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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA
Dňa 20. mája 2007 sme oslávili 100. výročie narodenia hudobného skladateľa,
folkloristu, zberateľa a upravovateľa ľudovej hudby prof. Pavla Tonkoviča.
Teší ma, že oslavy boli veľmi dôstojné, za veľkej účasti podkoničanov a občanov z
okolia. Privítali sme medzi nami predsedu banskobystrického samosprávneho kraja p.
Murgaša, vedúceho dramaturga SĽUKu p. Kyseľa a vedúcu Literárneho a hudobného
múzea v Banskej Bystrici p. Bárdiovú.
Chcem sa prostredníctvom „Podkonického spravodaja“ poďakovať všetkým, ktorí
zabezpečovali tieto oslavy, osobitne celému nášmu folklórnemu súboru na čele s jeho
vedúcim Jozefom Kostúrom, ktorí sa svedomito pripravovali na tento deň, ďalej
Literárnemu a hudobnému múzeu v Banskej Bystrici za spoluprácu a tiež p. Ladislavovi
Slobodníkovi za vyrobené salašnícke náradie na výstavku k tejto príležitosti a srdečná
vďaka patrí i všetkým folklórnym skupinám a sólistom v hre na hudobné nástroje, ako aj
sponzorom.
Naša folklórna skupina sa dňa 26. mája 2007 zúčastnila „Turíčneho jarmoku" v
Slovenskej Ľupči, kde bola poverená stavaním „mája“. Tejto úlohy, s dobrými pesničkami,
sa zhostila veľmi dobre.

Jozef Jamrich
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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Z 4. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DŇA 10. MÁJA 2007
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
Vzalo na vedomie:
1. informácia starostu obce o prenájme antény „ORANGE“
2. informáciu starostu obce o vybudovaní rýchleho internetu „DSL“
3. informáciu o programe pre verejnosť - kondičná kulturistiku
4. vyúčtovanie nájmu obecných lesov za r. 2006
5. vyjadrenie predsedu komisie o majetkových pomeroch starostu obce
6. informáciu o kultúrnom podujatí dňa 20.mája 2007
7. výpoveď hlavnej kontrolórky k 30.6.2007
8. informáciu o čerpaní rozpočtu za 1.Q/2007
Schválilo:
1. záverečný účet obce za r. 2006
- v pomere hlasov 5:0:1
2. rozdelenie kapitálových výdavkov pre r. 2007 podľa rozpisu v zápisnici
- v pomere hlasov 6:0:0
Doporučilo:
1. starostovi obce prejednať turistický oddiel , aby bol jeden
2. starostovi obce prehodnotiť výpoveď hlavnej kontrolórky
Jozef Jamrich
starosta obce
V Podkoniciach, 11.5.2007

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ DETI

GRATULUJEME K VÝROCIU

Šimon Valent (č.d. 174)
Oliver Slobodník (č.d. 127)

65. rokov
Oľga Slobodníková (č.d. 278)

50. rokov

75. rokov

Mária Homolová (č.d. 260)

Anna Homolová (č.d. 231)

ZOMRELÍ SPOLUOBCANIA
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KULTÚRA
PROF. PAVOL TONKOVIČ - PODKONICKÉ OSLAVY
Nedeľa - 20. mája 2007 sa niesla v znamení
osláv 100. výročia narodenia prof. Pavla Tonkoviča.
V predvečer osláv (sobota) bolo premietnuté DVD zo
slávnostného večera organizovaného OÚ Podkonice
a SĽUK-om dňa 24.2.2007 v Bratislave-Rusovciach.
V nedeľu o 9.30 začala spomienka na obecnom
úrade v Pamätnej izbe Pavla Tonkoviča. Starosta
obce p. Jozef Jamrich privítal prítomných hostí a
poslancov a za fujarového sprievodu Jozefa Kostúra
zahájil oslavy. Sprievodné slovo o živote a diele prof.
Tonkoviča, spolu s jeho autentickou nahrávkou, mala
riaditeľka ŠVK-Literárneho a hudobného múzea v B. Bystrici PhDr. M. Bárdiová, ktorá v
spolupráci so scenáristkou Mgr. Zuzanou Čemanovou a Obcou Pokonice organizovala
celý priebeh osláv. V Podkoniciach sme tak privítali vzácnych hostí, ako bol pán Emil Flaška
s rodinou, predseda samosprávneho kraja BB p. Milan Murgaš, dramaturg SĽUk-u p.
Vladimír Kyseľ, starostovia obcí Priechod, Nemce, Kynceľová, Baláže a Slovenská Ľupča.
Po spomienkach o živote a diele prof. Tonkoviča v Pamätnej izbe sa konala slávnostná
svätá omša v našom kostole sv. Martina, obetovaná za zomrelého Pavla Tonkoviča, ktorú
celebroval súčasný správca farnosti Mgr. Norbert Durdík. Po svätej omši si hostia uctili
pamiatku manželov Tonkovičovcov pri ich hrobe na cintoríne.
Oslavy vyvrcholili o 14. hodine popoludní kultúrnym programom na futbalovom ihrisku
Brodok. Moderátorka Mgr. Mária Turčanová postupne uviedla účinkujúcich. Ako prvý sa
predstavil krátkou improvizáciou na fujare Pavol Majerík z Priechoda. Po ňom nasledoval
prejav starostu obce p. Jozefa Jamricha, ktorého vystriedal spev z cyklu Spomienky na
mladosť interpretovaný ženami z Podkoníc : Máriou Valentovou, Boženou Flaškovou a
Máriou Slobodníkovou za sprievodu Františka Slobodníka na harmonike. Ďalej sa
predstavili svojim vystúpením deti zo ZŠ Podkonice a detský folklórny súbor Dratvárik zo
Slovenskej Ľupče. Nasledovala interpretácia v hre na píšťaľku v podaní Ľubomíra Páričku,
ktorého vystriedal domáci folklórny súbor Vysoká z Podkoníc. Ďalej pódium patrilo
folklórnemu súboru Poničan a po ňom sa predstavila hrou na cimbale Cimbalka,
inštrumentálna zložka FS Vysoká z Podkoníc. Po nej prišiel na rad úspešný a známy
folklórny súbor Partizán Biotika, Slovenská Ľupča pod umeleckým vedením p. Igora
Kovačoviča. Ďalej sa predstavili dvaja gajdoši, ktorých si pozval, a s ktorými si zahral
vedúci FS Vysoká Jozef Kostúr. Príjemné, slnečné a dobrou atmosférou oplývajúce
folklórne popoludnie na Brodku zakončil súbor Partizán reprodukciou nezabudnuteľnej a
najznámejšej skladby prof. Tonkoviča Vrchárska nálada.
Veríme, že každý návštevník tohto podujatia odchádzal plný zážitkov a s pocitom
príjemne stráveného dňa, s možnosťou pochutiť si aj na dobrom guláši, pive a občerstvení.
Naša vďaka patrí vedúcemu FS Vysoká Jozefovi Kostúrovi, zvukárovi Petrovi
Kostúrovi, sponzorom : Firma RANDA, KOPIA-Jamek, VÚC BB, Urpiner a všetkým, ktorí
sa akokoľvek podieľali na príprave tohto podujatia s cieľom zachovať si v pamäti a ďalej
rozvíjať slovenskú ľudovú pieseň, ktorá sa aj veľkým pričinením profesora Tonkoviča
uchovala ako jedna z najcennejších hodnôt našej národnej kultúry.
-vt-
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VAŠE PRÍSPEVKY

.

RAJ ČI JAR
Tri rovnaké písmená a predsa obsahom dve rozdielne slová, vytvárajúce fenomenálnu
predstavu, každému vnímavému človekovi veľmi blízku. Pristavme sa však pritom, čo je
pre tieto uvedené symboly spoločné a pri vyslovení ktorých pookrejeme a ožívame. Je to
čarovné slovo - ZÁHRADA, ktoré môžeme vnímať ako koreň kultúry a zrkadlo kvality
života.
Viacerých návštevníkov záhradkárskej osady „JABLONKA“ či náhodných turistov a
mňa nevynímajúc upútava už niekoľko rokov Záhradka, nachádzajúca sa hneď na začiatku
pri vstupe do spomínanej rekreačnej oblasti, len pár krokov od Slovenskej Ľupče. Táto
oáza kľudu a ticha je celoživotným dielom a vizitkou činorodej práce zanieteného ovocinára
p. Martina MAZÚCHA a jeho manželky.
Vo svojej pestovateľskej práci sa p. Martin najviac zaoberal štepením a preštepovaním
ovocných stromov a kríkov. V tejto činnosti nadobudol bohaté skúsenosti, pretože takmer
50 rokov sa venuje štepeniu ako záľube, svoje vedomosti zdokonaľuje štúdiom odbornej
literatúry a tieto poznatky uplatňuje a prenáša do praxe. Ešte aj dnes ako dôchodca s
radosťou navštevuje deti základnej školy a ukážkami štepenia prebúdza v nich pozitívny
vzťah k prírode. Pretože štepenie sa priateľovi Martinovi stalo celý život záľubou, zaumienil
si naučiť štepiť každého, kto bude mať oň záujem.
Nie náhodou zavítal túto jar - v sobotu 14. apríla do Podkoníc, na kurz štepenia, ktorý
zorganizovala pre svojich členov ZO SZZ. I touto cestou chcem v mene podkonických
ovocinárov vysloviť vďačnosť za ochotu, s akou po teoretickej a praktickej stránke viedol
tento kurz.
Kto chce dlho a radostne žiť, musí byť obklopený krásnym prostredím a príjemnými
ľuďmi. Jedným z prostriedkov, ako to dosiahnuť je záhrada plná kvetín, zeleniny a ovocia.
80 rokov sa nedožije každý, kto chce. Pán Martin Mazúch sa ich dožil v dobrom zdraví..aj
vďaka zmysluplnej aktivite v svojej záhradke.
Ad multos annos
Jozef Budaj
Predseda ZO SZZ
Uverejnené v Ľupčianskych zvestiach č. 5

Foto: Dušan Podkoničan
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FARSKÉ OKIENKO
PÚŤ ZA NAŠOU PATRÓNKOU
Oznam o pripravovanej návšteve pútnických miest vždy veľmi poteší. Vytvára priestor
pre zblíženie sa našej kresťanskej komunity. Dňa 19.mája sme spoločne so spriatelenými
farnosťami navštívili niektoré slovenské klenoty kresťanskej histórie. Z našej farnosti nás
išlo 26. Bola to púť nenáročná na fyzickú zdatnosť, ale veľmi bohatá na duchovné
povzbudenie.
Naša cesta smerovala najskôr na sympatické Záhorie, do Šaštína. Išli sme pozdraviť
našu patrónku, Sedembolestnú Pannu Máriu. Cestou nám pán farár podal hodnotný výklad
histórie navštevovaných miest. Sochu - Pietu vytvoril neznámy autor na objednávku grófky
Czoborovej. Dala ju zhotoviť ako vďaku za pomoc pri urovnaní rodinných problémov v roku
1564. Postupne sa šírila úcta v okolí i v okolitých krajinách. Roku 1733 prišli do Šaštína
rehoľníci - paulíni a vybudovali dnešný veľkolepý chrám, miesto bolo uznané ako pútnické a
v roku 1764 preniesli zo skromného trojhranného stĺpa milostivú sochu na hlavný oltár
chrámu. Slávnosti sa zúčastnila aj cisárovná Mária Terézia, ktorá toto miesto už predtým
často navštevovala. Ale už roku 1786 zrušil cisár Jozef II. paulínske kláštory a tak sa chrám
stal farským kostolom. V rokoch 1924-50 ho spravovali saleziáni. Dnes sú tu znova
saleziáni a vedú chlapčenské gymnázium. Po hodinke pobytu a svätej omši prežitej v tichu
národnej svätyne - bazilike minor vyjde človek osviežený, povzbudený, plný optimizmu a
dôvery. Naše Slovensko si ctí Sedembolestnú, lebo ona nám slúži cez 1000 rokov ako vzor.
Niet sa čo vyhovárať na dobu, ktorá je a aká je. Vždy nejaká doba bola. Každá nám núka
dobro i zlo. Je na nás, na ktorú stranu sa prikloníme. Ak si pevné kresťanské zásady
udržíme, žiadne zlo náš národ nezlomí.
Popoludní sme sa prepravili diaľnicou do Marianky. Toto miesto je uctievané už od
13.storočia. Podľa legendy autorom sochy bol pustovník a bola uschovaná v lese. Na
základe prosieb k nej, bola ochránená mladá rodina a časom sa miesto stalo
vyhľadávaným medzinárodným pútnickým cieľom. Aj teraz tu bolo dosť ľudí a keď sme
postupovali s modlitbou krížovej cesty - viedol ju náš pán farár - pridávali sa ďalší a značne
rozšírili naše spoločenstvo. Toto miesto už od kráľa Ľudovíta spravovali paulíni, v rokoch
1927 - 50 pôsobili tu bratia tešitelia, teraz sa znova vrátili, ale vo veľkom opravenom
kláštore má..sídlo vojenský ordinariát s pánom biskupom Fr.Rábekom.
Ďalšia zastávka bola už priamo v Bratislave. Fr.Štefan - kapucín nás privítal v
kňazskom seminári, ktorý sídli v krásnej starobylej Kapitulskej ulici, neďaleko dómu
sv.Martina. Od roku 1630 bola tu škola - akadémia. Dal ju postaviť arcibiskup P.Pázmaň,
ktorý veľmi podporoval rozvoj školstva. Od roku 1924 v nej bez prestávky študuje kňazský
dorast pre Slovensko. Teraz budovy čaká pravdepodobne rozsiahla rekonštrukcia, aby táto
vzácna inštitúcia mohla ďalej plniť svoje poslanie. V kaplnke sv.Kríža sme sa dozvedeli o
živote v seminári. Potom sme sa premiestnili do dómu sv.Martina, ktorý bol 300 rokov
korunovačným chrámom a korunovali v ňom 11 panovníkov. Tu je zabezpečený výklad
histórie sprievodcom.
A naša púť končila. Cestou sme videli ešte aspoň niečo z rýchlo sa rozrastajúcej
Bratislavy (podľa mňa dosť chaotickej novej výstavby) a vrátili sme sa domov.
Všetko, čo sme videli a zažili, svedčí o tom, že náš národ zostáva vo veľkej
väčšine dobrý, mravný. To, čo nám podsúvajú médiá netreba naplno prijímať, ani sa tomu
prispôsobovať. Ak by sme my, kresťania, venovali niečo času i prostriedkov nie cielene nás
zavádzajúcemu bulváru, ale poznávaním skutočného života na Slovensku, o čom sa
hovorí i píše oveľa menej, získali by sme asi iný pohľad na život a väčšinou nádej pre
budúcnosť.
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FARSKÉ OKIENKO
Takáto jedna cesta, keď odložíme všetky povinnosti a venujeme ju len vnímaniu seba a
ľudí okolo nás, nám pridá toľko optimizmu, že to naozaj stojí za to.
Prosme spoločne za naše rodiny i za duchovné povolania, aby náš národ prekvital a aj
túto dobu šťastne prekonal. Bohu vďaka za to.
Stará ľudová múdrosť nás učí: „Aká rodina, taká dedina, aká dedina, taká krajina.“
Z poverenia pútnikov napísala Ľ.Kostúrová

Šaštín

Marianka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
30.5. sme sa zúčastnili 4. ročníka atletických súťaží v behu a v hode kriketovou
loptičkou. Cestu zo ZŠ do Priechodu sme zvládli v pohode. Na priechodskom futbalovom
ihrisku sme sa riadne rozcvičili, čo bol dobrý základ pred začiatkom pretekov.
Priechodským žiakom sme nahnali strach nielen tou dôslednou rozcvičkou, ale aj tým, že
sme boli o polovicu hlavy vyšší. Súťažili žiaci všetkých málotriednych škôl.
Preteky prebehli veľmi rýchlo vďaka dobrej organizácii.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Tu sú výsledky:
Kategória ml. žiaci:
Kategória st. žiaci:

beh
hod

Tomáš Koctúr - 2. miesto
Tomáš Koctúr - 1. miesto

beh

Viktor Szaniszlo - 1. miesto
Jozef Rochovský - 2. miesto
Viktor Szaniszlo - 2. miesto

hod
Kategória st. žiačky: beh
hod

Simona Kukučková - 2. miesto
Lucia Booczová - 2. miesto
Pavlínka Homolová - 3. miesto

Myslím si, že môzeme byť na naše deti právom hrdí !!!
OZNAMY:
- v máji sme pri príležitosti Týždňa bezpečnosti cestnej premávky vyskúšali dopravnú
výchovu na dopravnom ihrisku v MŠ Šalgotariánska

- boli sme spoluorganizátormi celoslovenského branného preteku s orientačným
behom, pričom sme ponúkli aj priestory našej školy
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
- Deň rodiny sa nám bohužiaľ nepodaril zdokumentovať, ale všetci účastníci odchádzali
s úsmevmi na tvárach. Deti si zaspievali, zatancovali, rodičia si spolu s nimi zasúťažili a
niektorí si aj niečo kúpili
27. júna organizujeme výlet do Kremnice mincovňa, stred Európy, termálne kúpalisko.
Rodičia, starí rodičia, pridajte sa k nám!

OZNAMY MK SLOVENSKÉHO ORLA:
- každú prvú sobotu v mesiaci sa bude konať cyklotúra na Staré Hory. Odchod o 8:00
hod. spred školy. Záujemcovia hláste sa na 0908 913 500
- 23. júna budeme splavovať Hron. Zraz o 10:00 v Lodenici na Mlynčoku. Cena cca.150
Sk. Kto má záujem, je potrebné sa prihlásiť do 10. júna na t.č.0915 988 100

ZAVŠIVENIE AKO PROBLÉM ŠKOLY
V poslednej dobe zaznamenávajú tento problém mnohé školy.
Diagnostika:
Dôkladná prehliadka vlasov, pri ktorej hľadáme hnidy a vši.
Spoľahlivým dôkazom je nález živých lezúcich vší. Zavšivenie sa
prejavuje svrbením hlavy.
Prenos:
Ak do školy či škôlky príde čo len jeden „majiteľ“ nepríjemného
zvieratka, je viac než pravdepodobné, že vši si domov prinesú aj jeho
spolužiaci.
Preventívne opatrenia:
Pravidelné pozeranie vlasov hlavne za ušami a na zátylku nielen
učiteľmi, ale aj rodičmi. Len nález živých vší svedčí o zavšivení.
Represívne opatrenia:
- umyť vlasy šampónom proti všiam napr. Parasidose
- striekať vlasy dezinsekčným sprejom Diffusil H Forte (postupovať presne podľa
návodu výrobcov)
- osobnú a posteľnú bielizeň, čiapky, šatky, šály a iný odev vyprať pri vysokých teplotách
a dôkladne vyžehliť
- matrace a žinenky postriekať Biolitom na lezúci hmyz
- používať vlastný hrebeň a uterák
Mgr. Vladimíra Turčanová
riaditeľka ZŠ s MŠ
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PODUJATIA
DETSKÝ LETNÝ TÁBOR
Po krátkej odmlke pripravujú aj tento rok mladí z Podkoníc kresťanský letný tábor a to v
spolupráci s mládežou z Jakuba.

Deti sa môžu tešiť na skvelý program s kopou zábavy, množstvo neopakovateľných
zážitkov a veľa nových kamarátov. Tábor sa bude konať v krásnom prostredí dedinky
Chrenovec,neďaleko Prievidze, kde je správcom farnosti nám dobre známy páter Bogdan.
Termín konania tábora je od 13. do 17. augusta a pozývame naň všetky deti
základných škôl (1. aj 2. stupeň). Cena tábora je 1300 Sk a je v nej zahrnuté: ubytovanie,
doprava, poistenie, strava + pitný režim a program počas celého tábora.
Rodičia môžu svoje deti prihlásiť u organizátorov tábora, alebo priamo na farskom
úrade v Podkoniciach. Termín uzávierky je 15. júl 2007.

Organizátori tábora:
Ing. Jaroslav Kostúr (Podkonice) - tel.: 0908 438 604
Mgr. Marcela Chromeková (Jakub) - tel.: 0915 204 429
Mgr. Norbert Ďurdík, (p. farár - Podkonice), tel.: 048 / 41 968 96

ŠPORT
VOLLEYBALL CUP

V sobotu 23.júna sa v Podkoniciach uskutoční Volejbalový turnaj mládeže Dekanátu
Slovenská Ľupča. Do nášho dekanátu patria farnosti: Brusno, Čerín, Medzibrod,
Podkonice, Poniky, Priechod, Selce a Slovenská Ľupča a očakávame, že väčšina farností
bude mať na "Volleyball cupe" svoje zastúpenie.
Turnaj sa začne sv. omšou o 9:30 v kostole sv. Martina a úvodný zápas pri kaplnke je
naplánovaný na 11:00 hod.
O občerstvenie bude postarané. Príďte aj vy povzbudiť naše družstvo, či už
modlitbou, alebo povzbudzovaním! Ďakujeme :-)
-jk-
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ŠPORT
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Volejbalový klub Podkonice vás dňa 5. 7. 2007 (štvrtok) srdečne pozýva na tradičný
“Cyrilo-Metodský” volejbalový turnaj o Majstra Podkoníc na antuke. Turnaja sa už tradične
zúčastnia zmiešané družstvá za ulice Hôrka, Nová ulica a Stred (Hlavná ulica).
Začiatok turnaja je naplánovaný na 11:00. Pozývame všetkých priaznivcov volejbalu na
antukové ihrisko pri kaplnke.
-jk-

TURISTIKA S COB - PO DRUHÉ

2

Keďže našej prvo-plánovanej turistickej akcii - Prašivá, nečakane skrížilo cestu
nepriaznivé počasie ponúkame Vám ďalšiu možnosť ako si otestovať svoje turistické,
fyzické a tiež aj psychické vlastnosti. Na termín 24.6.2007 (nedeľa) je naplánovaná trasa
Podkonice - Ružomberok - Sidorovo - Malinô Brdo - Vlkolínec - Podkonice.
Krátky popis:
Z Ružomberka pôjdeme po červenej značke popri Kalvárii cez Veľkú skalu na
Sidorovo a potom po modrej značke na Malinô Brdo. Odtiaľ ďalej po odbočku na zelenú,
potom odbočíme na žltú značku a prídeme do Vlkolínca. Celá túra trvá približne 6 hodín a
celkovo prekonáme 700 metrové prevýšenie.
Odchod autobusu je z hornej zastávky o 7:00 hod. Prihlásiť sa môžete osobne, resp.
telefonicky - Michal Vráb (0905794274) alebo Dominik Valent (0908073084). Poplatok za
autobusovú prepravu, vo výške 100,- Sk, sa bude platiť pri prihlásení.
Veríme, že sa počasie „umúdri“ a tentoraz nám umožní otestovať si svoje schopnosti :-)
OZ DETI DOSKY

PODKONICKÝ Spravodaj
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ŠPORT
FK TATRAN PODKONICE VO VÝSLEDKOCH
Odohrané zápasy v jarnej časti :
19.kolo 29.04.2007 16:00
14.kolo 01.05.2007 15:00
20.kolo 06.05.2007 16:30
21.kolo 13.05.2007 16:30
22.kolo 19.05.2007 10:00

Staré Hory - Podkonice
Baláže - Podkonice
Podkonice - Dukla C
Medzibrod - Podkonice
Podkonice - Malachov

5:0
2:1 (dohrávka)
2:3
2:1
1:1

Pohľad do tabuľky napovedá, že po 22. kole sa naši futbalisti momentálne nachádzajú
na 9. mieste, so ziskom 19 bodov za 4 víťazstvá, 7 remíz a 9 prehier.
Ostávajúce zápasy:
24.kolo 03.06.2007
25.kolo 10.06.2007
26.kolo 17.06.2007

17:00
17:00
17:00

Podkonice - Dúbravica
Strelníky - Podkonice
Podkonice Hronsek

Letné turnaje:
Turnaj "Starých pánov" - 1.júl 2007
Turnaj "A-čka" - dátum bude ešte upresnený
Záujemcovia o prenájom ihriska alebo o informácie o futbalovom klube FK Tatran
Podkonice sa môžu kontaktovať na tel. číslo 0915 553 931.

6. SEZÓNA TRAPASU NA KONCI
Výsledky v jarnej časti IV.A ligy MÚMF:
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo

31.03.2007
07.04.2007
14.04.2007
21.04.2007
28.04.2007
05.05.2007
12.05.2007
19.05.2007

16:00
07:00
09:00
11:00
15:00
12:00
11:00
16:00

Elán Sásová - Trapas
Trapas - San Marconi
Žihadlá - Trapas
Trapas - Sosaurus
Capanegra - Trapas
Trapas - Twister
Baxx - Trapas
Trapas - Sparta BB

3:2
5:4
6:2
3:4
5:1
3:10
6:0
1:7

Do sTRAPASenia priatelia......
-dv-
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FARSKÉ OZNAMY
4. 6. 2007 - 10. 6. 2007
19.00 - féria
4.6.

+ Milan Vráb a rodičia

19.00 - Sv. Bonifáca, biskupa, mučeníka
Poďakovanie a prosba
o Božiu pomoc pre rodinu
5.6.
7.00 - Sv. Norberta, biskupa
6.6.

7.6.

8.6.

+ rod. Margita a Jozef Turčan
NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI
8.00 Za farnosť
18.00 + rodičia a deti Vlasta a František
19.00 - féria
+ Stanislav Stanko a rodičia
7.00 - féria

9.6.

10.6.

+ rod. Mária a Pavol
10. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Ján Styk
10.30 Za farnosť

11.6.

19.6.

20.6.

+ Anna a Jozef Očenáš

7.00 - Sv. Antona Paduánskeho, kňaza
13.6.

22.6.

+ Mária Jamrichová
19.00 - féria

14.6.

+ Vlasta a Karol Sliacky

19.00 - NAJSV. SRDCA JEŽIŠOVHO
Poďakovanie za Božiu pomoc
v manželstve pre rod. Slobodníkovú
15.6.
7.00 - Nepoškvrneného Srdca P. Márie
16.6.

17.6.

+ rod. Anna a Martin Ivanič
11. nedeľa v cezročnom období
8.00 rod. Helena a Valentín Ivanič
10.30 Za farnosť (pri kaplnke)

25. 6. 2007 - 1. 7. 2007
19.00 - féria
+ Ján Gregor

25.6.

19.00 - féria

19.00 - féria

+ Anna Flašková

+ Ján Jamrich

26.6.

7.00 - féria

7.00 - féria

+ rod. Anna a Ján Peťko

+ manžel Ján

27.6.

19.00 - Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
21.6.

+ Matúš Burian

12.6.

18. 6. 2007 - 24. 6. 2007
19.00 - féria
18.6.

11. 6. 2007 - 17. 6. 2007
19.00 - Sv. Barnabáša, apoštola
Poďakovanie za dožité roky
a prosba o Božiu pomoc
19.00 - féria

+ Drahoslav Valent
19.00 - féria
+ st. rod. Júlia a Martin Ivanič,
synovia a nevesty

19.00 - Sv. Ireneja, biskupa, mučeníka
28.6.

Na úmysel celebranta

19.00 - SV. PETRA A PAVLA, apoštolov
9.30 Za farnosť
19.00 Emil Bittner, 1. výr.
29.6.

9.30 - Narodenie Sv. Jána Krstiteľa
23.6.

24.6.

+ František Očenáš a syn
12. nedeľa v cezročnom období
8.00 + rod. Anna a Ján Budaj
10.30 Za farnosť

Sv. omša nebude
30.6.
13. nedeľa v cezročnom období
1.7.

10.00 Irena a Ján Stanko

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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