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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
o necelé tri týždne nám prichádzajú najkrajšie sviatky roka Vianoce. Prečo sa tešíme
na Vianoce? Na Vianoce sme si bližší ako inokedy aj preto, lebo chceme byť blízko seba,
spomenúť si na svoje detské Vianoce, potešiť sa z radosti našich detí, vnukov, ale aj
dospelých, áno, aj z darčekov našich pre nich a ich pre nás. Vieme sa tešiť a je nám dobre aj
z toho, že väčšina všetkých ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia, bližší i vzdialenejší známi,
susedia.sa tiež tešia, lebo sú k sebe bližšie.
O osobitej príťažlivosti vianočných chvíľ niet pochýb. Ak sa viaceré dni a noci podobajú,
vianočný čas sa odjakživa vyčleňuje z celoročného stereotypu. Veď si len zoberme ako to
naraz príde. Stromček ožije, nálada sa zosviatoční, my spomalíme a začíname si
uvedomovať blízkosť rodiny a našich priateľov.
Prajem Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov.
Jozef Jamrich
starosta obce
MILÍ..PRIATELIA,
začiatkom mesiaca december začíname vnímať blízkosť emotívne najsilnejších
sviatkov v roku - Vianoc. Hlavnou predzvesťou týchto sviatkov je už začaté adventné
obdobie. Už už, nedočkavo čakáme, aby sa tieto krásne sviatky začali. Atmosféra ticha,
hlbokého čara Vianoc - narodenia Božieho dieťaťa v betlehemskej maštaľke. Čím lepšie sa
na tieto sviatky pripravíme, tým sa stanú pre nás krajšími. Vianoce nie sú o daroch, ale o
láske, ktorú prostredníctvom darov chceme preukázať. Veď na Vianoce sme my sami
dostali najväčší dar, samotného vykupiteľa v Betleheme. „Zvestujem vám veľkú radosť,
ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus
Pán.“ (Lk 2, 10-11) - takto sa prihovoril anjel pastierom v betlehemskom chotári, keď im
odovzdal radostné posolstvo o Ježišovom narodení. Pastieri hnaní zvedavosťou utekali do
Betlehema a tam uvideli posolstvo Božej lásky pre svet, dieťa Ježiša. Pre nás kresťanov je
to pripomienka, že aj my môžeme byť darom pre svoje okolie možno len jednoduchou
pozornosťou, všímavosťou a úsmevom, aby sme sa nestali ľuďmi žijúcimi vedľa seba, ale
spolu.
Láska a porozumenie, ktoré pramenia zo samotného Ježiša, nech sprevádzajú Vás i
Vašich blízkych počas tohoročných Vianoc, ale i celým nasledujúcim rokom.
Mgr. Norbert Ďurdík, farár
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) KOMUNÁLNE VOĽBY
Výsledky komunálnych volieb v našej obci zo dňa 2 decembra 2006, vychádzajúce zo
zápisnice miestnej volebnej komisie v zložení:
Predseda:
Podpredseda:
Člen:
Člen:
Člen:
Zapisovateľka:

Jozef KOSTÚR
Branislav HOMOLA
Peter BARLA
Mgr. Jana OČENÁŠOVÁ
Viera KOSTÚROVÁ
Božena BARLOVÁ

- počet osôb zapísaných v zozname voličov:
- počet voličov, ktorým boli vydané obálky:
- počet odovzdaných obálok:
- počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby do Obecného zastupiteľstva:
- počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľbu starostu obce:

728
480
480
464
467

Účasť voličov v našej obci bola teda 65% čo je veľmi dobrý výsledok.
Do obecného zastupiteľstva boli zvolení za poslancov:
1) Ing. Dominik VALENT
2) Ing. Ján CHABAN
3) Ing. Katarína HOŠALOVÁ
4) Ing. Ján BOBÁK
5) Róbert VALENT
6) Ivan KOSTÚR
7) Juraj BARLA

(nezávislý)
(KDH)
(KDH)
(KDH)
(KDH)
(KSS)
(KDH)

332 hlasov
318 hlasov
308 hlasov
258 hlasov
222 hlasov
216 hlasov
208 hlasov

(SMER)
(SMER)
(SMER)

198 hlasov
195 hlasov
125 hlasov

(nezávislý)

283 hlasov

(KDH)
(SMER-SNS
-LS HZDS)

159 hlasov

Náhradníci:
8) Jozef LIPA
9) Michal VRÁB
10) Roman SLOBODNÍK
Na funkciu starostu bol zvolený:
1) Jozef JAMRICH
Nasledovné poradie:
2) Ing. Michal KUKUČKA
3) Andrej ULBRÍK
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
POĎAKOVANIE
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa Vám poďakoval za vyslovenú dôveru v
týchto komunálnych voľbách pre volebné obdobie 2006-2010. Verím, že nájdem podporu a
pomoc v novozvolenom Obecnom zastupiteľstve ako aj vo Vás občanoch, aby sme
stanovené ciele a úlohy mohli zrealizovať v prospech našej obce.
Jozef Jamrich
2) SEPARUJEME PO NOVOM
Plasty: - zostávajú po starom pred rodinnými domami do plastových vriec
Sklo:
- do kontajnerov 1.100 l rozmiestnených po obci
Papier: - nepravidelný zber bude zabezpečovať obec s Multicarou pre Základnú
školu s materskou školou. Každý zber bude oznámený miestnym
rozhlasom
-jg-

KULTÚRA
ZBOHOM JANKO !
V mozaike okamihov, z ktorých sa skladá ľudský život
majú svoje miesta zvítania, úsmevy šťastia, ale aj ťažké
chvíle rozlúčok. Predčasne sa ukončila životná púť jedného
z nás, JANKA JAMRICHA, ktorého sme poznali a mali radi
pre jeho prirodzený vzťah k ľuďom, láskavý pohľad očí, milý
úsmev a ochotu pomôcť iným. Obdarený veselosťou,
humorom a vtipom rozdával okolo seba dobrú náladu, elán a
optimizmus. Takého sme ho poznali my v redakčnej rade, takého ho vnímali poslanci v
Obecnom zastupiteľstve, ktorého bol členom, ako aj vy všetci. Určitý čas vykonával aj
funkciu zástupcu starostu v našej obci.
Narodil sa 16.6.1958 v B. Bystrici. Vyštudoval gymnázium v B. Bystrici a dvojročnú
ekonomickú nadstavbu v Brezne. Po základnej vojenskej službe sa zamestnal ako
programátor v Podniku výpočtovej techniky v B. Bystrici. V roku 1993 začal pracovať v rádiu
„Mária“, v súčasnosti rádio „Lumen“, kde pôsobil ako umelecký redaktor a toto obdobie ho
najviac napĺňalo po pracovnej, ale hlavne po ľudskej stránke. Bol to „ujo rozprávkár,“ ktorý
svojím ľubozvučným hlasom narozprával okolo 700 rozprávok a práca pre deti bola pre
neho všetkým. Jeho rozprávky nahrané na CD nosičoch doteraz znejú z éteru rádia Lumen.
Až do vypuknutia choroby, pred 4 rokmi, pracoval ako súkromný podnikateľ. Bol známy
recitátor a moderátor kultúrnych podujatí v našej obci, vrátane vianočných, či novoročných
relácií v miestnom rozhlase.
Svoj boj so zákernou chorobou prehral 5.11.2006 vo veku 48 rokov. Najviac bude
chýbať svojim najbližším, no aj my budeme Janka stále nosiť vo svojom srdci.
-vt-
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VIETE, ŽE ...
ZAZNAMENALI SME:
26.11.2006 (nedeľa) sa konalo v Kultúrnom dome, za účasti 72 osôb, Verejné
zhromaždenie občanov, na ktorom, okrem iného, kandidáti na post starostu obce
informovali prítomných o svojich zámeroch na roky 2006 - 2010.
26.11.2006 sme sprístupnili výstavu fotografov: Jozefa Šípku, Viktora Vrába, Michala
Vrába, Romana Pasiara, Jaroslava Kostúra ml. a Dušana Koctúra - Podkoničana pod
názvom „FOTOGRAFIA - OČAMI PODKONIČANOV“. Trvala do 3.12.2006.
27.11.2006, pondelok, deti zo ZŠ poslali vlajku zdravia do súťaže „S MARŤANKAMI NA
HRAD“, ktorú organizoval Walmark, spol.s r.o.

4.12.2006, v pondelok o 8.30 hodine v ZŠ Podkonice - Mikulášske divadielko v podaní
pána Haruštiaka z Bábkového divadla Na Rázcestí v Banskej Bystrici pod názvom „Ako
vajce zmúdrelo“.
5.12.2006, v utorok o 18.00 hodine - príchod Mikuláša do Kostola Sv. Martina v
Podkoniciach.
Pani riaditeľka ZŠ s MŠ získala z Nadácie SOCIA-LION financie na projekt „Podpora
integrovaného vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami“ príspevok vo výške 50.000 Sk.
PRIPRAVUJEME:
9.12.2006, v sobotu o 15.00 hodine - v klubovni Kresťanského domu remeselnú dielňu
„Pečieme vianočné oblátky".
17.12.2006, v nedeľu o 15.00 hodine Vianočnú besiedku detí zo ZŠ s MŠ Podkonice.
22.12.2006, v piatok od 9.00 - 11.00 hod. vianočnú koledu „Vinšujeme všetko dobré“
(donesieme na ochutnávku školský lekvár i medovníky).
V mesiaci december - otvorenie zimnej lyžiarskej sezóny 2006 - 2007
-mt-
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PODKONICKÉ NÁMESTIE V MINULOSTI
Na podkonickom námestí sa v minulosti nachádzali tieto objekty:
- grant
- hasičňa
- drevenica v záhrade u Krajčov
- drevený dom tetky u Hrbov
- obchod a krčma na Hrbe
- tajch
- dom u Krochmelov s podbránou
- hruška pri Husáreje dome, ktorá.stojí aj dnes, na ktorej každé leto boli hrušky a na jar
tam prvý zmizol sneh a chlapci tam hrávali "marmani"
Grant
Na grante boli dve studne so šindľovou strieškou, z jednej sa brala voda pre statok a z
druhej sa bralo pre domácnosti. Túto vodu si v letných mesiacoch pochvaľovali ženičky na
skladovanie masla.
Hasičňa
Hasičňa mala drevenú konštrukciu s tehlovou výplňou a s vežičkou, kde sa sušili hadice
a kde bola uskladnená ručná striekačka a hasičská výstroj. Bol vždy určený povozník
furman, ktorý v prípade požiaru mal striekačku odviesť ku požiaru. Na dverách pod oknom
bol umiestnený kľúč na hrade, aby v prípade požiaru mohol hocikto otvoriť hasičňu. Tajch,
to bola zásobáreň vody v prípade požiaru.
Nedeľa v Podkoniciach
Každé ráno o siedmej zvolával hasičov k cvičeniu svojou poľnicou p. Štefan Gregorčok.
Hasiči cvičili do druhého zvonenia, potom sa rozišli. Každý išiel domov sa poumývať,
naraňajkovať, aby stihol na desiatu hodinu sv. omšu. Hasiči mali dve uniformy, jednu
pracovnú a jednu sviatočnú, ktorá sa používala na obecné a cirkevné slávnosti. Pracovná
uniforma bola kožená čiapka - šiltovka, blúza farby zelenej z celtoviny so širokým opaskom
a civilné nohavice. Slávnostná uniforma bola farby modrej, čiapka brigadírka s hasičským
znakom, blúza, opasok a nohavice k uniforme. Hasiči mali prísny režim podobný
vojenskému, ktorému velil p. Alexander Gregor. Na veľké sviatky - na Vianoce, na Veľkú
noc, na Božie telo - asistovali pri oltári. Na Božie telo a na Vzkriesenie niesli baldachýn. Na
Veľkú noc od Veľkého piatku do vzkriesenia na Bielu sobotu strážili Boží hrob.
Mali svoj prápor, na ktorý boli veľmi hrdí. Tento prápor bol zakúpený z občianskych
príspevkov. Prápor mal čestné miesto v kostole v prvej lavici po pravej strane. Tento prápor
bol aj cez pôst na svojom mieste, keď sa v kostole všetky zástavy a ozdoby odložili. Bol
zahalený v čiernom obale. Prápor nosieval v bielych rukaviciach p. Ľudovít Flaška.
Zrub u Krajčov v záhrade
V zrube u Krajčov v záhrade bola umiestnená obecná knižnica. Knihy sa vymieňali
každú nedeľu poobede. Tetkin Hrbeje domček mal malé okienka, z ktorých tetka Hrbovka
sledovali celé námestie, ako deti šantia a vykrikovala na ne.
Obchod a krčma na Hrbe
Medzi obchodom a krčmou bola drevená podstena, zvaná Gizela. Na tejto podstene....
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....každú nedeľu cez leto sedávali starí
páni: p. Martin Bula - bača, prímením Ilčík,
p. Ján Kostúr - bača, prímením Strapáň, p.
Martin Valent - horár, prímením Hlaváň a p.
Pavel Stanko - tesár, prímením Palašík.
Títo páni preberali, čo sa za celý týždeň
udialo v dedine - viď podobenku starých
pánov:
Naproti u Krochmelov pod bránou
sedávali ženy z Mucheje kúta a hovorili,
kde a kedy bude svadba a krštenie. Ako ich
informátor medzi dvermi stál p. Štefan Slobodník - Futus, ktorý tieto ženičky informoval, kto
ide do krčmy a kto z krčmy, či ide rovno, alebo ho potáca. Ostatné ženičky sedeli popred
svojimi domami v kútoch a vŕškoch a oddychovali po celotýždennej ťažkej práci na poli a
naberali silu do ďalšieho týždňa.
Dedina bola rozdelená na horný a dolný koniec. Mala tri kúty: Mucheje, Bacúreje a
Soboníkeje. Boli ešte dve ulice, jedna sa volala Hore radom a druhá bola od fary po
Martinceje vŕšok. Vŕšky boli štyri: Mäsiareje, Martinceje a dva Petreje. Na týchto vŕškoch sa
v zime sánkovali deti.
Tajch
Na tajchu sa kúpali chlapci aj smelšie dievčatá, ktoré sa kúpali v sukniach, neskoršie už
v šatách. V nedeľu sa na tajchu nikdy nekúpalo a chlapci sa chodili kúpať na Veľkú vodu (Za
vlčkom, Na píle). V nedeľu mládenci hrali šlanú pred hasičňou s tenisovou loptičkou. Dievky
korzovali v nedeľu poobede podľa vekových kategórií (vrstovníčky pospolu), držali sa
perpazuch a špacírovali od námestia po kaplnku. Večer, ak mládenci nahovorili
populárneho heligonkára p. Alexandra Ivaniča, bola v krčme zábava. Keď dievky počuli
hrať, vkrádali sa do krčmy, prišli aj mladé manželské páry a bola zábava na slušnej úrovni.
Takto sa končila nedeľa v Podkoniciach.
Stanislav Bobák, č.d. 300

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ŠKOLA ĎAKUJE
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorý nám ochotne pomáhali a
sponzorsky podporili:
p. Ing. Chabanovi - za pomoc pri propagácii školy a servise tlačiarne a kopírovacieho
stroja
p. Kostúrovi - za bezplatné vylisovanie školských jabĺk. Jablčný mušt deťom i
zamestnancom veľmi chutil
p. Koctúrovi - oprava školskej techniky
Mgr. Vladimíra Turčanová, riaditeľka ZŠ s MŠ
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
CVIČENIE A SPRÁVNA VÝŽIVA
Vážení spoluobčania, milí priatelia, po dlhšom čase sa k
Vám touto formou prihováram, pretože sa chcem podeliť s
Vami určitým pocitom radosti z toho, že sa pomerne slušne
rozbehlo cvičenie žien v podkonickej telocvični. Pomaly nám
už telocvičňa svojou kapacitou nestačí.
Cvičenie žien prebieha pod mojím vedením už 10 rokov a som veľmi rada, že som
pozitívne vstúpila do mnohých rodín v zmysle zlepšenia telesnej vitality cvičeniek. V
súčasnosti cvičíme podľa posilňovacieho programu Zory Czoborovej a Taebo, no snažíme
sa obohatiť ho o ďalšie cvičebné programy.
Po myšlienke rozšíriť aktivitu, v zmysle komplexnejšej starostlivosti o svoje zdravie,
veľmi rada by som sa s Vami podelila o vzácne vedomosti z oblasti zdravej výživy.
Navštevujem kvalifikačný kurz „Výživa a regenerácia človeka“ a čoskoro sa stanem
poradcom pre preventívno-liečebnú starostlivosť. Motivovalo ma k tomu najmä úmrtie
môjho manžela, ktorý umrel na rakovinu - ochorenie, ktoré dnešná medicína nedokáže
vyliečiť, resp. ak aj áno, vždy je to s negatívnym vedľajším účinkom. A práve snahou
prednášajúceho profesora Ing. D. Zachara, DrSc. je ukázať nám novú cestu, kde sa sami
staneme aktívnym činiteľom pri tvorbe svojho zdravia, pretože úpravou stravy, ktorú denne
prijímame a ktorá je základným stavebným prvkom nášho tela, je možné opraviť a ozdraviť
štruktúry poškodené predchádzajúcim nevhodným stravovaním a životným štýlom.
Získavam vzácne informácie a som presvedčená, že mojou povinnosťou je ich odovzdať
ďalej. Čím viac nás bude, tým je väčšia šanca, že budeme viesť plnohodnotnejší život.
Dajme mu teda správnu výživu, telesnú a duševnú činnosť, vhodný životný štýl a
organizmus nám odpovie dobrou telesnou a duševnou kondíciou a aj predĺžením života.
Život je najväčší zázrak, oplatí sa ho prežiť plnohodnotne.
Keď máte záujem v tomto smere, príďte medzi nás, alebo sa kontaktujte na tel. číslach :
0908 913 500, 0915 988 100, 41 968 49.
Mgr. Mária Cesnaková

TEKVICOVÁ SLÁVNOSŤ
Pred jesennými prázdinami
sme sa dôstojne rozlúčili
Te k v i c o v o u s l á v n o s ť o u .
Spomenuli sme si plody, ktoré
sme zbierali a ako sme ich
spracovávali. Ukázali sme si
navzájom rôzne práce zhotovené
z týchto plodov, spievali a
tancovali v duchu ľudových
tradícií. Boli vyhodnotené aj
najkrajšie tekvice.
Mgr. Vladimíra Turčanová
riaditeľka ZŠ s MŠ
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PODUJATIA
O VÝSTAVE PO VÝSTAVE
V novembri sa po celom Slovensku konali veľké podujatia venované fotografii - jej
významu, zmyslu, posolstvu.
O tom, že mladí Podkoničani sú „súci“ tvoriví ľudia ma presvedčila akcia
„FOTOGRAFIA - OČAMI PODKONIČANOV.“ Páni: Jozef Šípka, Michal Vráb, Roman
Pasiar, Jaroslav Kostúr ml., Viktor Vráb a Dušan Koctúr - Podkoničan nám ukázali, že
okrem lyží, snowboardov, počítačov, takmer profesionálne ovládajú aj fotoaparát. Verný
druh - zavesený na krku, či schovaný v ruksaku. Sprevádza ich v aute, na turistike,
lyžovačke, „na kofole“ v „Zorke“, či „na Hrbe“.
Na anketovú otázku: „Čo by ste si so sebou vzali, keby ste museli narýchlo opustiť byt,
dom v prípade blížiacej sa prírodnej katastrofy?“, v hodnotovom rebríčku respondentov sa
fotografie umiestnili medzi prvými piatimi vecami. O čom to svedčí? O vzťahu, o citovom
vzťahu k fotografiám. Zachytávajú, pripomínajú významné míľniky v živote človeka, rodiny,
dediny. Zanechávajú spomienku na drahého blízkeho.
Keď ťa schytí svetabôľ a nostalgia, alebo sa chceš pochváliť, kde si bol a čo si videl,
sfúkneš prach z rodinného či osobného albumu, alebo otvoríš počítač a vložíš CD a
spomínaš. V hlave sa ti odvíja film pocitov, dojmov, zážitkov, zaujímavostí, skúseností,
vôní, atmosféry... A nepríjemný tlak v očiach a na hrudi mizne „beznádej sa stráca“, ty
„pookrievaš“ na duši. Návštevníci výstavy „FOTOGRAFIA - OČAMI PODKONIČANOV“,
ktorej vernisáž korešpondovala s verejným zhromaždením občanov 26.11. a trvala do prvej
adventnej nedele 3.12. vyjadrovali svoje dojmy zhodne. Pozitívne: 115 fotografií od šiestich
autorov videlo takmer 200 Podkoničanov.
Po vernisáži sa rodili nové nápady. Jedným z nich bolo AD REVIDENDUM 2007 s
témou „ČLOVEK A PRIRODA“. Ďalšia iniciatíva sa „pretavila“ do ambície vydať plagátový
kalendár 2008.
Na dotyk ruky je koniec roka 2006. Dávame si osobné sľuby a záväzky, prajeme si
všetko dobré... Nech sa tvorivé myšlienky našich fotografov naplnia skutkami.
-mt-

Foto:
Ľubka Flašková
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA
UZAVRELI MANŽELSTVO
Martina Jamrichová & Miroslav Chaban - 18.novembra 2006 (Podkonice)

GRATULUJEME K VÝROCIU
50. rokov
Juraj Barla (č.d. 341)

65. rokov

Ján-Ivan Barla (č.d. 329)

Jozef Očenás (č.d. 144)

Ľubomír Ivanič (č.d 254)

ZOMRELÍ SPOLUOBCANIA

Ján Jamrich (48 rokov)
Mária Turčanová (71 rokov)
Anna Ivaničová (82 rokov)
Dominik Valent (68 rokov)
František Očenáš (79 rokov)

Vianoce sú pokoj, krása,
keď nebo jasom trblieta sa.
Na zem zostupuje Božia Láska,
ktorá.svetu pravdu hlása.
Otec, Boh prisľúbenie dokonal,
tak nás všetkých rád mal.
Svojho Syna na svet povolal
a nám hriešnym ho daroval.
V jednej tichej noci
z lásky, Božej moci,
zostúpil z neba Pán,
aby sa nám za pokrm dal,
takto nás on všetkých
vrúcne miloval.

Krásne, požehnané a milosti plné Vianočné sviatky, Vám želajú členovia
redakčnej rady Podkonického spravodaja.
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PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OZNAMY
18. 12. 2006 - 24. 12. 2006
18.00 - féria

11. 12. 2006 - 17. 12. 2006
18.00 - féria
11.12.

+ rodičia Anna a Martin Ivanič

+ Ján Očenáš

18.12.

18.00 - féria

18.00 - féria
12.12.

+ Jolana Patrášová

+ Boris Šípka

19.12.

7.00 - féria

7.00 - Sv. Lucie, panny a mučenice
13.12.

+ sestra Viola, 5. výročie

20.12.

+ Helena a Valentín Ivanič
18.00 - féria

18.00 - Sv. Jána z Kríža, kňaza
14.12.

+ Vladimír Valent

+ manžel Jozef

21.12.

18.00 - féria

18.00 - féria
15.12.

+ Mária Turčanová

Na úmysel

22.12.

18.00 - féria

18.00 - féria
16.12.

17.12.

+ rodičia Randovci a st. rodičia
3. adventná nedeľa
8.00 Irena a Matúš Barla a syn Ján
10.30 Za farnosť

4. adventná nedeľa

26.12.

27.12.

+ Angela a Štefan, syn a dcéra Elena

Upratovanie kostola: Mária Vrábová ml.

1. 1. 2007 - 7. 1. 2007
PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

18.00 - Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naz.

2.1.

7.00 - féria
+ z rodiny Očenášovej a Šípkovej

+ Lýdia a Ján Kostúr

3.1.

4.1.

5.1.

+ František

6.1.

1. nedeľa po narodení Pána / Sv. rodiny

31.12.

+ Júlia a Pavol Očenáš

+ Ondrej Lupták

18.00 - féria
30.12.

10.00 Za farnosť

1.1.

7.00 - Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

18.00 - Sv. neviniatok, mučeníkov
+ Helena a Július Slobodník
a deti Mária a Ján
28.12.
18.00 - Sv. Tomáša Becketa, mučeníka
29.12.

9.00 Za farnosť

24.12.

Upratovanie kostola: Marta Gregorová

25. 12. 2006 - 31. 12. 2006
NARODENIE PÁNA
0.00 - Na úmysel celebranta, 8.00 - Za zdravie
25.12. a Božiu pomoc rod. Očenášovej, 10.30 - Za farnosť
10.00 - SV. ŠTEFANA, prvého mučeníka

+ st. rodičia a deti

23.12.

10.00 Za farnosť
16.00 Anna a Ján Oravec
Upratovanie kostola: Anna Patrášová

7.1.

18.00 - féria
+ rodičia Alexander a Anna,
deti a starí rodičia
18.00 - féria
+ Mária a Juraj Marva a rodičia
ZJAVENIE PÁNA
8.00 Za Božiu pomoc pre rodinu
10.30 Za farnosť
KRST KRISTA PÁNA
8.00 + Rozália Babjaková a z rodiny Babjakovej,Strmeňovej a Chladnej 10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Jozefa Barlová

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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