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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
po dlhej a náročnej zime, hlavne na finančné prostriedky, prichádzajú k nám
veľkonočné sviatky. Kto z nás by sa na ne netešil? Veľká noc je krásny sviatok, ktorým sa v
prírode i v ľudskom živote začína akoby niečo odznova. Kedysi aj dnes netrpezlivo
očakávaný sviatok, veď s ním končí dlhé pôstne obdobie. Slávnostný stôl plný dobrôt už
dávno nie je vzácnosťou.
Ožíva príroda, ožívajú ľudia. Krása jarných dní prebúdza um a chuť do života. Znovu je
tu príležitosť krásnych rodinných stretnutí. Verím vážení spoluobčania, že tieto krásne
sviatky prežijete v dobrom zdraví a v priateľskej rodinnej atmosfére.
Prajem Vám milí spoluobčania príjemné a veselé veľkonočné sviatky.
Jozef Jamrich
starosta obce
MILÍ PRIATELIA,
ešte pár dní budeme uvažovať o Ježišovom kríži, ktorý spájame so svojimi vlastnými
krížmi v živote. Veľmi rád mám pobožnosť krížovej cesty v pôste. Páve ona má pre nás
veľkú výpovednú hodnotu o Božej láske voči človeku, ba o tom, že Boh stojí pri všetkých
našich krížoch a pomáha nám ich niesť - rozumie nám. Z krížovej cesty necitiť pach smrti,
nezdaru, sklamaných nádejí, ako sa to môže zdať povrchnému pozorovateľovi, ale naopak
žiari z nej nádej Veľkonočného rána. Počas niektorých Veľkonočných sviatkov som dostal
peknú esemesku: „Pamätaj, že po smútku Veľkého piatku, vždy svitne Veľkonočné ráno.“
Ten „Veľký piatok“ môže pre nás padnúť na ktorýkoľvek deň v roku, nezabudnime však
dúfať v ráno Veľkej noci vtedy, keď je nám ťažko.
Prajem a vyprosujem Vám nádej Veľkej noci, ktorá však nemôže byť bez krížovej cesty
nášho života. Jej majstrom je Kristus. Máme sa od neho čo učiť.
Mgr. Norbert Ďurdík
farár
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) TELEVÍZNY SIGNÁL
Tak ako sme Vás informovali v predchádzajúcom čísle Podkonického spravodaja o
vysielaní.televízneho signálu situácia dnes je nasledovná:
a).Bola vyrobená a namontovaná anténa na Základnej škole s materskou školou
Podkonice z prostriedkov Obecného úradu v Podkoniciach.
b).Taktiež je prevedená montáž kompletného systému MMDS na vysielanie, v
dohodnutom termíne.
c).Vysielať sa zatiaľ nemôže, nakoľko vyšiel nový zákon číslo 117/2006 Z.z. z 2.
februára 2006 a to s účinnosťou od 1.apríla.2006 o elektronických komunikáciách, ktorý
hovorí o pridelení individuálneho povolenia na používanie frekvencií vydaného
Telekomunikačným úradom SR. Na pridelení frekvencie sa v spolupráci s Fy. ASNET Žilina
pracuje a v krátkej dobe podľa prísľubu by mala byť frekvencia pridelená. Preto prosíme o
troška zhovievavosti, nakoľko musíme rešpektovať nový zákon.
d).Obec bude vyberať finančné prostriedky vo výške 2.500,- Sk na jednu domácnosť.
Prosíme Vás preto touto cestou, tí ktorí ste prejavili záujem, aby ste k tejto veci pristúpili
zodpovedne. Príspevky vyberáme v hotovosti na Obecnom úrade od 4. apríla do 10. apríla
2006, nakoľko potrebujeme zaplatiť firme zálohu v termíne.
2) VTÁČIA CHRÍPKA
a).Čo je vtáčia chrípka?
Infekčná choroba domácich a voľne žijúcich vtákov. Spôsobuje ju vírus,.ktorý v jednej
zo svojich foriem konkrétne H5N1 môže byť nebezpečný aj pre človeka.
b).Ako sa šíri?
V prvom rade dýchacími cestami nakazeného vtáka: nosovým výtokom, kašľom,
kýchaním a pri vylučovaní trusom. V chove sa šíri po kontakte s chorými vtákmi,
prostredníctvom ošetrovateľov, predmetmi, dopravnými prostriedkami, krmivom a vodou
ale aj násadovými vajciami. Vírus sa nešíri konzumáciou hydinového mäsa, pretože pri
tepelnom spracovaní nad 70 stupňov sa vírus spoľahlivo likviduje.
c).Aké má príznaky?
U zvierat možno pozorovať stratu plachosti, zníženú aktivitu a príjem krmiva a vody.
Postihnuté jedince sa zhlukujú, majú našuchorené perie, nosnice častejšie kvokajú, klesá
znáška. Objavujú sa dýchacie problémy ako sú výtok z nosa, kašeľ, kýchanie, chrapľavé
zvuky, slzenie, opuchy hlavy, viečok. Ďalej to môžu byť poruchy tráviaceho traktu hnačky a
nervového systému kŕče, či poruchy pohybu. Tieto príznaky sa vyskytujú ojedinele alebo v
kombinácii.
d).Ako sa chrániť pred vtáčou chrípkou?
-.nedotýkať sa mŕtvych a chorých vtákov, prípadne aj iných uhynutých zvierat,
-.dodržiavať zásady osobnej hygieny, najmä umývanie rúk mydlom niekoľkokrát denne
a vždy pred jedlom,
-.vyhýbať sa styku s hydinou vo veľkochovoch, resp. s inými zvieratami podozrivými z
nákazy,
-.poznať spôsoby prenosu a prvé príznaky ochorenia,
-.v prípade možnosti šírenia sa epidémie použiť ochranné rúška na ústa a nos a
improvizované ochranné prostriedky (napr. navlhčená vreckovka, šatka...).
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3) DEŇ VODY
Chcem Vám pripomenúť vážení občania, že 22. marec bol vyhlásený valným
zhromaždením OSN za Svetový deň vody.
22. marec je teda jedinečnou príležitosťou pripomenúť si mimoriadnu dôležitosť vody,
na zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Stav, ktorý môžeme
spoločne registrovať podľa vodných tokov je stále žalostný. Jednotlivé brehy potokov sa
väčšinou stávajú súvislým smetiskom. Na odstránenie tohto stavu chcem Vás, vážení
občania požiadať, aby ste nevysýpali domový odpad okolo nášho Podkonického potoka,
lebo je to vizitka celej našej obce.
Verím, že i keď malým vkladom, zodpovedne pristúpime k tejto veci. Vývoz odpadu
máme zabezpečený v pravidelných termínoch.
Za pochopenie ďakujem.
Jozef Jamrich
4) SPOLOK PODKONIČAN
Medzi hlavné ciele Spolku Podkoničan patrí podporovať kultúrno-spoločenské a
športové činnosti, prácu s mládežou, vypĺňať voľný čas športom a kultúrnymi akciami. Aj
vďaka vám sme minulý rok mohli podporiť také akcie ako Deň detí, Olympiádu
málotriednych škôl v Podkoniciach, sviatok sv. Mikuláša, či čoraz populárnejšiu
Podkonickú pätnástku, ale i mnohé iné...
Aj tento rok máte možnosť prispieť 2% z dane na podporu našej činnosti. Môžete tak
urobiť na tlačive, ktoré bolo distribuované s posledným číslom Spravodaja, prípadne vám
ho radi poskytnú na Obecnom úrade. V elektronickej podobe ho nájdete aj na našej
internetovej stránke www.podkonice.sk.
Názov:
Adresa:
IČO:
Právna forma:
Číslo účtu:

Spolok Podkoničan
Podkonice 178, 976 41
37957601
Združenie
2621783174/1100
Tatra banka a.s.

Spolok Podkoničan - Jediný spôsob
ako návrátiť vaše peniaze naspäť k vám!

2%

5) PRIPOMÍNAME
Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a Všeobecno záväzného
nariadenia obce Podkonice č.1/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce
Podkonice č. 11/2004 je povinnosťou občanov, daňovníkov do 31. mája 2006:
- zaplatiť daň z nehnuteľností
- zaplatiť poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2006 (280,Sk/osoba/rok).
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KULTÚRA
A JA SOM Z PODKONÍC DEBNÁR
Pesničku o debnárovi som poznala, no kým som
nenavštívila pána Ladislava Slobodníka poriadnu predstavu
o tom, čo debnár robí som nemala.
Po niekoľkých telefonátoch a osobných rozhovoroch som
sa jednej mrazivej stredy ocitla v drevom voňajúcej a
vykúrenej debnárskej dielni.
Pán Slobodník mi začal ukazovať svoje výrobky a
rozprávať o tom, ako „oprášil“ debnárske remeslo.
Vyštudoval stredné liehovarnícke učilište v Trenčíne.
Zamestnal sa a dlhé roky pracoval vo Fatre. Diaľkovo si
„urobil“ ekonomickú školu. Popri všetkých pracovných a
osobných povinnostiach si našiel čas a venoval sa svojej
záľube - chovu oviec.
Prvá lastovička, ktorá ohlásila, že „remeslo treba zvesiť z
klinca“, bola potreba postaviť novú tzv. skladaciu kolibu.
Druhá prišla onedlho v podobe problému zohnať do koliby
salašnícky riad. Pán Slobodník mal chuť a odvahu popasovať
sa s touto výzvou. Veď prácu na salaši a všetko, čo s ním súvisí
dôverne poznal z chlapčenských liet.
A tak začal robiť najprv jednoduchšie riady (zberačky,
lyžice, varechy...). Keď sa mu do ruky dostal gríf a istota pribudli
geletky,.vedrá,.džbánky,.sudy,.súdky,.lagvice,.šochtáre.
Ako áno, ako nie objavila ho pani riaditeľka PhDr. Iveta
Zuskinová, oslovila a nahovorila na spoluprácu. Výsledok ich
spoločného snaženia bude onedlho slávnostne prezentovaný.
Na otvorenie stálej výstavy nášho rodáka v Salašníckom
múzeu v Pribyline pozývame aj Vás. Predpokladaný termín
otvorenia je 28. mája 2006 o 10.00 hod a Obecný úrad zamýšľa
zorganizovať exkurziu pri tejto príležitosti.
-mt-

Salašnícky riad z dielne Ladislava Slobodníka
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KOLIBA
Výstavba novej koliby - 3. apríl 1986
Zhotovili: Ladislav Slobodník a Ján Fodor

Drevené varechy z rúk majstra Slobodníka
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CESTA TMAVOU NOCOU
Koncom októbra 1944 povstaleckí vojaci ustupovali do hôr pred presilou nemeckých
okupantov, ktorí postupne obsadzovali celé Slovensko. Časť obyvateľov mesta pred
príchodom okupantov utekala na dediny, alebo do hôr. Bol.som žiakom Priemyselnej.školy
a požiadal ma náš pán profesor, ktorý bol židovského pôvodu, či by som mu nerobil
sprievodcu podkonickými horami. Potrebuje sa ukryť pred nemeckými okupantmi v chate
svojho priateľa. Chata bola v oblasti niekde medzi vrchom Šponga a Močiarom. Pán
profesor tam v živote ešte nebol..Súhlasil som s požiadavkou.
Nasledujúci deň prišiel k nám pán profesor s celou rodinou. Na aute si doviezol
potrebnú výbavu do hôr. Všetok tento materiál sme preložili na náš voz. Zapriahli sme kone,
celá rodina si sadla na voz a vybrali sme sa do hôr. Šiel s nami aj môj pomocník, 15 ročný
Ferko od susedov.
Cesta do Ľupčice bola pokojná, len v hornej časti, keď sme mali odbočiť na Kalištie,
našli sme v ceste 5-6 vozov, v ktorých si povstaleckí vojaci viezli vojenskú výstroj a potravu.
Zbedačené kone nevládali do kopca vyviezť veľký náklad. Páčili sa im naše kone a žiadali
nás, aby naše kone ich vozy povyťahovali na Kalištie. Sľúbil som im, že naše kone ich
náklady povyťahujú, len tento náklad, čo máme na voze musíme zaviezť tu do najbližšej
dolinky a o 10 minút sa vrátime. Takto sme boli nútení zmeniť cestu a nešli sme cez Kalištie,
ale náhradnou cestou hore Studencom. V hornej časti Studenca cesta končila a preto sme
museli náklad z voza zobrať do rúk na plecia a pokračovať v ceste pešo. Pomocného
pohoniča Ferka som poslal s vozom domov. Aby sa nestretol s povstaleckými vojakmi, určil
som mu náhradnú trasu cesty domov a to Pavlovým závozom ku Kalištiu, ďalej dolu
Jalovým do Ľupčice a tak domov.
Pomaly sme prišli na Močiare a hľadali v hore priateľovu chatku. Po 1 hod. blúdenia sme
chatku našli. Domáci pán privítal nových hostí a určil im miesto, kde si majú zložiť svoj
náklad. Ja som sa s nimi rozlúčil, poprial som im príjemný pobyt a vykročil som na spiatočnú
cestu domov.
Deň sa končil a začalo sa stmievať. Nešiel som domov cez Studenec, ale zvolil som si
spiatočnú cestu cez Kalištie. Cez Močiare som išiel v polotme, cez Hrivkov bola už tma.
Úplná tma nastala, keď som cestou z Hrivkova vstúpil do hory po ceste, ktorá smerovala na
Kalištie. V prípade vybočenia z cesty, by som stratil orientáciu svetových strán a blúdil by
som celú noc v hore. Po 3-4 pádoch som pomocou lieskovej palice, ako slepec prešiel
ponad Kalištie k horárni. Cestu od kaliskej horárne som si nevolil Jalovým, ale Uhliarskym
závozom. Z tohto závozu som vyšiel na lúky na Prieslope, kde som stratil v nepriehľadnej
tme orientáciu svetových strán. Hrozilo nebezpečie, že si zle zvolím smer cesty a zbehnem
cez Lovásovú do Moštenice. Zachránil ma priechodský vrch zvaný Kopec, ktorý mal svoje
vrcholové obrysy slabulinko osvetlené v dôsledku elektrického osvetlenia okolitých dedín a
mesta Banská Bystrica. Vedel som, že smerom na kopec sa tiahne naša Ľupčica. Vykročil
som týmto smerom po lúkach na Ľupčicu. Palicou som šermoval popred seba, aby som
nenarazil na liesku, alebo strom. V pohode som prešiel cez jarčok na Zrážke. Ťažký úsek jkl

PODKONICKÝ Spravodaj

Apríl 2006

6

VAŠE PRÍSPEVKY

.

Zr cesty som mal za sebou a v
pokoji som vykročil na posledný
úsek domov. V tejto dobrej
nálade som odrazu zbadal pred
sebou dve okrúhle slabulinké
svetielka bielosivej.farby. Zastal
som a pozoroval som tie
svetielka. Už je to tu. Dobre tá
moja stará mať vravievali, že po
Ľupčici chodia strašidlá.
Jasnosť svetielok sa zvyšovala.
Ja som začal cúvať dozadu a
svetielka išli stále bližšie ku
mne. Pri cúvaní v strmom svahu
som narazil na veľký mravenčí
kopec, cez ktorý ma prekotilo a
padol som dolu hlavou do liesky a nohami hore do kopca. Pokiaľ som sa spamätal strašidlo
stálo tesne nado mnou.
Začal som z plného hrdla kričať,aby strašidlo šlo od mňa preč a bil som palicou v
zúfalstve na všetky strany. Strašidlo nereagovalo na môj krik, vytrvalo stálo nado mnou.
Tento zúfalý zápas o život trval 2-3 minúty a odrazu strašidlo vydalo zvláštny zvuk. Prestal
som kričať a biť palicou. Rozmýšľal som, čo to je za zvuk. Ja ten zvuk poznám. Asi o 1
minútu sa zvuk opakoval. Vymotal som sa z liesky, postavil som sa a šiel som k strašidlu.
Pre veľkú tmu som jeho obrysy nevidel. Šiel som k svetielkám a objal som konskú hlavu. On
si položil svoj pysk na moje plece. „Ty beťár, ty si ma nastrašil, kde sa tu v noci túlaš? Zvuk,
ktorý ma vyslobodil z veľkého psychického napätia bol zvuk, ktorý vydávajú kone, keď si
spätným dýchacím vzduchom prefukujú upchaté nosné dutiny..Bol som nesmierne rád, že
strašidlá neexistujú a vymýšľa si ich človek sám svojou nevedomosťou.
Chytil som tohto môjho strašiaka za hrivu a nasmeroval na spoločnú cestu do Podkoníc.
Ja som sa mu prihováral a sám si dával aj odpovede a tu odrazu zo spodku obecnej lúky sa
ozval.hlas: „Háloó, kto tam?“ Ja som sa pýtal: „A tam kto?“ Zdola sa ozval hlas: „Tu Vyšný z
Kalištia.“ Ja som odpovedal: „Tu Očenáš z Podkoníc.“ Pán Vyšný ma volal, aby som prišiel
k nemu,.že je na lúke pod cestou.
Za týchto mimoriadnych podmienok sme sa zoznámili. Aby ma bližšie videl,
zapaľovačom si posvietil na moju tvár. Rozprával mi, že bol v Slovenskej Ľupči. Keďže sa
Povstanie končí, dohnali do Slovenskej Ľupče zo štátneho majetku Vígľaš kone a že jemu
dali pre Kališie z tohto stáda 4 kone, ale jeden mu ušiel po ceste do Podkoníc. Ja som ho
požiadal, aby sa pozrel dozadu kde zistil, že pri 6 svetielkách stoja ďalšie 2 svetielka. Bol mi
veľmi povďačný, že som mu doviedol ujdeného koňa. Porozprával som mu strašidelný
prípad s konskými svetielkujúcimi očami. Spoločne sme zistili, že konská očná zornička, pri
veľkej tme svetielkuje do vzdialenosti 4-5 metrov. Po 30 minútach sme sa s pánom Vyšným
rozlúčili a popriali šťastnú cestu domov.
Príjemného ujka Vyšného som v živote viac nevidel. Podľa rozprávania mošteničanov v
jarných mesiacoch r. 1945, keď sa nemeckí okupanti po vypálení Kalištia vracali dolu
moštenickou dolinou, ujka zobrali so sebou a usmrtili ho vo vápenke, ktorá sa nachádzala
asi 1 km pod obcou Moštenica. Pána Vyšného usmrtili najdrastickejším spôsobom, aký sa
môže vytvoriť v zdivočilom mozgu masových vrahov a to tak, že pána Vyšného za živa
rozpílili pílkou na dve polovice.
Vladimír Očenáš, č.d. 72
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PODUJATIA
KONCERT RICHARDA ČANAKYHO
30. apríla zavíta do našej farnosti spevák Richard
Čanaky. Príde so svojim spoločenstvom povzbudiť
hlavne našich birmovancov pri príprave na sviatosť
birmovania. Nebude tu však len pre nich, ale pre
každého, kto má rád dobrú hudbu, navyše vo forme
chválových piesní spojenú s modlitbou a zaujímavým
slovom.
Tu je pár slov k predstaveniu jeho osoby. Richard
pochádza z Novej Dubnice, ale už od detstva býva v
Bratislave. Dlhé roky hľadal pravdu, hľadal svoju
základnú orientáciu. Skúšal to cez bojové umenia,
východné náboženstvá, ale stále nenachádzal to, čo by
ho vnútorne naplnilo. Nakoniec ho predsa len „chytilo"
Ježišove učenie, aj keď cesta k nemu nebola vôbec
ľahká a jednoduchá. Zistil však, že Ježiš mu dáva
odpovede na všetky nezodpovedané otázky.
V súčasnosti sa venuje rôznym tvorivým činnostiam. Má nahrávacie štúdio na podporu
začínajúcich gospelových kapiel. S mobilným štúdiom cestuje za hudobnými skupinami,
aby ich nahral a pomohol im splniť sen - mať vlastné CD-ečko. Pomocou internetovej
stránky www.richardcanaky.sk komunikuje s množstvom ľudí o hudbe, o živote, o viere atď.
Stránka poskytuje okrem množstva informácií, aj modlitebnú nástenku a možnosť
nadviazať kontakty a vzťahy aj s inými kresťanmi. Vedie Spoločenstvo Pelikán v
bratislavskom Lamači a tiež koncertuje so svojou folk-rockovou skupinou. Na svojom konte
má už 7 vlastných albumov, z ktorých najnovší nesie názov „Vďaka Ježiš III“, kde nájdete
piesne plné pravdivých výpovedí o Bohu a živote, ktoré určite zaznejú aj v Podkoniciach.
Spoločne so speváčkou Máriou Podhradskou ďalej pripravujú hudobno-dramatický
program a vydali už 3 CD venované deťom. Najnovšie sa s ním môžete stretnúť každý
štvrtok o 19.00 hod., kedy na vlnách Slovenského rozhlasu moderuje reláciu Frekvencia M.
Účasť na koncerte v Podkoniciach prisľúbili aj „Mladí z Brusna“, ktorí pred Richardovým
vystúpením zaspievajú pár piesní spoločne s našim zborom „...a 3 bodky“. Celé sa to začne
o 15.00 hod. v našom kostolíku sv. Martina, kde ste všetci srdečne vítaní.
Verím, že Richardova prítomnosť v Podkoniciach bude obohatením pre každého z nás.
-jk-

PODKONICKÝ Spravodaj
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROCIU
50. rokov

70. rokov

Ján Plachý (č.d. 224)
Ľubomíra Plachá (č.d. 224)
Anna Kostúrová (č.d. 326)

Anna Bobáková (č.d. 300)
Emília Gregorčoková (č.d. 236)

75. rokov

80. rokov

Júlia Turčanová (č.d. 211)

Mária Očenášová (č.d. 180)

ZOMRELÍ SPOLUOBCANIA

Boris Šípka (32 rokov)

ŠPORT
STOLNO-TENISOVÝ TURNAJ
Dňa 18.marca sa v telocvični pri ZŠ v Podkoniciach uskutočnil 4. ročník stolnotenisového turnaja neregistrovaných hráčov. Turnaj už tradične organizovala Obec
Podkonice v spolupráci so Základnou školou a zúčastnilo sa ho 20 hráčov, ktorí boli
rozdelení.do 4 kategórií.
Vyvrcholením turnaja bol zápas o absolútneho víťaza, ktorým sa s prehľadom stal
Braňo Homola. Osobitnú cenu si odniesol aj Milan Pavlenda, keď bol odmenený ako
najstarší účastník turnaja.
-jk-

Braňo Homola
Poradie v jednotlivých kategóriách:
Ženy do 30 rokov
1. Zuzana Bobáková
2. Lenka Kostúrová
3. Monika Barlová
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Ženy nad 31 rokov
1. Ingrid Barlová
2. Erika Osadská
3. Vladimíra Turčanová

Muži do 30 rokov
1. Vladimír Krippner
2. Richard Vajda
3. Róbert Vajda

Muži nad 31 rokov
1. Branislav Homola
2. Ľuboš Hošala
3. Dušan Gregorčok

PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OZNAMY
3. 4. 2006 - 9. 4. 2006
19.00 - féria
3.4.

+ Matúš Drak

10. 4. 2006 - 16. 4. 2006 (Veľký týždeň)
19.00 - féria
10.4.

+ st. rodičia Čekalovci a Gašparíkovci
19.00 - féria

19.00 - féria
4.4.

+ rodičia Ivaničovci

+ Mária Randová

11.4.

7.00 - féria
5.4.

+ Emília Barlová

7.00 - féria
12.4.

19.00 - Zelený štvrtok

19.00 - féria
6.4.

Za Božiu pomoc pre rodinu Očenášovú

8.4.

9.4.

+ Milan Slobodník
19.00 - féria
Za Božiu pomoc
pre rodinu Gregorčokovú
Kvetná nedeľa
8.00 + Ľudvík Flaška a Irena
10.30 Za farnosť

15.00 - Veľký piatok
14.4.

15.4.

16.4.

18.4.

19.4.

Veľkonočná nedeľa
8.00 + Mária, Jozef a deti
10.30 Za farnosť

24. 4. 2006 - 30. 4. 2006
19. 00 - féria
24.4.

19.00 - féria
Za rodinu Bobákovú a za Božiu pomoc

+ z rodiny Pospíšilovej

Upratovanie kostola: Mária Flašková

17. 4. 2006 - 23. 4. 2006
9.00 - Veľkonočný pondelok
+ Ema a Martin

Obrady Veľkého piatku
19.30 - Biela sobota

Upratovanie kostola: Jožka Gregorčoková

17.4.

+ Pavol

13.4.

19.00 - féria
7.4.

+ Vilma a Ondrej Kmeť a starí rodičia

+ Marta a Pavel Turčan
19.00 - Sv. Marka Evanjelistu

25.4.

+ Stanislav Šípka, 20. výročie

7.00 - féria

7.00 - féria

+ Emil

+ Mária, Júlia a starí rodičia

26.4.

19.00 - féria
20.4.

+ Matúš Stančiak

19.00 - féria
+ Igor Turčan

27.4.

19.00 - féria
21.4.

+ Boris Šípka
19.00 - féria

22.4.

23.4.

+ Anna Slobodníková
2. veľkonočná nedeľa
8.00 + Jolana a Pavol Veterník
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Emília Beňová

19.00 - féria
28.4.

+ Veronika, Viliam, Berta, Martin a syn

19.00 - Sv. Kataríny Sienskej
+ st. rodičia Anna a Ján Randa
29.4.
a ich deti
3. veľkonočná nedeľa
8.00 Poďakovanie za 70 rokov života ...
10.30 Za farnosť 15.00 KONCERT
30.4.
Upratovanie kostola: Emília Kukučková

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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