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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
mesiac október je považovaný za mesiac úcty k starším, aj v našej obci sme si dňa
26.10.2006 uctili našich jubilantov, ktorí dovŕšili 70, 75, 80 a 85 rokov. Vydarená slávnosť sa
uskutočnila v Kresťanskom dome s kultúrnym programom. Bolo to milé stretnutie, kde sa
zaspomínali rôzne zážitky z detstva až po dnešok.
Chcem im poďakovať i touto cestou za ich doterajšiu prácu v prospech našej obce, za
výchovu detí i vnúčat a v neposlednom rade i za to, že prijali naše pozvanie.
Začína november, predposledný mesiac roka. Jeho prvé dni patria každoročne
Pamiatke zosnulých a spomienke na svojich najdrahších. Práve tu, na miestach večného
odpočinku i dlhého spánku, stretávajú sa príbuzní, priatelia, rodiny blízke i vzdialené a
zatiaľ, čo sa príroda ukladá na zimný spánok, cintoríny sa stávajú záhradami s vôňou
čečiny i spomienkových vencov.
Stovky horiacich sviečok, ľudských osudov a mnoho spomienok nad hrobmi vo
večernom súmraku cintorínskeho ticha - to je realita týchto dní. Slza, ktorá vypadne z oka,
bude aj slzou vďačnosti a možno aj odprosenia.
Kvety a svetlá sviečok na hroboch symbolizujú predovšetkým úctu a spomienku.
Postojme v svetle blikajúcich sviečok a hviezd pri svojich najdrahších a aj s odstupom času
venujme tomuto miestu ticho, pokoj a vďačnosť pre vieru v nesmrteľnosť človeka, ktorého
sme milovali.
Záverom Vám milí spoluobčania chcem zaželať príjemné „Martinské sviatky“ pri
príležitosti výročia posviacky nášho rímsko-katolíckeho kostola. Posviacka sa konala po
dni sv. Martina dňa 14. novembra v roku 1819.

Jozef Jamrich
starosta obce
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
TAK UŽ SME SA ROZBEHLI ...
Mesiac september bol hektický nielen pre učiteľov, ale aj pre deti a hlavne rodičov.
Oboznamovanie sa s novými vyučovacími predmetmi, učebnicami, pani učiteľkami,
spolužiakmi, prostredím, zápisom do záujmových krúžkov, ZUŠ... Naši noví prváci to
všetko napodiv zvládli veľmi dobre.
Október sa niesol v znamení pílenia a ukladania dreva, v znamení zberu a spracovania
školskej úrody jabĺk, sliviek, hrušiek, orechov.
Chcela by som sa v mene kolektívu pracovníkov školy veľmi poďakovať všetkým
rodičom a starým rodičom za pomoc.
zber úrody

ukážky prác detí. MŠ (jesenná tematika)

varenie lekváru

V krásnom jesennom počasí sme chodili do okolia školy a nazbierali aj šípky na zdravý
čaj. V októbri sme sa zamerali aj na návštevu kultúrnych podujatí a akcií, v snahe využiť
kultúrne poukazy.
INZERCIA
ZŠ s MŠ ponúka voľné pracovné miesto asistenta učiteľa. Podmienky: úplné stredné
vzdelanie alebo VŠ vzdelanie prvého stupňa (Bc.) pedagogického zamerania, príp. jeho
prebiehajúce štúdium.
PONUKA ZŠ s MŠ:
- Práca na PC a prístup na internet pre každého
v utorok od 16:00 - 20:00 hod. a vo štvrtok od 15:00 - 20:00 hod.
- Prenájom telocvične
- Prenájom priestorov školy a jedálne
- Zapojenie sa do turistiky a cykloturistiky organizovaných školou
- Cvičenie v telocvični: pondelok od 18:30 hod do 20:00 hod. VOLEJBAL
v utorok a štvtok od 18:30 do 19:30 hod. KALANETIKA - TAEBO a pod.
v stredu od 18:00 do 19:30 hod a v sobotu od 16:00 do 19:00 hod. STOLNÝ TENIS
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FARSKÉ OKIENKO
BOLI SME NA PÚTI
Čo je to púť? Ak sa človek z niečoho
veľmi teší, ak ho niečo trápi, ak je pre niečo
smutný, čo urobí? Vyhľadá toho, kto mu je
najbližší, aby sa mu zveril so svojimi
pocitmi a očakáva pochopenie, pomoc
alebo radu, aby lepšie spoznal seba a
pochopil, čo od nás očakáva Pán. Pre nás
katolíkov je to Panna Mária i mnohí naši
svätí patróni. Takúto možnosť sme dostali
aj my (17 členov našej farnosti), aby sme mohli s farníkmi zo Sásovej a Uľanky navštíviť
miesta, kde stáročia veriaci nachádzajú pomoc o ochranu.
V dňoch 13. a 14. októbra sme boli pozdraviť Pannu Máriu nanebovzatú v moravskej
svätyni - Menšej bazilike na hore Hostýn. Prešli sme Valašsko, zastavili sme sa na Hanej v
Holešove, kde je farský kostol zasvätený tiež nanebovzatej Panne Márii, jeho terajšiu
barokovú podobu rovnako ako i chrám na Hostýne dala vyhotoviť rodina Rottalovcov v 17.
storočí. Sú to umelecké skvosty nevídanej krásy. Miestny pán dekan nás oboznámil s
históriou a autormi umeleckých diel, vytvorených na oslavu Božiu, potom sme všetci boli
pozvaní na faru, kde nás už čakali čerstvo napečené moravské koláčiky. Osviežili sme sa v
krásnej farskej záhrade a pokračovali sme v ceste na Hostýn. Tu sme začali púť sv. omšou.
Popoludní sme si vykonali pobožnosť krížovej cesty za rodiny. Umocňovala ju krása tohto
diela, ktorým Morava vzdáva poklonu ukrižovanému Ježišovi (autor arch. Dušan Jurkovič 20.storočie). Večer sme ešte prosbami a piesňou pozdravili Pannu Máriu La Salettskú,
ktorá má tu tiež.kaplnku. Ubytovanie sme mali výborné priamo na Hostýne, kde sú tri novo
opravené útulné domy pre pútnikov. Sú tu aj slovenské rehoľné sestry. Ráno sa už
Moravania schádzali na púť, ktorá začínala v popoludňajších hodinách. My sme odchádzali
do Kroměříža, tam sme navštívili chrám sv.Mórica, mučeníka z 3.storočia n.l., ktorý za
svoju neochvejnú vieru v Ježiša položil život i so svojou 6-tis. légiou na mieste dnešného
mesta St.Moritz vo Švajčiarsku. V kostole nás sprevádzal miestny pán kostolník, jeho
výklad bol taký pôsobivý, že ho určite nikdy nezabudneme. V autobuse i na Morave vôbec
sme stretli veľa milých ľudí, priateľských, ochotných a skutočných kresťanských bratov a čo
mňa zaujalo, všade pri laickej činnosti okolo chrámov bolo dosť mladých ľudí. Viera tu má
iste zdravé, pevné korene. Ďalej sme Slováckom prešli na Velehrad. Nevieme isto, či práve
tu bolo centrum kresťanskej misie v časoch Veľkej Moravy, archeológovia to stále skúmajú,
ale to nie je až také podstatné, je to miesto, kde ďakujeme za dar viery prinesenej našimi
drahými vierozvestcami a každý túži tu sa pokloniť a poďakovať Bohu za to. Aj ten nádherný
chrám je toho dôkazom. Po sv. omši sme opustili Moravu, navštívili sme ešte kostolík na
Skalke pri Trenčíne, miesto života sv.Andreja a Beňadika, ako aj zostatky benediktínskeho
kláštora, kde sa v súčasnosti prevádza archeologický výskum.
Vďaka úsiliu a schopnosti našich vdp. Petra, Daniela a nášho p.farára,
ktorí nás na púti viedli, sme prežili 2 krásne dni v nádhernej priateľskej
pohode bez jedinej organizačnej chybičky. Vrátili sme sa domov posilnení
milosťami, ktoré vyžarujú všade na miestach, ktoré sme navštívili, rovnako
ako po stáročia, tak i dnes. Vrátili sme sa so srdcom plným radosti a s
túžbou žiť svoju vieru tak, aby sme dokázali s pomocou našej nebeskej
Matky vždy povedať Bohu - Buď vôľa Tvoja. Vďaka za to.
Ľudmila Kostúrová
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PODUJATIA
TÓNY LÁSKY 2006
Ako každý rok, tak aj tento, bol pre kúpeľnú obec Brusno niečím výnimočný.
Dňa 21. októbra sa tu uskutočnil už piaty ročník mládežníckeho gospelového
festivalu pod názvom TÓNY LÁSKY, respektíve TONY LÁSKY. Tento názov
nemá symbolizovať len to, že ide o hudobný festival, ale aj to, že každý, kto sa
skutočne ponorí nielen do atmosféry, ale aj významu jednotlivých piesní, môže
skutočne prežiť „tony“ lásky, ktoré nám Boh dáva.
Svojou účasťou sme k nemu prispeli aj my, ... A 3 bodky. Po rýchlej jazde na dvoch
autách sme sa dostali na miesto konania. Samotný festival sa začal o 13.30 hod. svätou
omšou v kostole Sv. Ondreja. Omšu celebroval páter Rudolf z Priechodu, ktorý je kňazom
pre mládež v našom dekanáte. Jeho kázeň sa nám veľmi páčila, pretože porovnal let
šarkana so životom človeka, ktorý by mal svoj život žiť tak, aby miloval Boha a svojho
blížneho.
Potom sme sa presunuli
do Miestneho kultúrneho
strediska, kde sa to všetko o
14.30 hod. začalo.
Moderátori Saška s Ivom
privítali prvých účinkujúcich. Bola to skupinka z
Poník, ktorý svojimi
piesňami otvorili tento
festival. Po nich nasledoval
detský zbor z Priechodu s
najnižším vekovým
priemerom festivalu a
rovnakými vlasovými
variáciami. Ďalej vystúpili
domáci z Brusna. Ich
úvodná pieseň Tvoje milosrdenstvo pôsobila ako balzam na dušu. Všetky ostatné piesne
vynikajúco zahrali a súzvuk ich hlasov sa niesol celou sálou.
Po týchto troch predstaveniach sme konečne nastúpili my. Ako povedal náš „frontman“
Jarko a tiež si to myslíme aj my, že sme sa tam nezúčastnili kvôli tomu, ako dobre a kvalitne
vieme spievať a hrať, ale hlavne preto, aby sme chválili Boha, tak ako sa má, spevom a
hudbou. Po nás vystúpil ešte skupina TIMON z Trnavej Hory.
O spestrenie festivalu sa postarali Kapucíni spolu so STANLEYM, ktorý za rok 2005
dostali cenu AUREL za najlepší gospel. Kapucíni zožali veľký úspech, tak ako to už tradične
na ich vystúpeniach býva.
Organizátori mali pre každý zbor pripravené občerstvenie a fajné koláčiky, začo sa im
touto cestou chceme aj poďakovať.. Organizátori ani tohto roku nezabudli na tombolu so
zaujímavými cenami, ktorá sa losovala počas prestávok.
Večer festivalu pokračoval opäť v kostole, kde páter Rudolf viedol Taizé spolu so
zborom z BB-Fončordy.
Celý náš zbor sa bude opäť tešiť na budúcoročný festival a dúfame, že bude taký super
ako tento rok, pretože vieme, že všetkých nás spája jedno a to je BOH. :-)
Veronika a Diana
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PODUJATIA
HODY V CHRENOVCI
Cez víkend od 29. septembra do 1. októbra sme sa my, členovia spevokolu "...a 3 bodky"
zúčastnili výletu vo farnosti Chrenovec, ktorá leží medzi Handlovou a Prievidzou. Pred
dvoma rokmi sme boli pozvaní na Mariánsku púť a tento rok na hody, pretože kostol v
Chrenovci je zasvätený sv. Michalovi.
Iste všetci dobre viete, že v tejto farnosti pôsobí pán farár Bogdan. Určite si naňho dobre
pamätáte. Dozvedeli sme sa, že pôvodný chrám zničil požiar a na nový milodarmi prispeli aj
podkonickí farníci, ktorí s láskou spomínali na vdp. Jozefa Hudeca, ktorý v rokoch 1930-38
bol podkonickým farárom.
Spievať sme neboli všetci, ale bolo nás dosť: Jarko Kostúr, Katka Kostúrová, Veronika
Homolová, Lívia, Mirka a Dominika Barlové, Monika Slobodníková, Kika Vajdová, Lenka a
Lucka Booczové a ich mama Anna, ktorej patrí vďaka za obetavosť.
Martinko Halaj

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
Kristián Kvaček (č.d. 58)

NARODENÉ DETI

GRATULUJEME K VÝROCIU
50. rokov

65. rokov

Oľga Mešková (č.d. 293)

Mária Slobodníková (č.d. 282)

55. rokov

Ján Slobodník (č.d. 77)
Júlia Turčanová (č.d. 49)

75. rokov
Bohumil Kretík (č.d. 308)
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FARSKÉ OZNAMY
6. 11. 2006 - 12. 11. 2006
18.00 - féria

30. 10. 2006 - 5. 11. 2006
18.00 - féria
30.10.

+ manžel Matúš

6.11.

+ Stanislav Šípka a rodičia
18.00 - féria

18.00 - féria
31.10.

+ Emília Šajgalová a rodičia

VŠETKÝCH SVÄTÝCH (slávnosť)
8.00 + František Slobodník, 15. výročie
10.30 Za farnosť
1.11.
8.00 Na úmysel sv. Otca
16.00 Za duše v očistci (na cintoríne)
2.11. 18.00 + rod. Mária a Július a syn Ján
18.00 - Sv. Martina Porres, rehoľníka
Za zomrelých biskupov
a kňazov BB diecézy
18.00 - Sv. Karola Borromeo, biskupa

3.11.

+ Irena a Ján Stanko

4.11.

31. nedeľa v Cezročnom období
8.00 rodičia Pavlendovci, st. rodičia
Budajovci a deti 10.30 Za farnosť

5.11.

7.11.

+ Blažej Zaťko, 1. výročie
7.00 - féria
+ rodičia a manžel

8.11.

18.00 - Výr. posviacky Lateránskej bazil.
Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc
pre rodinu Turčanovú
9.11.
18.00 - Sv. Leva Veľkého, pápeža
Za Božie Požehnanie
10.11. pre rodinu Slobodníkovú a Patrášovú
18.00 - Sv. Martina z Tours, biskupa
11.11.

+ František Patráš a rodičia
32. nedeľa v Cezročnom období
10.00 Za farnosť

12.11.

Upratovanie kostola: Anna Očenášová

Upratovanie kostola: Jožka Gregorčoková

13. 11. 2006 - 19. 11. 2006
18.00 - féria

20. 11. 2006 - 26. 11. 2006
18. 00 - féria

13.11.

+ Stanislav Turčan

18.00 - féria
+ Anna a Viliam Valent, syn Drahoslav
a Mária Kmeťová
14.11.
7.00 - féria
15.11.

+ rod. Mária a Ján Barla

20.11.

+ Jozef Kostúr, dcéra a rodičia
18.00 - Obetovanie Panny Márie

21.11.

+ Mária a Pavol Kmeť, 5. výročie
7.00 - Sv. Cecílie, panny a mučenice

22.11.

+ Anna Kostúrová a starí rodičia

18.00 - féria
16.11.

+ František Balko

18.00 - féria
23.11.

18.00 - Sv. Alžbety Uhoskej, rehoľníčky
17.11.

+ Anna a Andrej Gregorčok

+ Júlia a Ján Kostúrik a ich deti
18.00 - Sv. Ondreja Dung-Laka a spol.

24.11.

+ rod. Emil a Matilda

15.30 - féria
18.11.

Za novomanželov

33. nedeľa v Cezročnom období
8.00 + z rod. Randovej, Kremnickej a Balkovej
10.30 Za farnosť
19.11.
Upratovanie kostola: Mária Flašková

18.00 féria
25.11.

26.11.

+ rod. Bittnerovci a synovia Emil a Jozef
NEDEĽA KRISTA KRÁĽA
8.00 + Ján Očenáš
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Emília Beňová

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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