a horná èas� Novej ulice

2) POVINOSTI OBÈANOV DAÒOVNÍKOV

Pod¾a  zákona è. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a Všeobecno záväzného 
nariadenia obce Podkonice è. 4/2008 je povinnos�ou obèanov, daòovníkov - do 31. mája 2009

- zaplati� daò z nehnute¾ností
- zaplati� poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2009.

Daò z nehnute¾ností za rok 2009 je možné zaplati� do pokladne obce od 11. mája 2009.  

UZAVRELI
MANŽELSTVO

Ivan Patráš a Andrea Ružinská - 17.4.2009 - B. Bystrica 

-jg-
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obec Podkonice
Vás pozýva na

II. roèník

Tonkovièových
folklórnych slávností

Kultúrny program:
Detský folklórny RADOS� z Banskej Bystrice
Folklórny súbor VYSOKÁ z Podkoníc
Folklórny súbor DEBNÁR z ¼ubietovej
Folklórny súbor PRIECHOÏAN z Priechoda
Folklórny súbor HROCHO�AN z Hrochote
Folklórny súbor MARÍNA Zvolen

Po ukonèení programu ¾udová veselica na
ihrisku

nede¾a 24. mája 2009 o 14.00 hod.
na futbalovom ihrisku Brodok v Podkoniciach

Banskobystrický samosprávny kraj, Randa +R, Družstvo chovate¾ov
oviec, Kópia Jamek, PD Podkonice, Súkromná farma B&B,
Po¾ovné združenie Vysoká Podkonice, Nera

sponzori:

vstupné: dospelí 2,- €
                deti 1,- €

PODUJATIA
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uvidel vyhodené popri ceste. Nevedel som to dosta� z hlavy a necha� to tak a verím, že každý kto by 
to videl by urobil na mojom mieste to isté.

Napadlo mi, že oslovím èlenov OZ Deti Dosky (nezávislý snowboardisti), ktorý milujú prírodu a 
venujú sa športovým a pohybovým aktivitám a Podkonickú mládež za podpory OÚ, o dobrovo¾nú 
akciu s názvom Za èistejšie Podkonice. Bol som ve¾mi prekvapený, že mládež a èlenovia OZ 
neváhali, zhodli sa na jednotnej odpovedi ÁNO, vyzbierajme odpadky. Neváhal som a šiel som za 
pánom starostom  Jozefom Jamrichom ohlási� túto radostnú zves�. Ve¾mi ma potešilo, že pán 
starosta si ma vypoèul okamžite a tiež patril medzi tých, èo neváhali s odpoveïou a podporili túto 
akciu.

Keïže 22. apríla je deò Zeme, nevedel som si lepšie predstavi� naplánovanie zberu odpadkov 
ako na najbližšiu sobotu. Dúfal som, že poèasie bude priaznivé a ¾udia ktorí mi pris¾úbili úèas� prídu. 
Prišla sobota a zobudil som sa do prekrásne slneèného rána. Paráda, už len, aby prišli všetci ¾udia. 
Stretávka bola na námestí pred Hornou krèmou o 13:00h. Paráda, pomyslel som si druhý krát, prišli 
všetci pris¾úbení a už niè nás nedelilo od toho, aby sme oèistili našu krásnu podkonickú prírodu, aj 
keï je stále èo vyèisti� a verím, že toto posolstvo bude napredova� a vyèistíme spoloène viac kútov 
našej dedinky.

Vyèistenie cesty od odpadkov nám trvalo 3 hodiny, kde sa zúèastnilo 20 dobrovo¾níkov. Našli 
sme od plastových  a sklených fliaš cez plechovky, obaly od cigariet a keksíkov až po súèiastky z 
aut(8 pneumatík, 7 autobatérií, z toho 5 bolo z rikše, autové okná) a železný odpad. Nazbierali sme 
50 vriec rôzneho odpadu a nieko¾ko desiatok kilogramov železného odpadu a neuverite¾ne ve¾a 
skla a plastu. Len smerom od Podkoníc po Polónyho lúku sme nazbierali 6 plných vriec odpadu a 4 
auto pneumatiky. Najkritickejšie miesto, ktoré sme nazvali „šrotén“ bolo na pol ceste hneï ved¾a 
Polónyho lúky. Je tam taká strmšia kotlina, kde keï sme to všetko povy�ahovali a pozbierali, 
nechápavo sme kývali hlavou, akí sú ¾udia zákerní a hlúpi, keï nieèo také dokážu urobi� a zneèisti� 
prírodu alebo odpíli� krásny strom, ako pri kostole sv. Martina. Hanba im !!! Neviem, preèo to ¾udia 
robia a neviem si to vysvetli�, veï všetci žijeme v krásnych Podkoniciach, tak preèo prírode  
ubližova� a zneèis�ova� ju. Poviem vám, že nie jeden èlovek nám závidí prírodu, ktorá nás v našej 
dedinke obklopuje a tiež náš vchod do dedinky. Skúste sa niekedy zastavi� z každodenných 
povinností a stresu na pár minút na „Peniažkoch“ a pozrie� si západ slnka, keï sú na nebi tie 
najkrajšie farby nama¾ované ve¾kým štetcom umelca .Alebo na jednej z tých ve¾kých zelených lúk 
pred dedinkou a zhlboka sa nadýchnu� a rozhliadnu� sa okolo seba.

Posledné riadky budú patri� menám dobrovo¾níkov a pánovi starostovi Jozefovi Jamrichovi, 
ktorý nás podporil a zabezpeèil.

Bez týchto ¾udí by sme to nedokázali: Roman Slobodník, Adam Lupták, Tomáš Turèan, Diana 
Turèanová, Jozef Lipa ml., Tomáš Forgáè, Viktor Vráb, Martin Burian, Peter Oèenáš, Róbert Vajda, 
Marek Randa, Mirka Slobodníková, Erik Turèan, Kristína Jurgová, Janka Turèanová,   ...

VAŠE PRÍSPEVKY

AKCIA S NÁZVOM “ZA ÈISTEJŠIE PODKONICE”

Jedno krásne marcové ráno som sa prebudil a išiel som autobusom do 
Slovenskej ¼upèe. Sedím si v autobuse, hudba mi hrá v ušiach a z vonku 
ma hladí po tvári slnko. Úplne dokonalé ráno, až kým som sa lepšie 
nezapozeral na okraj cesty - a už bolo po krásnom ráne. Moje pozitívne 
myslenie vystriedalo rozhorèenie, smútok, až hnev nad ¾uïmi, ktorí takéto 
nieèo dokážu urobi�. Pýtate sa, èo som uvidel????  Vyjadrím to jedným 
slovom - ODPADKY !!!!!, áno odpadky, ktoré príroda nedokáže 
skonzumova�.

Nedalo mi to a šiel som sa neskôr presvedèi�, èi naozaj je to také zlé a èi 
som dobre videl z toho autobusu. Pomaly som prešiel celou cestou od 
Podkoníc do ¼upèe a poviem vám, že mi bolo na zvracanie, èo som všetko 

.
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PRIŠLI - SÚ�AŽILI - UMIESTNILI SA...

Spevácka sú�až Slávik Slovenska 2009: Lenka Booczová - postupuje do okresného kola
Èitate¾ská sú�až „¼upèiansky èitárik“: Terezka Halajová - obsadila 3. miesto

POZVÁNKY PRE VŠETKÝCH

- Deò matiek -17. máj o 15 hod. v Kres�anskom dome
- Turistická vychádzka na Kalište spojená s odborným výkladom

      22. máj o 8.00 hod. odchod zo ZŠ s MŠ Podkonice
- Oslava MDD - 31. máj
- Výlet do Western City mesteèka pri Liptovskom Mikuláši -18. jún
- Splavovanie Hrona -20. jún

Bližšie info u p. riadite¾ky na tel. èísle 0915 988 100

OZNAM

V priebehu mája budeme zbiera� papier. Vopred ïakujeme za spoluprácu.

Mgr. Vladimíra Turèanová
riadite¾ka ZŠ s MŠ
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

VAŠE PRÍSPEVKY

   Adrián Turèan, Michal Patráš, Juraj Vjatrák, Dušan Koctúr (fotograf)  a Peter Ulbrík (autodoprava 
Šup sem - Šup tam, ktorý nám to všetko odviezol). Ve¾mi pekne Vám ïakujem a dúfam, že túto 
iniciatívu ocenia aj obèania dedinky a verím, že už nebudeme musie� nikdy èisti� vstup do obce 
Podkonice. 

Foto: Dušan Koctúr Podkonièan

.
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zadaptoval. Imponoval mu podkonický národ. ¼udia akèní, chtiví, pracovití, húževnatí, schopní, - 
videl v nich Vás a ohromný potenciál. V podstate od samého zaèiatku nebolo diania, ktorého by sa 
nebol zúèastnil, ale najmä ktoré by nebol organizoval. Diapazón èinnosti všestranne vybaveného 
pedagóga bol široký : šport, kultúra, záhradkárèenie, drobnochov, ale najmä budovate¾ský duch 
mu boli vlastné.

Stál pri zrode TJ Tatran. Venoval sa organizovaniu zimných športov: skokom na mostíku na 
Brodku, zjazdu z Vysokých, slalomu na Dolinkách, vrcholom bol celoštátne známy pretek v behu na 
lyžiach - Podkonická pätnástka. Ani v jednom, ako jeden z hlavných organizátorov, nechýbal. 
Nechýbal ani pri vzniku turistického noèného prechodu na Kalište, ktoré si postupne získavalo 
znaènú popularitu. Riadite¾ roky viedol ochotnícke divadlo. Režíroval mnoho hier, ktoré sa hrali 
nielen na doskách nášho KD, ale i po susedných dedinách. Boli roky, kedy sa intenzívne venoval 
výchove mladých ovocinárov. Uèil ich sadi�, ošetrova�, štepi� stromèeky. Ešte i dnes rodia tie, èo 
sadil spolu so žiakmi na rôznych miestach v chotári. Jeho vz�ah k domácim zvieratkám šíril i medzi 
¾uïmi okolo seba, viedol i spolok drobnochovate¾ov. Vysoko odborne sa venoval chovu králikov. 
Hlavnou doménou však boli oveèky. Bez tých nemohol ži�. Bavilo ho experimentova�, skúša� nové 
plemená. Získal viacero regionálnych ocenení v chove východofrízkeho plemena. Okrem iného 
vèeláril, fotografoval, hral na husliach, ve¾mi rád spieval.

Toto všetko rád organizoval pre ¾udí. Ako perlièku uvediem, že zorganizoval zber fliaš a za ne 
nadobudol pre školu televízor. Tí skôr narodení si urèite zaspomínajú na atmosféru kolektívneho 
sledovania športových prenosov v dolnej triede starej školy pri jednom z prvých televízorov v 
dedine.

Dôležitý medzník v pôsobení riadite¾a, i v jeho živote vôbec, prináša rok 1964, keï mladá 
generácia nadšencov pod jeho vedením preberá funkcie vo vedení obce. Zaèína éra jej 
cie¾avedomého budovania, zve¾aïovania a trvá s malou prestávkou takmer 25 rokov. Prvou ve¾kou 
akciou bola asfaltka zo Slov. ¼upèe, postupne pribúdali ïalšie a ïalšie. Cesta na Novej ulici, 
výstavba objektov po¾nohospodárskeho družstva, cintorín v Štepnici, miestna kanalizácia, 
vodojem, športový areál na Brodku, škôlka a detské jasle, nákupné stredisko, pálenica, chata 
Pleše, nová škola s telocvièòou... Riadite¾ J. Pikula, ako tajomník MNV je pri tom všetkom. Málokto 
vie, že naša obec pod vedením S. Turèana, O. Turèana, J. Kostúra a J. Pikulu bola dva krát 
vyznamenaná vládou a prezidentom republiky a títo zástupcovia vysoké štátne vyznamenanie 
preberali na Pražskom hrade.

Spomínam si , ako sa náš ocko hanbil, že je riadite¾om školy, ktorá nevyhovuje požiadavkám 
doby. Sníval o novej, modernej , s telocvièòou. Robil všetko preto, aby sa mu tento sen splnil. Vybral 
miesto, kde by areál školy bol vhodný. Chodil po úradoch. Zháòal finanèné prostriedky na  ...

VAŠE PRÍSPEVKY

ÈAS NEZASTAVÍŠ...

Tieto dni, by sa bol dožil 80 rokov Jozef PIKULA (* 21.04.1929 
- +15.12.1997) náš ocko, vzácny èlovek, dlhoroèný riadite¾ školy v 
Podkoniciach. Rodák z neïalekej Ráztoky zaèínal so svojím 
povolaním v obci Podhoroï na východnom pohranièí. Neskôr ho 
preložili do ¼ubietovej a nato dostal umiestenku do Podkoníc. 
Èasto spomínal na prvé dotyky s dedinkou pod Vysokou. Bolo to v 
roku 1953, keï pešoval zo Slovenskej ¼upèe do neznámeho 
prostredia, zvedavý. Prišiel na Bukovinu. Pred ním v lone krásnej 
prírody sa objavili Podkonice. Od prvej chvíle si padli do oka. 
Zamiloval si ich chotár, ich obyvate¾ov. A keï si v krátkom èase 
zamiloval i jednu zo švárnych podkonických dievok - bolo 
rozhodnuté.

Svoj život zasvätil Podkoniciam. Po príchode sa rýchlo Jozef Pikula
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.. výstavbu.. Následne 7 rokov - deò, èo deò, neúnavne organizoval stavebné práce.
V septembri 1970 slávnostnou kolaudáciou novej školy svoj cie¾ dosiahol.
S novým elánom sa vrhal do ïalších školských rokov - v už novej škole. Nad všetkým totiž bola 

jeho pedagogická èinnos�. Tú zbožòoval. V triede sa cítil, ako ryba vo vode. Nás, svojich žiakov uèil 
nielen predpísané uèivo, ale aj láske k domovine, vz�ahu k práci, k prírode. Rozvoj ducha 
podopieral tréningom fyzickej zdatnosti (hodiny telocviku boli zážitkom), vštepoval nám kres�anské 
hodnoty života ( v našej škole sa aj za �ažkých èias vždy vyuèovalo náboženstvo).

Za 40 rokov mu prešli cez ruky generácie žiakov. Z každej si viacerých mimoriadne pamätal. 
Èasto sa v spomienkach k nim vracal. Bol š�astný, že stál na zaèiatku výchovy to¾kých inžinierov, 
lekárov, vzdelaných ¾udí v Podkoniciach, èo široko-ïaleko v okolitých obciach  nebolo. „Ako si 
zasial, tak budeš ža�“ - hovorieval.

„Len život, ktorý žijeme pre ostatných dáva zmysel“ 
-  toto krédo dokonale napåòal - pre Podkonice. 

Ing. Jozef  Pikula,CSc.           

1.

Foto:
1) Riadite¾ školy J. Pikula, ako režisér v kruhu svojich hercov
2) Pri kladení prvých tehál do múru novej školy
3) Olympionik R. Èillík na štarte Podkonickej Pätnástky
4) Teória potvrdzovaná praxou - žiaci pri sadení ovocných stromkov
5) Výpomoc žiakov školy pri budovaní JRD 
    (pokrývanie strechy kravína pred Gálovou)

2.

3.

4.

5.
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KULTÚRA

DEÒ MATIEK

Druhá májová nede¾a už tradiène patrí ku dòom oslavy našich matiek - nositeliek lásky, dobroty 
a bezpeèia materinskej náruèe.  S úctou sa skláòame pred Matkou Božou Máriou, èi misionárkou 
lásky Matkou Terezou z Kalkaty, no ten najhlbší cit nás vždy vedie ku vlastnej matke  darkyni života, 
našej ochrankyni. 

Mama-vyznanie

Vidím lásku v Tvojich oèiach a krásny úsmev, ktorý z nich vyžaruje.  Až teraz si uvedomujem, že 
už nie som to malé die�a  s rozbitými kolenami. Pamätáš...? Je to už dávno, keï som otvorilo oèi a 
pozrelo sa na svet, bol biely a strašne ve¾ký.  Dnes som už dospelý, dospelá a svet je už krásny, 
farebný. Vidím ešte dnes krásny úsmev, ktorý vyèarilo na tvojej tvári moje prvé slovo : „MAMA“. 
Pozerám sa naò aj na Teba. Vlastne si sa vôbec nezmenila, si stále tou mamièkou, ako prvý krát. 
Azda ti pribudlo len pár vrások, mozole na dlaniach, a tiež jeden dospelý syn, dospelá dcéra.

Dnes už viem, èo je život. Krásna lúka plná kvetov, slnko zohrievajúce svet, ¾udia, ktorých 
každodenne stretávam......Ty, s krásnym úsmevom, otec s prísnou tvárou. Život, to je obrovský 
strom, pod ktorým si môžu oddýchnu� všetci ¾udia. Mama, mám �a ve¾mi rád, mám �a ve¾mi rada a 
chcem ti v tento krásny deò poveda� to slovo, ïakujem! Ïakujem za cestu k životu, po ktorej si ma 
uèila kráèa�. Ïakujem za pohladenie tvojou rukou. Ïakujem za prebdené noci, v ktorých si spolu so 
mnou prežívala boles�. Ïakujem,  mama, za všetko ïakujem, za to, èo bolo aj  za to, èo príde, 
ïakujem !  

Matka

Prejs� ti po perách popraskaných životom,
nalieva� ti mliekový odvar na ne potokom,
pohladi� ti vrásky, malé ryhy pod oèami,
pobozka� �a z lásky, pohladi� svojimi perami.
Si moja, jediná, tá ktorá ma stvorila,
si stále chodiaca kráska, tá ktorá sa pre mòa morila,
Tvoje ustarané jagavé slzy padajú mi na plecia,
Ty nestrachuj sa už nikdy, ty istota najlepšia.
Na rukách ti aj malé žilky vystúpili, chôdza sa zhoršila,
dám ti raj, o ktorom sme snili, liek veèného života
som ti do budúcna už priniesla .

Všetkým mamám, starým mamám, adoptívnym mamám želáme všetko najlepšie a s úctou sa 
obraciame na naše vlastné matky, ktoré nosíme každý v srdci.    

-vt-

Všetky kvety do rúk mamy

Všetky kvety do rúk mamy
vkladám ako drahokamy
za jej lásku plnú nehy,
za zelené detské brehy,
za jej štedros�, staros� v hlave,
za dni š�astné, za dni hravé,
za rozprávku nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko,
aby si ma pohladila 
moja mama nežná, milá.

Máj 2009
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ŠPORT

STOLNÝ TENIS - IV. liga (BB+Brezno)

Koneèná podoba stolnotenisovej sezóny 2008/2009, 4 trieda A skupina, B skupina okres 
Banská Bystrica a Brezno.

STO Podkonice "A" - Skupina A

TOP 12 - IV.A liga

poradie + meno  klub
1. Fodor Michal Podbrezová
2. Mihok Miroslav Podbrezová
3. Gregor Peter Podbrezová
4. Žaloudek Tomáš st. Podkonice A
5. Danèo Peter Podbrezová
6. Pôbiš Slavomír ml. Braväcovo
7. Figuli Miroslav Lokomotíva  B
8. Slaš�an Dušan RIALL  B
9. Mochnacký Rudolf RIALL  B
10.Korduliè Peter Predajná A
11. Seèkár Zdenko MAGENTA
12.Klus Jozef st. COBRA

Tabu¾ka po 22.kole:

1. Podbrezová 60 bodov
2. RIALL B 58 bodov
3. Lokomotíva B 56 bodov
4. Podkonice A 46 bodov
5. Braväcovo 44 bodov
6. Medzibrod A 43 bodov
7. Predajná A 42 bodov
8. MAGENTA 38 bodov

STO Podkonice "B" - Skupina B

TOP 12 - IV.B liga

poradie + meno       klub         .
1. Bugár David COBRA
2. Patráš Milan st. Podkonice  B
3. Šnirc Ivan COBRA
4. Trpka Ján Selce
5. Cuper ¼ubomír Medzibrod  B
6. Geregay Miroslav Rieèka
7. Jarina Dušan COBRA
8. Salihoviè Nede¾ka Podkonice  B
9. Gregor Milan Medzibrod  B
10.Bulla Ján Predajná B
11. Kuna Marek Predajná B
12.Fábry Ján Selce

Tabu¾ka po 22.kole:

1. Selce 41 bodov
2. Medzibrod B 40 bodov
3. COBRA 39 bodov
4. Rieèka 37 bodov
5. Predajná B 34 bodov
6. Malachov A 25 bodov
7. Podkonice B  23 bodov
8. Malachov B  21 bodov

Milan Patráš
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ZMENA FARSKÝCH OZNAMOV VYHRADENÁ !

18.5.

19.5.

20.5.

21.5.

22.5.

23.5.

24.5.

18.30 - Sv. Jána I., pápeža a muèeníka

+ Dušan a manželka

7. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

18. 5. 2009 - 24. 5. 2009

18.30 - féria

Za pomoc Božiu pre rodinu Barlovú

25.5.

26.5.

27.5.

28.5.

29.5.

30.5.

31.5.

18.30 - Sv. Bédu Ctihodného, kòaza

NEDE¼A ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

25. 5. 2009 - 31. 5. 2009

18.30 - Sv. Filipa Neriho, kòaza

7.30 - Sv. Augustína z Canterbury

1.6.

2.6.

3.6.

4.6.

5.6.

6.6.

7.6.

18.30 - Bonifáca, biskupa a muèeníka

18.30 - Sv. Jozefa, robotníka

10. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK

1. 6. 2009 - 7. 6. 2009

+ Juraj, Mária a deti (è.227)

7.30 - Sv. Bernardína Sienského, kòaza

+ Anton Vráb

18.30 - féria

11.5.

12.5.

13.5.

14.5.

15.5.

16.5.

17.5.

18.30 - féria

+ Stanislav Gregor

18.30 - SV. MATEJA, APOŠTOLA

18.30 - féria

+ Ján Jamrich a syn Ján

6. VE¼KONOÈNÁ NEDE¼A

11. 5. 2009 - 17. 5. 2009

+ Anna a Ján Turèan a syn Ján

18.30 - Sv. Jána Nepomuckého

7.30 - Blahosl. Panny Márie Fatimskej 

Na úmysel

+ Anna a Martin Ivaniè

+ Mária a Pavol Kostúr

+ Milan Vráb a rodièia

+ rodièia Ján a Emília Barlová

18.30 - Sv. Norberta, buskupa

+ Emília Oèenášová (1. výroèie)

18.30 - féria

18.30 - Sv. Justína, muèeníka

Za duše v oèistci

18.30 - Sv. Marcelína a Petra, muèeníkov

+ Anna a syn František

7.30 - Karola Lwangu a spoloèníkov

Na úmysel

9.00
Za farnos�

18.30 - VIGÍLIA ZOSLANIA D. SVÄTÉHO

+ Mária Turèanová (è. 203)

Za Božiu pomoc pre rodinu Jamrichovú

+ Alžbeta a Ján Balko

18.30 - féria

18.30 - NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

+ Milan Patráš

18.30 - Rity z Kassie, reho¾nice

18.30 - Sv. Nerea a Achila, muèeníkov

+ Mária a Pavol Ivaniè

+ Emília, Mária a zosn. z rodiny

+ Veronika Flašková

+ Boris Bobák

Mgr..Pavel Glejdura

9.00
Za farnos�

9.00
Za farnos�

9.00
Za farnos�

FARSKÉ  OZNAMY
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