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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA
Máme tu asi najkrajší mesiac v roku a to máj, mesiac lásky. V mesiaci máj, presnejšie
13-teho, oslávime „Deň matiek“. Tak ako každý rok vystúpia v programe naše deti zo
Základnej školy s materskou školou.
Milé matky, mamy, mamičky!
Dnes, keď starší i mladší s dojatím a láskou spomínajú na svoje
dobré a starostlivé matky, keď milým slovom a kytičkou kvetov
prihovárajú sa muži svojim ženám a matkám, keď deti tajnostkársky
sa tváriace vyťahujú vlastnoručne zhotovené darčeky, aby nimi
prekvapili matky, dovoľte mi odovzdať Vám k Vášmu sviatku - Dňu
matiek, srdečný pozdrav a blahoželanie.
Nie počtom detí sa stáva matka lepšou matkou, ale len a jedine
tým, čo dobré sa jej podarí celou svojou láskou, výchovou a
starostlivosťou vštepiť do srdca svojim deťom. Jednému či
viacerým.
Prajem Vám, aby ste vždy mali koho pohladiť a aby mal kto
pohladiť Vás.
Na záver Vás chcem vážení spoluobčania pozvať na kultúrne podujatie pri príležitosti
100-ho výročia narodenia p. Prof. Pavla Tonkoviča, ktoré sa uskutoční dňa 20.mája 2007
na futbalovom ihrisku Brodok. Sú zabezpečené rôzne folklórne skupiny, čo sľubuje
hodnotný kultúrny program.

Jozef Jamrich
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) VÝVOZ PLASTOV V ROKU 2007
V plastových vreciach spred rodinných domov.
V pondelok: 28.5., 25.6., 23.7., 27.8., 24.9., 29.10., 26.11., 12.12.

2) OZNAM
Nakoľko sa v poslednom období vyskytli poranenia osôb mačkami a psami
(poškrabanie, pohryzenie), oznamujeme kontakt na veterinárneho lekára, ktorý má na
starosti našu obec:MVDr. Jozef Veselický - 0903 841 011.
Zároveň upozorňujeme majiteľov mačiek a psov, aby svoje zvieratá mali pod kontrolou,
čím sa predíde spomínaným poraneniam.
-jg-

3) POVINNOSTI OBČANOV - DAŇOVNÍKOV
Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a Všeobecne 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 2007:
- zaplatiť daň z nehnuteľností
- zaplatiť poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2007
(280,-Sk/osoba/rok).

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROCIU
50. rokov

60. rokov

Jozef Lipa (č.d. 266)
Anna Lučeničová (č.d. 145)

Jozefa Barlová (č.d. 248)

55. rokov

Milan Randa (č.d. 304)
Ján Flaška (č.d. 302)

Milan Kmeť (č.d. 297)

70. rokov

UZAVRELI MANŽELSTVO
Silvia Kukučková & Ján Reľovský
14.apríla 2007 (Podkonice)

PODKONICKÝ Spravodaj

Viera Slobodníková & Ján Stacho
21.apríla 2007 (Podkonice)

Máj 2007

2

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ČINNOSŤ ŠKOLY:
Čo sme robili v apríli?
- v speváckej súťaži Slávik medzi málotriednymi školami v Slovenskej Ľupči našu
školu reprezentoval Patrik Oláh a Lucia Booczová, ktorá sa umiestnila na peknom 3.
mieste
- v čitateľskej súťaži medzi málotriednymi školami v Lučatíne nás reprezentovali
Šimonko Štibraný (1. roč.), Nikolka Slobodníková (3. roč.), Lenka Booczová (2. roč.)
získala 3..miesto a Emma Slobodníková (4. roč.) získala 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
- k Dňu Zeme sme absolvovali výstup na Vysokú, mnohí sa prekonali. Hore na vrchole
sme boli odmenení za námahu pohľadom na krásne rozkvitnuté zákonom chránené alpské
rastliny
- besedovali sme s pracovníkom horskej služby NAPANTu, deti boli odmenené za
aktívnu účasť aj krásnymi propagačnými materiálmi
- čistili sme potôčik
- fotografovali sme sa
- tretí štvrťrok sme ukončili písomnými prácami a klasifikačnou poradou

OZNAMY ŠKOLY:
3. 5. - sa bude konať po obci zber papiera. Prosíme všetkých, ktorí chcú pomôcť škole,
aby papier, ktorý doma nájdu zviazali a vyložili ráno pred bráničku domu. Zber sa bude
konať v dopoludňajších hodinách.
5. 5. - Vás Miestny klub Slovenského orla srdečne pozýva na cyklotúru do Starých Hôr.
Zraz v sobotu o 8 hod v ZŠ s MŠ. Záujemci, hláste sa u p. Cesnakovej na tel. č. 0908 913
500, príp. osobne.
13. 5. - budeme organizovať v priestoroch školy Deň rodiny. Bude spojený s predajom a
výmenou rôznych vecí.
Nepotrebné veci na burzu, ktoré môžu niekomu poslúžiť, môžete priniesť každý
pondelok a štvrtok do 13. 5. do 20h riaditeľke školy.
Mgr. Vladimíra Turčanová
riaditeľka ZŠ s MŠ
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
VÁŽENÍ ĽUDIA CELÉHO SVETA!
Píšem vám preto, lebo som nespokojná s vašim
znečisťovaním prírody. Keď chodíte na prechádzky
kričíte, hádžete veľa plechoviek a iných nečistôt. Sekáte
stromy, vyrábate autá a z nich idú rôzne plyny, ktoré nás
otravujú. Keď som sa išla pásť, našla som na zemi
zhorené sklá a plasty. Aj keď som dávala veľký pozor,
hlboko v tráve bolo sklo, ktoré mi pichlo do nôžky. Hrozila
mi otrava krvi. Našťastie mi tú nôžku ošetril doktor jeleň.
Na druhý deň sa stalo môjmu kamarátovi niečo zlé. Pytliak
ho zastrelil.
Ďalší deň sa mojej kamarátke stalo niečo zlé, pretože jeden ujko rúbal strom a keď
padol, klepol jej po hlave. Keď som už doplakala, zavial dym z komína a ten bol taký špinavý
a hustý, že sme sa skoro otrávili. Niektorí z vás ste aj trochu dobrí, ale niektorí..ste..zlí..a
nedáte nám pokoj ani v zime. Napríklad raz. Ukladali sme sa na oddych a prišlo jedno
dievča, ktoré kričalo na celú horu. Tak sme sa zľakli, že sme bežali ako rys do druhej hory.
No v tej bolo málo stromov, lebo tam niekto zapálil oheň a zabudol ho uhasiť, tak celá
vyhorela.
Nezabudnite na to, že nemáte znečisťovať prírodu! Keby ste nemali zvieratá, nemohli
by ste žiť ani vy. Preto vás ešte raz prosíme, aby ste neničili prírodu.
Ďakujeme za pochopenie.
Vaše zvieratá..z lesa.
Lucia Booczová

ŠPORT
TURISTIKA S COB - PO PRVÉ
Naša prvá turistika bude smerovať na neďaleký vrch našich
krásnych hôr Prašivú. Výlet sa začne dňa 26.5.2007 (sobota)
odchodom autobusu z hornej zastávky o 7:00 hod so smerom cesty Hiadeľ. Autobus nás zavezie k pamätníku, odkiaľ vyrazíme po modrej
značke na Hiadeľské sedlo. Tam odbočíme doprava na vrchol Prašivej po červenej
značke, kde cesta bude pokračovať na Malú a Veľkú Chochuľu až Latiborskú hoľu. Tu
sa naše cesty poberú po zelenej značke na Magurku do malej osady Železnô, kde nás
bude čakať autobus. Celá túra má 20 kilometrov a celkovo prekonáme 800 metrové
prevýšenie. Prihlásiť sa môžete osobne na obecnom úrade, telefonicky na 0905 794 274,
alebo mailom na - michal.vrab@gmail.com. Poplatok za autobusovú prepravu, vo výške
max. 100 Sk, sa bude platiť pri prihlásení.
Pekné počasie, výstup na 1500 m.n.m a silný turistický zážitok, to je len časť vecí, pre
ktoré sa oplatí prihlásiť na tento „zájazd“.
OZ DETI DOSKY
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ŠPORT
GÓLOVÉ SUCHOTY TATRANU
Jarná časť II. triedy oblastného futbalu sa pomaly, ale isto dostáva do svojej polovice a
podkonický „tatranisti“ môžu bilancovať svoj prvý mesiac. Z 5-ich kôl odohrali 4 zápasy s
bilanciou 1 výhra, 2 remízy a 1 prehra, so skóre 4:4. Obranná činnosť mužstva je na celkom
dobrej úrovni, priemer 1 gól na zápas je toho dôkazom, horšie to však vyzerá v útočnej fáze,
kde sa tatranisti trápia a nestrelili gól už..270 minút (naposledy skórovali v druhom jarnom
kole).
Doterajšie výsledky jarnej časti:
Baláže - Podkonice
odložené pre nevhodný terén, náhradný termín 1.5.2007 o 16:00
Podkonice - Hiadeľ 4:2
Podkoničania sa na svoje prvé jarné vystúpenie tešili nielen vďaka novým dresom od
firmy Nera s.r.o. Podkonice, ale aj preto, že sa hralo za pekného počasia na perfektne
pripravenom ihrisku. V úvode súper zaskočil prvým gólom, ale ešte do polčasu sa
tatranistom, po góloch P. Polónyho a T. Kmeťa, podarilo zvrátiť výsledok na svoju stranu. V
druhom polčase domáci hneď na začiatku zvýšili svoj náskok na 3:1, keď po zaváhaní
súperovej obrany strelil svoj druhý gól P. Polóny. Podkoničania svoju prevahu potvrdili ešte
jedným gólom D. Valenta a zápas mohli kľudne dohrať. V samotnom závere sa ešte raz
presadil súper a upravil tak výsledok na „hokejových“ 4:2
Riečka - Podkonice 2:0
U lídra súťaže Podkoničania predviedli najmä v druhom polčase kvalitný výkon, avšak
doplatili na svoj najväčší nedostatok - premieňanie šancí. Favorit zápasu sa ujal vedenia už
v prvom polčase, keď z množstva šancí sa mu podarilo prekonať brankára iba raz. V
druhom polčase hrali tatranisti s „vetrom“ a s vedomím, že nemajú čo stratiť, vytvorili si veľa
šancí na vyrovnanie, ale ani jednu nepremenili a tak sa potvrdilo pravidlo: nedáš - dostaneš
a z ojedinelej šance sa domáci na 2-hý krát presadil.
Podkonice - Harmanec 0:0
Vo vyrovnanom zápase sa zrodila remíza, keď na obidvoch stranách sa nepresadili
útočníci a brankári podržali svoje mužstvá..perfektnými zákrokmi.
Horné Pršany - Podkonice 0:0
Na zlom teréne (tvrdé a malé ihrisko) sa odohral zápas, ktorý mal dva rozličné polčasy.
V prvom polčase sebavedomí domáci mali optickú prevahu, ale z vypracovaných šancí
nevyužili ani jednu. V druhom polčase sa rozohrali aj tatranisti, ktorí chceli u posledného
tímu súťaže naplno bodovať, a postupne prebrali iniciatívu. Najmä v strede pola
dominovala dvojica K+K (Kvačkaj - Kukučka), ktorí zachytávali rozohrávku súpera a
vytvárali šance pre útočníkov, ktorým ani túto nedeľu „nešlo“ . O všetkom mohol rozhodnúť
T. Kvačkaj, keď v poslednej minúte zápasu rozohrával priamy kop z nebezpečnej
vzdialenosti, ale trafil len brvno súperovej brány a tak sa súperi rozišli bezgólovou remízou.
V súčasnosti patrí Tatranu Podkonice 8. miesto, keď doteraz nazbierali v 16-ich
zápasoch 18 bodov.
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ŠPORT
STO PODKONICE POSTÚPILI DO IV. LIGY!
Stolnotenisový oddiel (STO) Podkonice vyhral 5..ligu a zabezpečil si tak priamy postup
do vyššej regionálnej súťaže. Počas celého ročníka prehrali len 3-krát a z toho dve prehry
zaknihovali až v posledných dvoch kolách. Pri rovnosti bodov, s druhým tímom súťaže
rozhodlo lepšie skóre (37:35) zo vzájomných zápasov.
O postup STO sa v tomto ročníku postarali: Miroslav Barla, Michal Kukučka, Peter
Budaj, Tomáš Žaloudek, Marcel Cabala a Ján Majling.
Chlapcom ďakujeme a gratulujeme. Zároveň im do ďalšieho ročníka želáme rovnako
dobré výsledky a úspechy aj v IV. lige.
Konečná tabuľka:
1. Podkonice
2. MAGENTA
3. Beňuš
4. Priechod

20 15
20 16
19 11
19 6

2
0
1
2

3
4
7
11

215 : 145
241 : 119
192 : 150
162 : 180

52
52
40
33

-dv-

STOLNO-TENISOVÝ TURNAJ
Dňa 14.apríla 2007 sa v telocvični pri ZŠ v Podkoniciach uskutočnil 5. ročník stolnotenisového turnaja neregistrovaných hráčov. Turnaj už tradične organizovala Obec
Podkonice v spolupráci so Základnou školou. Príjemné jarné počasie však lákalo skôr do
prírody a na políčka, takže sa súťažilo len v dvoch kategóriách - ženy a žiaci.
Vo vyrovnanej ženskej kategórii sa na konci najviac tešila pani učiteľka Cesnaková,
ktorá vyhrala 6 zápasov. O jej jedinú prehru sa postarala Viera Patrášová, ktorá obsadila
druhé miesto kvôli horšiemu skóre. V kategórii bez obmedzenia veku sa nestratila ani
mladučká Mirka Barlová (3..miesto - 1 prehra).
V žiackej kategórii mali samozrejme navrch chlapci. Poradie na prvých troch miestach
bolo nasledovné: 1. Maťo Barla, 2. Tomáš Osadský, 3. Milan Patráš (ml.).
Na záver organizátori prisľúbili, že budúci ročník sa uskutoční v skoršom - vhodnejšom
termíne.
-jk-
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Priebežná tabuľka II. triedy BB
1. Riečka
2. Medzibrod
3. Dúbravica
4. Dukla „C“
5. St. Hory
6. Harmanec
7. Strelníky
8. Podkonice
9. Baláže
10. Hronsek
11. Malachov
12. Hiadeľ
13. H. Pršany

17
17
16
17
17
17
16
16
16
16
16
17
16

15
11
10
10
8
6
7
4
5
5
3
1
2

1
5
3
3
3
6
3
6
1
0
4
4
1

1
1
3
4
6
5
6
6
10
11
9
12
13

42 : 10
52 : 15
44 : 15
48 : 19
34 : 18
31 : 22
35 : 43
20 : 24
17 : 35
14 : 46
22 : 28
17 : 53
7 : 55

46
38
33
33
27
24
24
18
16
15
13
7
7

Fanúšikom klubu pripomíname akcie, ktorými môžu podporiť podkonický futbal.
„Členské preukazy“. Po zaplatení stanového poplatku obdrží fanúšik preukaz, ktorý mu
umožní bezplatný vstup na všetky domáce futbalové zápasy TJ Tatran Podkonice a turnaje
organizované v danom čase. Okrem bezplatného vstupu na zápasy klubu budú mať
majitelia týchto preukazov aj určité výhody a zvýhodnenia (guláš, pivo - zdarma a pod.) na
akciách organizovaných klubom (letné turnaje A-mužstva, Starých pánov, exhibičný zápas
Východ vs. Západ, záver sezóny a pod.). Tombola - FK TATRAN. Na každom domácom
zápase prebehne zlosovanie vstupeniek a preukazov, kde výhercovia obdržia vecné dary
od Výboru FK Tatran Podkonice. Všetky vstupenky a preukazy budú zlosovateľné aj v
záverečnej „Mega-tombole“.
Záujemcovia o prenájom ihriska alebo o informácie o futbalovom klube FK Tatran
Podkonice sa môžu kontaktovať na tel. číslo 0915 553 931.
-dv-

Horný rad: Milan Patráš, Tomáš Kmeť, Martin Turčan, Peter Polóny, Marek Polóny, L. Turčan,
Milan Bodzik, Dominik Valent, Miroslav Barla. Dolný rad: Jaroslav Chaban, Marek Kukučka,
Ladislav Barla, Andrej Pančík, Tomáš Kvačkaj, Ján Pavľak, Jaroslav Barla.
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ŠPORT
„ČIERNA“ JAR TRAPASu
Ešte pred mesiacom živili trapasáci nádej možného postupu v ich 6-ej sezóne v
mestskej únii malého futbalu v Banskej Bystrici. Avšak po odohraní prvých 4-och kôl už
môžeme skonštatovať, že ani tento 6. ročník nebude postupový :-( Prečo? Pretože z
ostatných 4-och odohraných zápasov vyhrali iba jeden a od postupového 3.miesta ich delí
už 6 bodov. Napriek tomu, že do konca súťaže ostáva odohrať ešte 4.kolá, t.j. hrá sa o 12
bodov, hrá Trapas 3 kolá so súpermi z prvej päťky. Šanca na postup je vysoko teoretická a
podmienky sú takmer nesplniteľné - vyhrať posledné 4 kolá a čakať na zakopnutie
najväčších súperov.
„Chalani ešte nezložili zbrane a pokúsia sa o nemožné :-) V prípade neúspechu sa však
nič nedeje a život beží ďalej a všetci ľudia sa môžu tešiť na záverečnú Trapas-párty, kde sa
vyhodnotí celá..sezóna 2006/2007“, povedal vedúci tímu.
Výsledky IV.A ligy MÚMF:
Elán Sásová - Trapas 3:2
Do svojho prvého jarného zápasu, trapasáci nastúpili dosť „neprebudení“ zo zimného
spánku. Súper bol z kategórie zdolateľných, avšak trapoši doplatili na nezohranosť a slabú
aktivitu počas prvého polčasu. V druhom polčase sa obraz hry zmenil a chalani pritlačili
svojho súpera na jeho polovicu, avšak prekonať brankára, resp. využiť nejakú z množstva
vytvorených šancí sa podarilo iba Micudovi a Panchovi. A tak sa začala „čierna“ jar Trapasu
- tesnou prehrou so slabším súperom.
Trapas - San Marconi 5:4
V druhom kole, trapasáci prekvapili svojou bojovnosťou, keď dokázali trikrát dotiahnuť
jednogólový náskok súpera, ktorý nezvládol druhý polčas a hlavne jeho záver, v ktorom už
Trapoši udržali tesný výsledok. V dobrej streleckej forme sa v ono sobotné ráno predstavil
Dominho/Vinco keď sa postaral o všetky góly Trapasu.
Žihadlá - Trapas 6:2
V treťom kole chalani narazili na súpera, ktorý bol ešte menej pohyblivý ako oni, ale na
druhej strane premenil všetky šance, ktoré si vypracoval. Trapas ako už tradične na šance
vyhral, ale na góly nie. Pritom začiatok zápasu bol jednoznačne v ich réžii, prvý gól dával
Dominho/Vinco už po pár minútach a zdalo sa, že to bude jednoznačná záležitosť, ale
postupne sa chalani unavili a začali robiť chyby, z ktorých jednu využil súper a vyrovnal tak
stav na polčasových 1:1. V druhom polčase chceli Trapasáci rozhodnúť ,nechali až priveľa
priestoru súperovi na ich kontry, z ktorých využili až 5 a tento náskok už nedokázali
zlikvidovať. Výsledok upravil svojím druhým gólom v zápase opäť Dominho/Vinco. Krutá
prehra, za nezvládnutý druhý polčas.
Trapas - Sosaurus 3:4
Štvrté kolo sa nieslo v duchu: buď Trapas vyhrá a dotiahne sa na postupovú trojku,
alebo prehrá a už bude súťaž len dohrávať. Na zápas došlo rekordný počet hráčov - až 10,
čo narobilo celkom príjemné starosti vedúcemu tímu so zostavou. Od začiatku bolo vidieť,
že chalani spolu v takomto počte už veľmi dávno nehrali a po dvoch zaváhaniach sa súper
dostal do dvojgólového vedenia. Trapas si opäť vypracoval veľké množstvo šancí, ale opäť
z nich využil len tri. Na 2:1 dával Pytbul hneď na začiatku druhého polčasu. Na 2:2 vyrovnal..
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Dominho/Vinco a už sa zdalo, že trapasáci sú späť v hre avšak súper za pár minút po
dvoch pekných akciách, zvýšil svoje vedenie na 4:2. Na konečných 4:3 upravil súperov
obranca krásnym vlastencom.
Čo bude ďalej? Nič :-) Trapas dohrá sezónu, zorganizuje párty, zúčastní sa letných
turnajov a snáď sa prihlási aj do svojej 7 miniligovej sezóny. Dovtedy nás však čaká ešte
veľa - takže do sTRAPASenia priatelia......
-dv-

KULTÚRA
OSLAVY STOROČNICE V PODKONICIACH
Obec Podkonice a ŠVK-Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici Vás pozývajú
na kultúrne podujatie organizované pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného
skladateľa, folkloristu, zberateľa a upravovateľa ľudovej hudby Prof. Pavla Tonkoviča
(1907-1980).
1) V sobotu 19.mája 2007 o 20.00 h. (po sv. omši) v Kultúrnom dome:
premietanie videoprodukcie zo života a diela prof.Tonkoviča z DVD premietaného na
slávnostom večeri v Rusovciach dňa 24.februára 2007
2) V nedeľu 20. mája 2007 o 14.00 h. na futbalovom ihrisku Brodok v Podkoniciach:
Účinkujú:
- muži a ženy z Podkoníc
- deti zo ZŠ Podkonice
- folklórny súbor DRATVÁRIK zo Slovenskej Ľupče
- folklórna skupina PONIČAN z Poník
- folklórna skupina VYSOKÁ z Podkoníc
- folklórny súbor PARTIZÁN BIOTIKA Slovenská Ľupča a iní...
Vstupné:
- dospelí: 30 Sk
- deti: 20 Sk
Členovia organizačného tímu:
- režisér a scenárista: Mgr. Zuzana Čemanová
- dramaturg: Jozef Kostúr
- moderátor: Mgr. Mária Turčanová
- inšpicient: Vladimíra Turčanová
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FARSKÉ OZNAMY
14. 5. 2007 - 20. 5. 2007
19.00 - Sv. Mateja, apoštola

7. 5. 2007 - 13. 5. 2007
19.00 - féria
7.5.

+ rod. Anna a Alexander, deti a st. rodičia

14.5.

+ Martin Slobodník
19.00 - féria

19.00 - féria
8.5.

+ Stanislav Gregor a rodičia

15.5.

7.00 - féria
9.5.

+ Emília Barlová a st. rodičia
19.00 - féria

10.5.

+ Anna a Andrej Gregorčok
19.00 - féria

11.5.

+ Mária a Pavol Kostúr a deti

+ Irena a Ľudvík Flaška
7.00 - Sv. Jána Nepomuckého

16.5.

+ z rodiny Pospíšilovej

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
8.00 Za farnosť
17.5. 19.00 + Alžbeta a Ondrej Barla a synovia
19.00 - féria
18.5.

+ rod. Anastázia a Eduard
19.00 - féria

sv. omša nebude
19.5.

12.5.

13.5.

6. veľkonočná nedeľa
8.00 + Mária Turčanová, č.d. 203
10.30 Za farnosť

20.5.

21. 5. 2007 - 27. 5. 2007
19.00 - féria
21.5.

22.5.

23.5.

+ Ema a Martin Šajban a st. rodičia

+ rod. Randovci, deti a st. rodičia
7. veľkonočná nedeľa
8.00 Za farnosť
10.30 + Pavol Tonkovič

28. 5. 2007 - 3. 6. 2007
19.00 - féria
28.5.

Na úmysel celebranta

19.00 - féria

19.00 - féria

+ z rodiny Štubňovej a Patrášovej

Na úmysel celebranta

29.5.

7.00 - féria

7.00 - féria

+ František a Anna

Na úmysel celebranta

30.5.

19.00 - féria
24.5.

+ Júlia, Ondrej, syn a st. rodičia

19.00 - féria
31.5.

19.00 - féria
25.5.

+ František Očenáš a syn

+ rodičia Alžbeta a Ján Balko
19.00 - Sv. Justína, mučeníka

1.6.

+ Martin Slobodník

19.00 - Vigília zoslania Ducha Svätého
26.5.

+ Jana Flašková

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO
10.00
27.5. Za prvoprijímajúce deti a za farnosť

16.00 féria
Za novomanželov

2.6.

3.6.

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
8.00 + Mária a Emil Barla
10.30 Za farnosť

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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