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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA.
Blížia sa najkrajšie sviatky v roku - Vianoce. Prichádza čas, ktorý nás poľudšťuje.
Každoročne sa nás dotýka svojou atmosférou, v ktorej rezonujú slová domov, rodina,
zdravie, láska, šťastie, priateľ, človek ...
Ako nás dokáže zmeniť tento zázračný čas! Akosi ľahšie znášame pomyslenie na blízku
budúcnosť, ktorá nebude jednoduchá. Skúsme byť prísnejší i úprimnejší pri želaniach
šťastia, zdravia, lásky skúsme byť usilovnejší pri napĺňaní tých vlastných. Nebojme sa
vyžadovať obyčajnú slušnosť a zároveň ju aj ponúknuť. A ozdobiť ju tiež obyčajným
úsmevom. Aj takto pocítime zázračnosť tohto času.
Je dôležité veriť, že nám čas Vianoc nikdy nezovšednie a že nás ich čaro navštívi aj v
iné obdobia v roku.
Dovoľte mi teda, popriať Vám šťastné a veselé Vianoce, bohatého Ježiška a príjemnú
rodinnú pohodu.
Jozef Jamrich, starosta obce

SLÁVA NA VÝSOSTIACH BOHU A NA ZEMI POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VÔLE.
Bolo to pred dvetisíc rokmi čo v jednu tichú noc zaznel spev anjelov: „Sláva na
výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 1,14) Spev, ktorý zaznel vo chvíli
narodenia Pána, hovorí jasne o pokoji, a to o pokoji pre ľudí, ktorí majú dobrú vôľu
oslavovať Boha správnym postojom k životu majúc v úmysle viesť ho v súlade s Božím
poriadkom.
Vianoce majú zmysel iba vtedy, ak sa Kristus narodí v našom srdci, teda ak budeme
ľuďmi „dobrej vôle“, ktorým anjeli želajú pokoj. Bez narodeného Ježiša Krista sa Vianoce
stávajú prázdnymi dňami konzumu, ale my vieme, čo slávime. Vianočné dary, ako prejav
pozornosti, sú znakom Božej lásky k nám, ktorú dostávame ako nezaslúženú. Svetlá na
vianočnom stromčeku nám symbolizujú Ježiša Krista, ktorý prišiel na svet, aby zvíťazil nad
tmou hriechu a nenávisti.
K vianočným sviatkom vám vo vašich rodinách prajem, nech pokojná atmosféra naplní
vaše srdcia. Tento pokoj patrí „ľuďom dobrej vôle“. A k tomu veľa radosti, ktorá pramení z
príchodu Ježiša Krista na tento svet, aby ste pocítili veľkosť Božej lásky.
Mgr. Norbert Ďurdík, farár
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) VOĽBY DO VÚC
Dňa 26. novembra sa konali voľby do orgánov samosprávneho kraja. V našom
volebnom okrsku bolo do zoznamu voličov zapísaných 718 osôb. Z tohoto počtu sa
samotného hlasovania zúčastnilo 129 voličov, čo predstavuje 18% účasť. Zúčastnení voliči
odovzdali 123 platných hlasov pre voľby do zastupiteľstva a 121 platných hlasovacích
lístkov pre voľby predsedu samosprávneho kraja.
Hlasy pre predsedov:

Hlasy pre poslancov:

1. Milan Murgaš 77
2. Jozef Mikuš
18
3. Viliam Soboňa 17
4. Milan Kepeňa
7
5. Pavel Chovanec 2

1. Jozef Pikula
2. Ladislav Slobodník
3. Dušan Caban
4. Pavol Legíň
5. Roland Lamper
6. Peter Lačný
7. Márius Mika
8. Martin Baník

90
31
26
26
25
24
21
19

Kedže ani jeden z kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
nezískal v celom kraji potrebných 50%, musí nasledovať druhé kolo volieb predsedu VÚC.
V ňom sa stretnú dvaja najúspešnejší kandidáti - Milan Murgaš a Jozef Mikuš. Volebná
miestnosť v našom okrsku (zasadačka obecného úradu) bude voličom k dispozícii v sobotu
10.decembra v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

2) VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBČANOV
Dňa 27. novembra sa v kultúrnom dome v Podkoniciach uskutočnilo Verejné
zhromaždenie občanov. Na tomto zhromaždení sa okrem všetkých členov obecného
zastupiteľstva zúčastnilo 21 občanov a starosta obce.
Cieľom bolo informovať prítomných o dianí v našej obci, ako je: výstavba rodinných
domov v lokalite „Niva“, prevádzka a ďalšie práce v čistiarni odpadových vôd a na záver
verejného zhromaždenia prebehla voľná diskusia. Väčšina zúčastnených smerovala svoje
otázky hlavne na pozemky v lokalite Niva, ale občania sa informovali aj o ohľadom výšky
stočného po spustení novej „čističky“. Jeden z dotazov bol aj na prevádzku posilňovne v
našej obci.

3) OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Dňa 4. novembra 2005 zasadalo obecné zastupiteľstvo (ďalej OZ), ktoré rokovalo
podľa programu. Rokovalo hlavne o prevádzkovaní čistiarne odpadových vôd, resp. jej
nákladov, o stave príprav na stavbu rodinných domov v lokalite Niva a o prevádzaní zimnej
údržby miestnych komunikácií. Ďalej sa OZ zaoberalo úpravou rozpočtu za rok 2005 ako aj
pripomienkami občanov k Pošte Partner.
Záverom prejednalo aj žiadosť Ing. Flašku o doplnku nájomnej zmluvy na
prevádzkovanie Hostinca na Hrbe.
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4) SPOLOK PODKONIČAN
Určite ste zaregistrovali, že v našej obci funguje prvý rok "Spolok Podkoničan". Chcela
by som sa poďakovať všetkým darcom, ktorí svoje 2% z dane darovali práve nášmu spolku.
čo predstavovalo cca 60.000 Sk. Rozdelenie tejto sumy bude uskutočnené v marci 2006 po
výročnej schôdzi Spolku Podkoničan.
Aj v nastávajúcom roku by sme sa chceli naďalej venovať podpore mládeže, športovej a
kultúrnej oblasti. Členom spolku môže byť každý občan, ktorý má záujem pomáhať pri už
spomenutých činnostiach. Ročný príspevok je 50 Sk a môžete sa prihlásiť u Kataríny
Bobákovej č.d. 200.
5) OBECNÁ KNIŽNICA
Od 1.decembra je všetkým čitateľom opäť sprístupnená obecná knižnica v priestoroch
bývalej pekárne. Výpožičné hodiny ostávajú nezmenené, čiže každý utorok a piatok
v.čase od 18.30 do 20.00 hod.

KULTÚRA
POSEDENIE S JUBILANTMI
V deň Vašich vzácnych narodenín, prišli sme k Vám s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky, s istotou viedol Vaše kroky,
nech Vás vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z Vašich prianí...
Tieto slová básnika a veľa ďalších prianí zaznelo z úst organizátorov podujatia pri
príležitosti „posedenia s jubilantmi“, ktoré už tradične organizuje Obecný úrad v
Podkoniciach. Tohto roku sa toto milé podujatie uskutočnilo v Kresťanskom dome dňa
28.10.2005, ktorého sa zúčastnili občania dožívajúci sa v roku 2005 okrúhleho výročia
narodenia.

Aj keď pozvanie neprijali všetci, či už z dôvodu choroby alebo inej príčiny, sme radi, že
sme zúčastneným pripravili príjemný večer spojený s vystúpením dievčat zo Základnej
školy v Podkoniciach pod vedením Mgr. Márie Turčanovej a hudobného spestrenia v
podaní mládežníckeho zboru našej farnosti, ktorý vystupuje pod názvom ...a 3 bodky pod
vedením Jaroslava Kostúra ml. Nechýbali ani slová uznania a vďaky z úst starostu obce
Jozefa Jamricha, zástupcov Obecného zastupiteľstva a pracovníčok Obecného úradu.
Touto cestou ešte raz pozdravujeme všetkých jubilantov a želáme im veľa zdravia a šťastia
do ďalších rokov.
-vt-
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
VEDENIE ŠKOLY ĎAKUJE...
Sme radi, že medzi nami žijú rodičia a spoluobčania, ktorí obetavo pomáhajú a
spolupracujú s tunajšou školou.
Naša vrúcna vďaka patrí najmä Ing. J. Chabanovi a firme KOPIA Jamek s.r.o. za
sponzorský dar pre školu - kopírovací.stroj.
NAŠE AKTIVITY...
Tak, už je za nami 1.štvrťrok, čas k zamysleniu sa nad správaním i prospechom žiakov a
hľadaním správnej cesty k zlepšeniu, ak sa to ešte dá.
Dušičkový novembrový čas sme do poslednej chvíle využívali aj na túry. Prešli sme sa
po Španej doline a Šachtičkách. Sme radi, že sa k nám konečne pridali aj niektorí rodičia a
dúfame, že neoľutovali. S deťmi sme spoznávali aj hranice chotára Priechod s
Podkonicami.
V škole boli vykonané aj opatrenia k predchádzaniu chrípkových ochorení a môžeme
sa popýšiť vzornou dochádzkou žiakov. Darmo, Zdravá škola - zdravo žije!
V decembri plánujeme otužovať deti ZŠ a MŠ aj navštevovaním podkonickej sauny v
Kresťanskom dome.
Adventné obdobie sme začali v triedach rannou modlitbou pri zapálenej sviečke na
adventnom venci.
TEŠÍME SA NA...
- sladkú medovo-škoricovú vôňu pri spoločnom pečení školských medovníčkov
- 5.12., keď večer po sv. omši príde do kostola Sv. Mikuláš s košom plných prekvapení
a možno nás obdaruje za pekné pesničky a básničky aj nejakými darčekmi
- 12.12., kedy nás čaká Mikuláš v meste na divadelnom predstavení v bábkovom
divadle
- 18.12. o 15 hod. do Kultúrneho domu v Podkoniciach, kde môžeme našim rodičom a
starým rodičom na Vianočnej besiedke ukázať, čo všetko už vieme a čo sme si pre
nich pripravili (dobrovoľné vstupné radi využijeme pre vlastné školské účely)
- 22.12., kedy budú po 13 hod. školskí koledníci chodiť koledovať po dedine
... a zároveň vás všetkých srdečne na tieto podujatia aj pozývame.
Dieťa je v jasliach...
Premýšľam, či je vôbec možné zmazať slová,
či dá sa iným slovom pomenovať Bytosť,
ktorá prichádza k nám znova...
V radosti pokojné a vzájomnou štedrosťou
naplnené dni Vám zo srdca praje
Mgr. Vladimíra Turčanová
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VPLYV ROZVOJA TECHNIKY NA ŽIVOTNÚ ÚROVEŇ OBYVATEĽOV NAŠEJ DEDINY
Naši starí rodičia žili do roku 1930-40 na takej životnej úrovni ako ich prarodičia pred
200-300 rokmi. Nebol priemysel, elektrika, vodovod. Žili z toho čo sa im urodilo na poli.
Bývali v jednoizbových domčekoch s kuchyňou a komorou.
Postupne sa začali v jednotlivých krajinách aj na Slovensku používať technické
vynálezy, ktoré zvyšovali životnú úroveň obyvateľov.
Prvou lastovičkou v tomto smere v našej obci bolo v r. 1934 zavedenie telefónu zo Sl.
Ľupče na notársky úrad do Podkoníc. Túto skutočnosť vysoko vyzdvihol pred všetkými
žiakmi v triede na vyučovaní v ľupčianskej meštianke riaditeľ školy s poznámkou:
„Podkoničani, môžete byť hrdí, s telefónom ste sa spojili s celým svetom, čo vám okolité
obce môžu závidieť.“ Podkonickí žiaci ktorí boli v tejto triede sa sebavedome a s pýchou
pozerali po svojich spolužiakoch z okolitých obcí,.kde telefón nemali.
Ďalším prínosom pre zvyšovanie životnej úrovne našej obce bol r. 1936, kedy začala
firma Anton Kunc z Hraníc n/Mor. prevádzať montáž vodovodu. Táto firma v r. 1936
súčasne stavala vodovod v Podkoniciach, Slov. Ľupči a na Šajbe, terajších Strelníkoch.
Táto výstavba vodovodu sa neprevádzala bez problémov. Menšia časť starých občanov
nesúhlasila s výstavbou vodovodu. Presviedčali nerozhodných občanov, aby nesúhlasili s
výstavbou vodovodu a oboznamovali ich, aké nebezpečenstvo im hrozí, keď si dajú do
domu zaviesť vodovod. Vysvetlili im, že keď budú mať vodovod, tak tá rúra sa môže
odštoplovať a zaplaví im grunty domu a dom sa môže zvaliť. Hovorili, že vody v dedine
máme dosť a netreba nám vodovod. Veď máme studňu pred Valachov, pred Šajbanov, pred
Soboníkov a na Grante. Horný koniec má dva válovy a to pred Mäsiarov a pred Matalov.
No aj napriek tejto zúrivej propagande sa výstavba vodovodu prevádzala. Firma A.
Kunc prevádzala podľa projektu všetky práce s výstavbou vodovodu vrátane toho, že
každému majiteľovi domu namontovali odbočku z hlavného potrubia až po odkvap zo
strechy jeho domu. Ďalší rozvod vody domu majiteľa podľa jeho želania previedla firma už
na náklady majiteľa domu.
Veľká väčšina občanov si dala vodovod zaviesť. Asi 5-6 majiteľov domu si nedalo
zaviesť vodovod. Trvali na svojom názore, že tá rúra sa odštopľuje a zvalí sa im dom. Po 4-5
rokoch si postupne dali do domu namontovať vodovod. Zistili, že tie rúry sa
„neodštoplúvajú“.
Zavedením vodovodu sa zvýšila hygiena, uľahčil.sa život v domácnostiach, celkove sa
zvýšila životná úroveň.
Kultúrna úroveň našej dediny sa podstatne zvýšila r. 1939 postavením Kultúrneho
domu. Vytvorili sa podmienky na rôzne celoobecné schôdze, na nácvik ochotníckeho
divadla, premietanie filmov a mládežnícku tanečnú zábavu.
Veľký vzrast životnej úrovne v našej dedine narastal r. 1942, kedy sa previedla
elektrifikácia dediny. Prípravy na elektrifikáciu boli veľmi búrlivé. Predstavitelia obce zvolali
všetkých občanov do Kultúrneho domu, aby sa vyjadrili, či sa do dediny zavedie el. prúd
alebo nie. Zástupcovia úradu vysvetlili veľký význam elektrifikácie a jej výhody. Jedna
tretina prítomných (všetci mladí) boli za elektrifikáciu, druhá tretina bola nerozhodná, tretia
tretina, starí odporcovia, boli zásadne proti elektrifikácii. Jeden za druhým vyskakovali a
kričali: „My elektriku nechceme, elektrika zabíja, elektrika priťahuje blesky cez búrku, hrom
ti udrie do domu a zhoríš v ňom." Srdité hlasy starých zadubencov získali skupinu
nerozhodných občanov na svoju stranu.
Keď názory starých zadubených občanov získali na svoju stranu nerozhodných
občanov a zdalo sa, že elektrifikácia dediny nebude, odrazu sa otvorila opona a na javisku ..
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...stálo 40 mladých, 15-20 ročných junákov, ktorí pod vedením p. kaplána Štefana Hudeca
spustili mohutnú kampaň s presne nacvičenými heslami za elektrifikáciu dediny. Vo svojich
heslách informovali prítomných o obrovských výhodách el. prúdu a o jeho vplyve na
životnú úroveň občanov. Okrem svietenia v domácnosti informovali prítomných o
dôležitosti rádioprijímačov, o použití elektriny na varenie, pranie, žehlenie a na ďalšie
potrebné práce v domácom hospodárstve;.pílenie dreva,.mlátenie obilia a pod.
Keď starí odporcovia videli, že mládež si získala na svoju stranu všetkých
nerozhodných občanov, vyskočil vodca odporcov so žiadosťou na všetkých prítomných a
so zaťatými päsťami sa hrozil mládežníkom na javisku so slovami: „Občania, spamätajte
sa, predsa v našej dedine nebudú rozhodovať o tak dôležitých veciach takýto sopľaví
usmrkanci, veď nás elektrika všetkých zabije“.
Dňa 14. novembra 1942 na sviatok sv. Martina o 10.00 hod. bol zapojený transformátor
a prvé svetlo z trblietajúcich žiaroviek zaplavilo kostol na počiatku slávnostnej sv. omše,
ktorú slúžil zástupca biskupského úradu za prítomnosti pána župana župy Pohronskej
pána Andreja Germušku a ďalších politických a cirkevných predstaviteľov.
Prínosom pre zvýšenie životnej úrovne bol aj rok 1948, keď ČSAD zriadili trvalú
autobusovú linku na úseku Podkonice - B. Bystrica. V novembri na sviatok sv. Martina
prišiel prvýkrát do Podkoníc autobus, ktorý riadil pán Dominik Kretík. Autobus prišiel
vysvätiť dp. farár Huťka s prosbou, aby autobus dopravoval občanov Podkoníc na
spomínanom úseku bez nehody. V tento deň autobus vozil občanov dediny bezplatne zadarmo. Niektorí mladí chlapci sa vozili v autobuse od rána do večera.
V roku 1955-60 začala bratislavská televízia vysielať svoj program. Televízny stožiar
postavený nad B. Bystricou umožnil prijímať program aj v našej dedine. Prví majitelia
televízorov boli p. Šípka, p. Valent a p. Očenáš. Do roku 1970 vlastnilo televízny prijímač
90-95% domácností.
Zavedením uvedených technických vymožeností do domácností a obrovskou bytovou
výstavbou, ktorá sa začala r. 1955-60 sa životná úroveň dostala na dnešnú úroveň a
vytvorili sa podmienky pre dobrý život.budúcich generácií.
Vladimír Očenáš, č.d. 72

Pri rôznych prácach v obci
pomáhali s odvozom zeminy
hlavne ženy.
Foto: Obecný archív
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SPEVÁCKA SÚŤAŽ
V našej škole zdravia sa dňa 13.novembra uskutočnila spevácka súťaž. Súťažilo sa v
speve ľudových piesní. Žiaci boli rozdelení na dve kategórie.
Z mladších žiakov bola na prvom mieste
Lenka Booczová. Druhé miesto obsadila
Paulínka Homolová a tretí.bol Martin Hošala.
V kategórii starších žiakov obsadila prvé
miesto Kristínka Vajdová, druhá bola Lucka
Booczová, tretia skončila Mária Gregorová.
Zvláštnu cenu dostal Marek Barla za
"dizdžokeja".
Súťaž sa nám veľmi páčila a tešíme sa na
jej ďalšie pokračovanie.
Lucka Booczová, 3. ročník

INTERNET A POČÍTAČOVÉ KURZY PRE KAŽDÉHO
V našej škole je návštevníkom k dispozícii počítačová miestnosť s 5-timi
vysokovýkonnými počítačmi, ktoré sú pripojené do internetovej siete.
Počítačová miestnosť v súčasnosti ponúka:
- prístup na internet
- počítačové kurzy pre dospelých aj mládež
- prácu s počítačom v prostredí Windows XP
- vytváranie a úpravu dokumentov v programoch Word a Excel
- scanovanie obrázkov a textov
- vytlačenie čiernobielych obrázkov a textov na formát A4
Hodiny pre verejnosť:
Pondelok 16:30 - 18:30 (internet + PC kurzy)
Utorok
16:30 - 18:30 (internet)
Štvrtok
16:30 - 18:30 (internet)
Základný cenník:
- prístup na internet 20 Sk/hod.
- počítačový kurz
200 Sk/mesiac (4 hodiny) - dospelí
150 Sk/mesiac (4 hodiny) - študenti

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
UZAVRELI MANŽELSTVO
Jozef Čunderlík & Martina Gregorová
19.november 2005 (Podkonice)
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ŠPORT
FUTBAL - II. trieda sk. A (BB)
F u t b a l o v é m u ž s t v o Ta t r a n
Podkonice má za sebou úspešnú
futbalovú jeseň. V priebežnej tabuľke
po odohraní prvých zápasov so
všetkými súpermi figuruje na peknom
treťom mieste. Nebyť troch zaváhaní a
najmä jednej krutej prehry na
domácom ihrisku, mohli byť naši
chlapci na tom oveľa lepšie. Ale Staré
Hory sú už nášmu mužstvu asi
osudné, keďže aj v minulej sezóne
sme si s nimi zaknihovali rovnaký
výsledok.
Tabuľka po skončení jesennej časti
Výsledky Podkoníc v jesennej časti:
Podkonice - Harmanec
Horné pršany - Podkonice
Mičiná - Podkonice
Podkonice - Riečka
Podkonice - Dúbravica
Tajov - Podkonice
Hiadeľ - Podkonice
Podkonice - Staré Hory
Baláže - Podkonice
Podkonice - Malachov
Podkonice - Ľubietová
Strelníky - Podkonice
Podkonice - Medzibrod
Hronsek - Podkonice

2:1
1:4
1:3
2:1
2:3
2:1
0:1
0:7
2:2
1:0
3:1
1:1
2:0
2:2

1. Tajov
2. Medzibrod
3. Podkonice
4. Riečka
5. Baláže
6. Harmanec
7. Dúbravica
8. Staré Hory
9. Malachov
10. Strelníky
11. Hronsek
12. Hiadeľ
13. Mičiná
14. Ľubietová
15. Horné Pršany

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
10
8
8
7
7
7
6
6
5
4
3
3
2
0

1
2
3
2
4
3
3
4
3
4
2
4
1
0
0

2
2
3
4
3
4
4
4
5
5
8
7
10
12
14

34:16
32:14
26:22
28:16
40:21
38:16
28:17
28:20
29:17
30:23
15:32
25:40
17:35
8:36
10:63

34
32
27
26
25
24
24
22
21
19
14
13
10
6
0

Prvý výkop jarnej časti je ešte ďaleko, keďže sa uskutoční až 26. marca 2006. Preto
doprajme nášmu mužstvu trochu oddychu a potom veľa elánu v zimnej príprave, aby sa s
chuťou pustili do stíhania súperov v budúcich kolách.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Volejbalový klub Podkonice Vás 26. decembra (pondelok) srdečne pozýva na tradičný
“Štefanský” Volejbalový turnaj za účasti zmiešaných družstiev za ulice Hôrka, Nová ulica,
Stred (Hlavná ulica) a družstva Mládeže.
Začiatok turnaja je o 10:30 v telocvični pri Základnej škole. Pozývame všetkých
priaznivcov volejbalu a tešíme sa na zanietenosť každého, či už v hľadisku, alebo na
ihrisku.
-jk-
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ŠPORT
LYŽIARSKY VLEK
Prevádzka lyžiarskeho strediska na Plešiach sa začne hneď, v prípade vhodných
snehových podmienok. Presný dátum otvorenia zimnej lyžiarskej sezóny bude oznámený
miestnym rozhlasom. Svahy budú upravené a cena za lístky sa nemení:
- celodenný lístok:
- poldenný (3 hodinový) lístok:
- bodový lístok:
- detský lístok (do 12 rokov):

200 Sk
150 Sk
50 Sk
100 Sk

Srdečne vás pozývame na výbornú lyžovačku!

ŠKOLA SNOWBOARDOVANIA
Snowboardový klub „Children of Board“ ponúka v lyžiarskej sezóne 2005/2006
možnosť školy snowboardovania. Podrobné infornácie získajú záujemci u Dominika
Valenta na tel. čísle 0908 073 084.
-mt-

Z REDAKCIE
Na záver posledného čísla
Podkonického spravodaja v tomto roku mi
dovoľte vysloviť slová vďaky všetkým,
ktorým zaleží na obsahu každého čísla
nášho, ale predovšetkým Vášho
spravodaja. Som rád, že články
neostávajú len na pleciach členov
redakčnej rady, ale že tí, ktorí chcú
informovať, prípadne pobaviť, sa aj sami
ozvú so svojimi podnetmi, alebo už aj s
hotovými článkami.
Teším sa z pozitívnych ohlasov a o to
viac sa pozastavím nad objektívnymi
slovami kritiky z radov našich čitateľov.
Verím, že spoločnými silami sa nám aj v
budúcom roku podarí vytvárať mesačník,
v ktorom si každý z vás nájde to, čo sám
očakáva.
Ing..Jaroslav Kostúr
šéfredaktor

P
5.12.

U
6.12.

S
7.12.

5. 12. 2005 - 11. 12. 2005
18.00 - féria
Poďakovanie za 75 rokov života
a prosba o Božiu pomoc
18.00 - Sv. Mikuláša, biskupa
Poďak. za 50 rokov spoločného života
+ František
(15.
výročie)
a prosbaBobák
o Božiu
pomoc
7.00 - Sv. Ambróza, biskupa
+ Kornélia, Jozef a ich rodičia

Š

Nepoškvrnené počatie Panny Márie
8.00 - Za farnosť
a rodina
Poďak. Očenášová
a Božia pomoc
pre rodiny
8.12. 18.00+-Alžbeta
18.00 - Sv. Ján Diego

P

9.12.

S
10.12.

N
11.12.

+ Anna Kostúrová a st. rodičia
18.00 - Sv. Jozafáta, biskupa-mučeníka
+ Vladimír Valent
3. adventná nedeľa
8.00 + rodičia Anna a Martin Ivanič
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Mária Budajová
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12. 12. 2005 - 18. 12. 2005
18.00 - Bl. Panny Márie Guadalupskej

P
12.12.

U

+ Ladislav Kostúr
18.00 - Sv. Lucie, panny a mučenice

13.12.

S

+ Mária Turčanová č.d. 80
7.00 - Sv. Jána z kríža, kňaza

14.12.

Š

+ Mária Balková a manžel
18.00 - féria

15.12.

P

+ Mária a Anna Kostúrová
18.00 - féria

16.12.

S

+ František Patráš a sestra Anna
18.00 - féria

17.12.

+ Zuzana a Juraj Kostúr a deti

N

19. 12. 2005 - 25. 12. 2005
18.00 - féria

P
19.12.

U
20.12.

S
21.12.

Š

+ František Očenáš
18.00 - féria
+ Mária a Ondrej Kostúrik,
dcéra Elena a ich rodičia
7.00 - Sv. Petra Kanízia, kňaza
+ st. rodičia a ich deti
18.00 - féria

22.12.

P

+ Mária a Mikuláš Bošáni a svokor
18.00 - Sv. Jána Kentského

23.12.

S

+ rodičia Ján a Anna, Veronika a Viliam
8.00 - féria

24.12.

+ Mária a Anton Tonkovič

N

4. adventná nedeľa
8.00 + rod. Helena a Valentín Ivanič Július a Anna
10.30 Za farnosť
18.12.

NARODENIE PÁNA
0.00 Na úmysel 8.00 + Jozef Kostúr
25.12 10.30 Za farnosť 15.00 Jasličková pob.

Upratovanie kostola: Anna Očenášová

Upratovanie kostola: Jozefína Gregorová

26. 12. 2005 - 1. 1. 2006
Sv. Štefana, mučeníka
8.00 + Mária a Martin Očenáš a rodičia
10.30 + Angela a Ladislav
26.12.
18.00 - Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

2. 1. 2006 - 8. 1. 2006
18. 00 - féria

P

U

27.12.

S
28.12.

+ Etela a František Budaj
7.00 - Sv. Neviniatok, mučeníkov
+ Emília a Anton Barla

Š

18.00 - Sv. Tomáša Becketa, biskupa
+ z rodiny Kremnickej,
Randovej a Balkovej
29.12.
18.00 - Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

P

30.12.

S
31.12.

N
1.1.

+ Anna Slobodníková
16.30 - Sv. Silvestra I., pápeža
+ Anna Oravcová a manžel
PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
10.00 + Jozef Bittner, 10. výr.
Upratovanie kostola: Emília Beňová

P

+ František

2.1.

U
3.1.

S
4.1.

18.00 - Najsvätejšieho mena Ježiš
+ Alexander, Anna a deti
7.00 - féria
+ Anežka Kretíková

Š

18.00 - féria
+ Edita a syn Ivan

5.1.

P
6.1.

S
7.1.

N
8.1.

ZJAVENIE PÁNA - TRAJA KRÁLI
8.00 + manžel Ján
10.30 Za farnosť
18.00 - Sv. Rajmunda z Peňafortu
+ Emília a syn Dušan
2. nedeľa po narodení Pána
8.00 + Stanislav Turčan a rodičia
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Emília Kukučková

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj

December 2005

10

