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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA.
Vzhľadom na predchádzajúce číslo spravodaja, kde som písal o konaní o obnove
evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim (tzv. ROEP) v našej obci, Vás chcem
informovať o ďalšom postupe.
Dňa 21. februára 2007 sa uskutočnilo prvé zasadnutie komisie na obnovu evidencie
pozemkov na Obecnom úrade v Podkoniciach. Predmetom zasadnutia komisie bola
informácia o vyhotovení registra, náplň činnosti komisie, prejednanie a schválenie
rokovacieho poriadku.
Zasadnutie otvorila Ing. Dobromila Rolincová, riaditeľka Správy katastra Banská
Bystrica. Vo svojom vystúpení upozornila na možnosti vysporiadania pozemkov podľa § 11,
12 zákona č. 180/1995 Z. z. a na potrebu poskytnúť komisii alebo zhotoviteľovi (t.j. Geopris
spol. s r.o. Banská Bystrica) k zapracovaniu do registra dedičské rozhodnutie a iné právne
listiny.
Zástupca Geoprisu Ing. Turčan informoval o jednotlivých krokoch registra obnovenej
evidencie pozemkov. Požiadal hlavne o to, aby boli občania informovaní až po ukončení
prvej a druhej etapy spracovania registra t.j. podľa jeho prísľubu v roku 2008. Po
spracovaní prvej a druhej etapy sa zvolá verejné zhromaždenie občanov, kde budete
komplexne informovaní o možnosti zapísať si vlastnícke vzťahy do Listov vlastníctva (LV).
Údaje z pozemkovej knihy budú doplnené o informácie od Vás, ktoré neboli
zapracované do pozemkovej knihy, napr. staré právne listiny z roku 1950-1964, kedy nebol
povinný zápis týchto listín do pozemkovej knihy.
Predmetom registra budú len nehnuteľnosti, ktoré nie sú zapísané na liste vlastníctva.
Záverom len toľko:
Zhotoviteľ registra GEOPRIS spol. s r.o. už pracuje na samotnom registri z podkladov
katastra, čo bude trvať cca 1 rok. Po ukončení tejto etapy bude možné si skontrolovať Váš
právny stav, s tým že si budete môcť doplniť listinami cez komisiu ROEP-u skutočný stav
Vášho majetku. O všetkom budete včas informovaní.
Jozef Jamrich
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
4) UZNESENIE ČÍSLO 16
Z 3. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DŇA 8. MARCA 2007
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
Vzalo na vedomie:
1. sťažnosti občanov na vývoz maštaľného hnoja - smer Hlina
2. informáciu o pôsobení Mikroregiónu a ZMOSu
3. informáciu o vybavovaní kultúrneho domu
4. informáciu o prípadnom prevádzkovaní vodovodu zo strany obce
5. informáciu o ďalšej internetovej sieti v obci
Schválilo:
1. prenájomnú zmluvu medzi obcou a Pasienkovým spoločenstvom Podkonice 7:0:0
2. prenájomnú zmluvu medzi obcou a SAD Zvolen
7:0:0
3. prenájomnú zmluvu medzi obcou a klubom kondičnej kulturistiky
7:0:0
4. prenájomnú zmluvu medzi obcou a p.Flaškovou Libušou
7:0:0
5. prenájomnú zmluvu medzi obcou a p.Alenou Očenášovou Drogéria
7:0:0
6. vstup našej obce do regionálneho združenia ZMOS BB región
4:0:3
7. prenájomnú zmluvu medzi obcou a p.Gibalovou (Chata Pleše) do 30.3.2008
7:0:0
8. príspevok na dopravu detí ZŠ do konca škol.roku 2006/2007 do výšky 16.000.-Sk
7:0:0
Neschválilo:
1. propagáciu obce v knihe „Cestovateľ“ v pomere hlasov
2. nákup posýpacieho zariadenia na zimné obdobie
3. žiadosť klubu kondičnej kulturistiky na priestory starej pekárne

0:0:7

Doporučilo:
1. starostovi obce prejednať zmluvu s ORANGE ohľadne nájomného
2. starostovi obce preveriť cenu 2 ks akumulačiek so zľavou od SEZ pre kultúrny
dom
3. starostovi obce umožniť poslancom nahliadnuť do zakladajúcich listín a.s. STVaK
s akciami našej obce
4. starostovi obce vyžiadať program cvičenia pre verejnosť od klubu kondičnej
kulturistiky
Jozef Jamrich
starosta obce
V Podkoniciach, 9.3.2007
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY
V dňoch 5. 3. 2007 - 9. 3. 2007 sa podávajú prihlášky do Materskej školy na školský rok
2007 / 08 u pani učiteľky A. Turčanovej. Tel: 048 / 41 968 49.

KARNEVAL NA LYŽIACH - PLEŠE

SPOLOK PODKONIČAN
Názov:
Adresa:
IČO:
Právna forma:
Číslo účtu:

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

Jediný spôsob
ako navrátiť vaše peniaze
naspäť k vám!
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PODUJATIA
Z LÚRD DO FATIMY CEZ SANTIAGO DE COMPOSTELA A „KONIEC SVETA“
Blíži sa čas dovoleniek, všetci sa snažíme vybrať si formu dovolenky, ktorá čo najviac
vyhovuje každému, jedni preferujú hory, druhí more, tretí veľké mestá... V prípade, že sa
niekto zamýšľa nad aktívnou formou dovolenky, ponúkam tip na zaujímavú dovolenku, kde
človek dokáže maximálne zrelaxovať spojením duchovnej, športovej, turistickopoznávacej stránky.
Dlhšiu dobu som plánoval púť do Santiaga de Compostela. Samotnej ceste
predchádzala dlhšia príprava, hlavne tréning a získavanie čo najviac informácií o ceste
(ako sa tam ide, kde sa dá nocovať, akú výbavu si zobrať ...). Mal som to šťastie, že minulý
rok sa splnili všetky predpoklady, takže som sa 14. septembra mohol vydať na cestu.
Okrem pôvodného plánu prejsť svätojakubskú púť takzvanou francúzskou trasou, som
cestu rozšíril tak aby som spojil ďalšie dve pútnické miesta a to Lurdy vo Francúzsku a
Fatimu v Portugalsku. Francúzska trasa obyčajne začína v mestečku Saint-Jean-Pied-dePort a končí v Santiagu de Compostela, je dlhá viac ako 800km. Cesta je značená veľmi
dobre žltými šípkami. Ľudia idúci pešo ju zvyčajne prejdú za 30 - 33 dní, bicyklom sa to dá
zvládnuť za 12 - 15 dní. V celom svete je púť známa pod španielskym názvom „Camino De
Santiago“. Predĺžením trasy o Lurdy a Fatimu sa cesta predĺžila na 1650 km.

Mys Finisterre - "Koniec sveta"
Trochu zemepisu a dešifrovanie nadpisu!
Santiago de Compostela - mnohí o tomto meste možno počuli, možno čítali (kniha od
Paola Coelha), pre tých čo ho nepoznajú niekoľko faktov, jedná sa o mesto na
severozápade Španielska v časti Galícia. A čím je zaujímavé, prečo bolo mojím plánom
pozrieť sa do tohto mesta? Toto je mesto, do ktorého každým dňom prúdia stovky pútnikov
z celého sveta, smerujúcich ku hrobu sv. Jakuba, jedného z apoštolov. Do mesta vedie....
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PODUJATIA
...viacero svätojakubských ciest z celej Európy, najdlhšie asi zo Škandinávie. Pútnici sa
vyberajú na cestu buď pešo, buď na bicykli alebo koni. Symbolom pútnikov je mušľa. Cesta
je zaradená do kultúrneho dedičstva UNESCO. Najviac pútnikov sa vydáva na púť cez
svätý rok, to je vtedy, keď 25.júl vychádza na nedeľu. Minulý rok podľa štatistík prišlo do
Santiaga viac ako 100 000 pútnikov zo 138 krajín a to nebol svätý rok. Nemal som asi
šťastie, ale žiadneho Slováka som nestretol.
Lurdy a Fatima - určite netreba Podkoničanom predstavovať, mnohí tieto pútnické
miesta, miesta zjavenia Panny Márie v minulosti navštívili, a boli spomínané aj v našom
spravodaji.
„Koniec sveta“ - trochu mystický názov, za ktorým sa skrýva mys Finisterre, do
objavenia Ameriky pre svet tej doby považovaný skutočne za koniec sveta, je to
najzápadnejšie miesto kontinentálnej Európy
Tieto štyri body boli spojené mojim putovaním. Celková dĺžka trasy bola 1650 km,
podarilo sa mi ju prejsť za 21 dní. Najdlhšiu dennú trasu 140 km so začiatkom v Lurdoch
som prešiel 1. deň, šiel som vtedy cestami rovinatou francúzskou krajinou a predhorím
Pyrenejí. Najkratšia denná etapa 24 km bola 2. deň, keď som sa priesmykom 1450 m.n.m. v
Pyrenejách dostal z francúzska do Španielska do kláštora Roncesvales. Nasledujúcich 11
dní som prechádzal rozmanitou krajinou vnútrozemím Španielska, najzaujímavejšia pori
horách, ktoré sú podobné ako naše, bola pre mňa náhorná plošina Meseta, kde si človek
pripadá ako na veľkej prérií.
Táto časť bola zaujímavá aj z pohľadu poznávania starobylých stavieb, či už
náboženských alebo svetských, ktoré tu od 9. storočia vybudovali a slúžili popri
obyvateľoch hlavne pútnikom. Najzaujímavejšie boli mestá Pamplona (kde sa organizujú
tradičné býčie preteky ulicami mesta), mestá s veľkými gotickými katedrálami Burgos a
León, maličké dediny a mestečká, historické to „perly“ pútnickej trasy Estella, Puente de La
Reina, Hontanas, O'Cebreiro, kláštory Roncesvales, Samos ale aj templársky hrad v
Ponferade. 13. deň som sa konečne dostal do Santiaga de Compostela, kde som celý deň
oddychoval. Zúčastnil som sa tradičnej obedňajšej omše pre pútnikov, objal sochu a
navštívil hrob svätého Jakuba, tradičné to aktivity pútnikov a následne poprezeral
pamiatky mesta, vychutnal špeciality galícijskej kuchyne. Okrem toho som si prevzal
certifikát o absolvovaní..púte, ktorý vystavuje arcibiskupský úrad v Santiagu tzv.
compostelu. Škoda len, že to som už bol v Galícii a začalo sa prejavovať „atlantické“
počasie s nepríjemným dažďom - „ideálne“ na bicyklovanie. Ale nemohol som nariekať, len
pokračovať poľa plánu ďalej.
Následné 3 dni, za striedania dažďa, vetra, ale aj slnka som sa potuloval po Galícii,
dostal som sa na až mys Finisterre a konečne k moru vlastne nie k moru, ale oceánu
Atlantickému. Napriek tomu, že bolo chladno, cca 19 stupňov som sa rozhodol okúpať v
oceáne. Určite zaujímavá zmena pre doráňané telo. Zastavil som sa aj v mestečku Muxia,
kde podľa legendy pristála loď s ostatkami Sv. Jakuba. Galícia na mňa pôsobila trochu
zaostalo a predsa trochu tajomne, ako zabudnutý svet.
Keďže som mal z dôvodu nepriaznivého počasia sklz oproti plánu 1 deň a do cieľa do
Fatimy zostávalo viac ako 450 km, rozhodol som sa opustiť pútnické chodníčky vedúce
lesnými cestami - necestami a pokračovať ďalej, ako to bude maximálne možné asfaltovými cestami. Nasmeroval som si to priamo na juh do Portugalska. Portugalsko naproti Galícii
pôsobilo dosť dynamicky, všetko sa tam stavia, najmä cesty, skoro všetky cesty 1. triedy
boli zmenené na dvojprúdové diaľnice, takže bol problém nájsť cestu, po ktorej môžu jazdiť
bicyklisti. Keď som bol v úzkych, šiel som po dohode s portugalským policajtom skutočne
asi 50 km po diaľnici, ale to už bolo tesne pred Portom. Toto mesto ma privítalo pekným ...
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... počasím, takže som mohol obdivovať panorámu mesta z mostov vysoko umiestnených
nad riekou Douro. Dobre chutilo aj to portské!!!! To mi do cieľa zostávali už len 2 dni, počasie
sa zlepšilo takže som si koniec cesty vychutnával v pokojnom tempe. Problém bol len v tom,
že nikdy som nevedel, v ktorej dedine, či mestečku som, pretože na trase, ktorou som
prechádzal, akoby neexistovali dediny, všetko je rovnomerne zastavané usadlosťami.
Konečne v 21. deň, podľa plánu, sa mi podarilo dostať do cieľa, do Fatimy.
Začiatok a koniec púte som strávil v Lurdoch a Fatime v spoločnosti pútnikov so
Slovenska, s ktorými som cestoval z domu a domov autobusom. Náplňou bol tradičný
duchovný program. Špecialitou bol kúpeľ v Lurdoch a chodník vedúci k miestu zjavenia pre
kľačiacich pútnikov vo Fatime.
Miesta na písanie je málo, zážitkov na celý život neúrekom, spomeniem len niekoľko na
pobavenie:
-.vínna fontána v kláštornej vinárskej fabrike, kde každý mohol vypiť koľko vládal
-.pútnické zvyky, pútnické večere a diskusie, ubolené telá
-.rôzne formy ubytovania, počnúc garážou končiac horskými hotelmi
-.kulinárske špeciality, chobotnice, kalamáre a iné morské príšery
-.jazykové komplikácie
-.portugalskí „bombairos“, čiže hasiči, zážitky s nimi
-.kopa nových kamarátov, počnúc Chile .... končiac Japonskom
-.veľa pamätihodností, duch histórie starej viac ako 1000 rokov
-.niekoľko defektov a zlámaných špajdlí na bicykli
-.blúdenie v zhorenom lese v Galícii, bez značenia ciest ale s GPS (navigačný systém)
-.a iné
Ak by bol záujem je naplánované premietanie fotografií z tejto cesty. Pre vážnych
záujemcov poskytnem množstvo cenných rád a informácií.
Bueno Camino !!!!

Certifikát - Compostela

PODKONICKÝ Spravodaj

Ivan Barla

Fatima

Marec 2007

6

KULTÚRA
SĽUK A PROF. PAVOL TONKOVIČ
Sobotňajší večer, dňa 24.2.2007, patril avizovanému slávnostnému večeru, pri
príležitosti 100. výročia narodenia prof. Pavla Tonkoviča, konanému na pôde umeleckej
scény SĽUKu v Bratislave - Rusovciach. Návštevníkmi tohto podujatia boli milovníci
folklóru a obdivovatelia prof. Tonkoviča, či už ako účastníci autobusového zájazdu z
Podkoníc, ako aj hŕstka podkoničanov žijúcich v Bratislave, niekoľkí bývalí i súčasní
členovia SĽUKu, p. Emil Flaška a ďalší významní hostia . Vďaka organizátorom podujatia,
Slovenskému ľudovému umeleckému kolektívu a Obecnému úradu v Podkoniciach, sme
boli svedkami nezabudnuteľnej akcie, ktorá bola po programovej stránke vynikajúce a
profesionálne spracovaná zo strany SĽUKu. Moderátor večera p. Vladimír Kyseľ,
dramaturg SĽUKu, svojím sprievodným slovom dopĺňal autentické zábery z premietanej
videoprodukcie zo života a práce prof. Tonkoviča, obohatenej o ukážky počiatkov činnosti
SĽUKu. Nechýbali ani filmové nahrávky, či fotografické zábery z Podkoníc spojené s
návštevami prof. Tonkoviča.
Videoprodukcia, ako prierez skladateľskej, zberateľskej a celej umeleckej a
profesionálnej kariéry Pavla Tonkoviča, bola vhodne dopĺňaná živými vstupmi SĽUKu,
programom našej folklórnej skupiny Vysoká, folklórnych majstrov z Terchovej a v rámci
prezentácie ľudových nástrojov sa predstavili majstri v hre na píšťaľky, citary, kde nechýbal
ani vedúci našej folklórnej skupiny Jozef Kostúr v hre na fujare a gajdách. Celú atmosféru
umocňovali spevy ženského speváckeho zboru SĽUK a jeho ľudového orchestra za zvukov
cimbalu a husiel pod vedením Zuzany Pokornej a Štefana Molotu. V závere videoprudukcie
sme mohli vidieť i zábery z vyjadrení pocitov rôznych osobností umeleckého života krátko
po smrti prof. Tonkoviča, medzi ktorými nechýbal ani Karol L Zachar, známy slovenský
herec, pedagóg a režisér.
Medzi návštevníkmi nechýbal ani bývalý vedúci redaktor ľudovej hudby ČeskoSlovenského rozhlasu Dr. Ondrej Demo, ktorý medzi inými ( vrátane starostu našej obce
Jozefa Jamricha ) vystúpil na recepcii, konanej po slávnostnom programe, kde sa „učokovi
Paľovi“ (ako prof. Tonkoviča mnohí nazývali ) poďakoval za to, že nielen jemu, ale aj
celému slovenskému národu zanechal významné klenoty slovenského ľudového umenia,
hlavne ľudovú pieseň, ktorá podľa slov samotného Pavla Tonkoviča, bola „vždy vecou jeho
života“ a zrodila sa a ďalej vyvíjala vďaka jeho koreňom a mladosti prežitej vo svojej rodnej
obci, v Podkoniciach.
-vt-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

60. rokov
GRATULUJEME K VÝROCIU
70. rokov
Jozef Turčan (č.d. 253)
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Jozef Jamrich (č.d. 201)
Jozef Oršula (č.d. 268)
Marta Gregorová (č.d. 70)
Ľudmila Očenášová (č.d. 160)
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KULTÚRA
MAREC - MESIAC KNIHY
Pri pátraní, prečo sa marec už roky pripomína
ako mesiac knihy, sme sa dopracovali k známej a
zaujímavej postave slovenskej histórie - Martin
Hrebenda Hačavský (10. 3. 1796 - 16. 3. 1880).
Tento legendárny šíriteľ slovenskej a českej knihy
a tým aj osvety a vzdelanosti sa narodil aj zomrel v
marci. Hoci bol slepý, natoľko miloval knihy, že sa
mu stali osudom. Putoval po Gemeri, Malohonte
až do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy a
zachraňoval ich. Medzi slovenských vlastencov a
vzdelancov roznášal nové slovenské a české
knihy najmä od vydavateľov Gašpara
Fejérpataky-Belopotockého z Liptovského
Mikuláša a Karla Amerlinga z Prahy. Zaslúžil sa
tým o rozvíjanie slovenského národného
povedomia a života v období národného
obrodenia. Rozširovaním obľúbených kalendárov
a populárnej spisby medzi pospolitým
slovenským ľudom sa zaslúžil, že aj chudobní a
nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a
získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej
a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej.
Marec - mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na
počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy.
Dnes už úlohu Mateja Hrebendu, šírenie kníh a knižnej kultúry a podporu vzdelávania,
plnia knižnice a výnimkou nie je ani naša Obecná knižnica v Podkoniciach. Jej návštevnosť
sa za posledné dva roky zvýšila o cca 70%. Prevažnú časť zaregistrovaných čitateľov tvoria
deti a mládež, no vzrástol aj počet dospelých čitateľov. V minulom roku sa knižný fond
obohatil o viac ako 70 titulov z oblasti beletrie a náučnej literatúry, nezabúda sa však ani na
deti.
V roku 2007 plánujeme ďalšie rozšírenie knižného fondu, ktoré sme už začali
realizovať, okrem iného aj nákupom veľmi hodnotnej publikácie „SVET“. Uvítame návrhy
čitateľov, o aké knihy, prípadne žánre, by mali záujem. V súčasnosti sa v Obecnej knižnici
nachádza cca 4000 kníh z rôznych oblastí. Beletria pre dospelých zahŕňa slovenskú a
svetovú literatúru, detiktívky, básnickú tvorbu. Literatúra pre deti je rozdelená podľa veku
od 6 rokov, 9 rokov, 11 rokov. Osobitne ponúkame dobrodružnú a povinnú literatúru. V
knižnici nájdete aj mnoho náučných titulov z oblasti zemepisu, prírody či varenia a
nesmieme opomenúť ani náboženskú literatúru, ktorá bola prenesená do našej knižnice z
Farského úradu.
Vedúca knižnice pani Katarína Luptáková vyzýva všetkých, starých i nových čitateľov,
aby nezabúdali na knihu - prameň múdrosti, a pozýva všetkých záujemcov do Obecnej
knižnice, ktorá je otvorená..každý pondelok a štvrtok od 18.30 do 20.00 hodiny.
Katarína Luptáková, Vladimíra Turčanová
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ŠPORT
DETI DOSKY - NEZÁVISLÍ SNOWBOARDISTI
Dňa 2.februára 2007 sa uskutočnila v krčme
na Hrbe výročná schôdza snowboardového
klubu DETI DOSKY - nezávislí snowboardisti.
Klub Deti dosky (ďalej len COB - Children of
Board), je dobrovoľným združením občanov priaznivcov snowboardingu, ktorí jeho
prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v
telesnej výchove a to najmä v zimnom
športovom odvetvi a iných obdobných
činnostiach a aktivitách. COB je samostatným a
nezávislým, nepolitickým občianskym združením - klubom, vyvíjajúcim svoju činnosť na
demokratických princípoch.
Poslaním COB je uspokojovať záujmy a záľuby občanov v oblasti snowboardingu a
iných pohybových aktivít, vytvárať vhodne podmienky na rozvoj snowboardingu tak na
úrovni svojho regiónu, ako aj na celoslovenskej urovni.
Klub COB vznikol dňa 05.06.2005 v Podkoniciach. Na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky bol oficiálne zaregistrovaný dna 30.12.2005 ako DETI DOSKY - NEZÁVISLÍ
SNOWBOARDISTI. Sídlo klubu je na adrese: Podkonice 174, 976 41.
Medzi základné priority klubu patrí:
a) rozbehnutie klubu COB, ktoré zahŕňa registráciu klubu v Snowboardovej asociácii
Slovenska (ďalej len SAS), nábor aktívnych snb jazdcov, pravidelná účasť na pretekoch
SAS, práca a výchova mladých talentov, spolupráca s ostatnými klubmi a SAS v rámci
spoločného rozvoja snowboardingu na Slovensku.
b) udržiavanie a vývoj informačného portálu zameraného na slovenskú a svetovú
snowboardovú scénu www.instyleofboard.sk
c) vybudovanie SNB parku v miestnom stredisku Podkonice - Pleše
d) organizácia Freestyle pretekov, pretekov slalomu a paralelného slalomu.
Aktuálny zoznam členov:
Vinco (Dominik Valent), Gula (Michal Vráb), Cigáň (Martin Burian), Dušan Koctúr
(Paparazzi), Tortosh (Peter Ulbrik), Viťo (Viktor Vráb), Krík (Juraj Barla), Luki (Lukáš Vráb) a
Romankóóóóó ( Roman Slobodník).
Na financovaní aktivít klubu sa momentálne podieľajú iba členovia svojimi príspevkami.
Do budúcna sa očakáva financovanie klubu formou sponzorských a iných externých
zdrojov (dotácie a iné príspevky). Medzi ostatné príspevky patria aj 2% z dane, ktoré v
tomto roku už môžete darovať aj nám. Údaje pre poukázanie 2% z Vaších daní sú
nasledovné:
Názov: DETI DOSKY - NEZÁVISLÍ SNOWBOARDISTI
Adresa: Podkonice 174, 976 41
IČO: 42002842
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 1214063001/5600 Dexia banka Slovensko a.s.
Ďakujeme.
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FARSKÉ OZNAMY
12. 3. 2006 - 18. 3. 2007
18.00 - féria

5. 3. 2007 - 11. 3. 2007
18.00 - féria
5.3.

+ František a Helena

12.3.

Na úmysel celebranta
18.00 - féria

18.00 - féria
6.3.

+ Jozef, zať, dcéra a rodičia

13.3.

Na úmysel celebranta
7.00 - féria

7.00 - féria
7.3.

+ rod. Randovci ich rodičia a st. rodičia

14.3.

Na úmysel celebranta
18.00 - féria

18.00 - féria
8.3.

+ rod. Irma a Jozef Očenáš a st. rodičia

15.3.

+ František, rodičia a súrodenci

18.00 - féria
9.3.

+ Ján Jamrich

18.00 - féria
16.3.

+ rod. Chabanovci a bratia

18.00 - féria
10.3.

+ Ján Kukučka

3. pôstna nedeľa
8.00 - Poďak. a prosba o Božiu pomoc
11.3. pre rodinu Turčanovú 10.30 Za farnosť

18.00 - féria
17.3.

18.3.

19. 3. 2007 - 25. 3. 2007
18.00 - SV. JOZEFA, SLÁVNOSŤ
19.3.

20.3.

21.3.

+ František Očenáš a syn (č. 157)

+ Stanislav Turčan
4. pôstna nedeľa
8.00 + Boris Šípka, 1. výročie
10.30 Za farnosť

26. 3. 2007 - 4. 4. 2007
18.00 - ZVESTOVANIE PÁNA
26.3.

+ Mária a Martin, synovia a st. rodičia

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Dominik Valent

+ Júlia Patrášová

27.3.

7.00 - féria

7.00 - féria

+ Jozef a Kristína a ich deti

Na úmysel celebranta

28.3.

18.00 - féria
22.3.

+ rod. Anna a Martin Ivanič

18.00 - féria
+ Za B. pomoc pre rodinu Jamrichových,
Svobodových a Chabanových
23.3.
18.00 - féria
Za zdravie a Božie požehnanie
pre rod. Slobodníkovú
24.3.
5. pôstna nedeľa
8.00 + Zlatica a Jozef Beňa
10.30 Za farnosť
25.3.

18.00 - féria
1.4.

+ rod. Ladislav a Angela a st. rodičia
18.00 - féria

2.4.

+ Martin Slobodník
18.00 féria

3.4.

4.4.

+ Alžbeta Patrášová
6. pôstna nedeľa
8.00 + Emília a Anton Randa a dcéra
10.30 Za farnosť

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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