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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
je po čase dovoleniek a prázdninách. Predpokladám, že ste všetci načerpali nové sily a
takto pookriati na tele i duši nastúpite na pracoviská a do škôl.
Na prahu nového školského roku 2007/2008 chcem popriať veľa chuti a odvahy celému
pedagogickému kolektívu, pracovníkom školy, žiakom, ale hlavne našim prváčikom, ako aj
ich rodičom.
Cez dovolenkové obdobie obecný úrad zabezpečoval práce na zveľaďovaní obce. Pre
vašu informáciu, previedli sa nasledovné práce:
-..je nainštalované osvetlenie do nového cintorína (osvetlenie prístupového
chodníka)
-..je prevedený náter strechy kultúrneho domu, ako aj fasády, taktiež boli vykonané
klampiarske práce nad schodiskom do kultúrneho domu a žiada sa ešte poriešiť
vykurovanie, ktoré chceme previesť v mesiaci september - október
Ďalej obec vstúpila do jednania ohľadne nových autobusových spojov so SAD Zvolen.
Výsledok je nasledovný:
-..podarilo sa vybaviť nový spoj a to o 11:00 hod. z Banskej Bystrice
-..nový spoj spätný z Podkoníc s odchodom o 11:55 hod. bude vedený až do Riečky
-..ďalej ranný spoj o 6:40 bude predĺžený až do Rooseveltovej nemocnice
Tieto spoje premávajú od 1.9.2007.
Navrhovaný spoj o 20:30 hod. z Banskej Bystrice do Podkoníc zatiaľ neprešiel z dôvodu
malej frekvencie cestujúcich.
Mám radosť z našej folklórnej skupiny, ktorá nás dôstojne reprezentovala na
Jánošíkových dňoch v Terchovej, kde bola spomienka na 100 ročnicu p. prof. Tonkoviča.
Taktiež..úspešne vystúpili naši folkloristi v Kokave nad Rimavicou - na známom folklórnom
podujatí pod názvom Koliesko.
Jozef Jamrich
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) SEPAROVANÝ ZBER
Rozpis separovaného zberu do konca roku 2007: 24.9

29.10.

26.11.

12.12.

2) KOMUNÁLNY ODPAD
Upozorňujeme občanov, že aj vrece s domovým odpadom položené pri "kuka nádobe"
musí byť tiež označené lístkom.
3) ZDRAVOTNÍCTVO
Každý štvrtok od 16:00 hod. začala v našej obci ordinovať MUDr. Pešoltová.

-jg-

KULTÚRA
FOLKLÓR V LETE
Leto máva rôznu príchuť, podľa toho, čo máme radi. Môže byť plážovo - leňošivé,
zdravo - pohybové, piknikovo - priateľské, uhorkovo - marhuľové, alebo aj ... spevavo tanečné. Začiatkom leta sa otvára maľovaná truhlica s folklórnymi festivalmi.
Pestrofarebná niť sa začne odvíjať Eurofolklórom v Banskej Bytrici, pokračuje Heľpou,
Východnou, Detvou, Terchovou, Kokavou a národné klbko sa dokotúľa až do Hrušova.
Rok 2007 sa v Podkoniciach vďaka nedožitej 100-ročnici prof. Pavla Tonkoviča niesol v
znamení renesancie podkonického folklóru v podaní miestnej skupiny „Vysoká“ pod
vedením p. Jozefa Kostúra.
Vystúpenia FS Vysoká v roku 2007:
24.2. -.vystúpenie v Rusovciach - Bratislave (sídlo SĽUKu)
20.5. -.vystúpenie v Podkoniciach (na Brodku)
3.8. -.vystúpenie na Jánošíkových dňoch v Terchovej (na pozvanie organizátorov)
10.8. -.vystúpenie na folklórnom festivale „Koliesko“ v Kokave nad Rimavicou
(pozvanie z príležitosti 100. narodenia prof. Pavla Tonkoviča)
Za zmienku stojí aj folklór z trochu iného súdka: „Salašnícky riad Ladislava
Slobodníka“, tak sa volá stála expozícia tohto nášho rodáka v Podpolianskom múzeu v
Detve. Vernisáž prebehla počas 42. ročníka Podpolianskych slávností za účasti primátora
mesta Detva, p. Milana Križa a p. Anny Kandráčovej - známych spevákov ľudových piesní,
ako aj pracovníkov múzea a pozvaných rodákov z Podkoníc. Keď budete mať cestu okolo
Detvy - zastavte sa a potešte svoje oko i srdce.
-mt-

Vystúpenie na "Koliesku"
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PODUJATIA
NÁŠ KRESŤANSKÝ TÁBOR
Od pondelka 13.8. do piatka 17.8. sme my, deti z Podkoníc, boli v kresťanskom tábore.
Bolo to v dedinke Chrenovec blízko mesta Prievidza. Odchádzali sme o deviatej spred fary.
Ani sme sa nenazdali a už sme boli v Chrenovci. Prvé dve hodiny sme sa len hrali, zatiaľ čo
nás vedúci ubytovávali. Keď sme sa najedli povedali nám, že sa máme ísť vybaliť. Potom
sme mali poobedňajší program. Po ňom sme sa všetci tešili na večeru. Po nej bol ešte
večerný program, modlitba a išlo sa spať.
V utorok ráno, keď sme všetci vstali bola rozcvička a po nej hneď raňajky. Tam nám
vedúci povedali, že pôjdeme na túru. Na túre bol dobrý program, dokonca sme v prírode
mali aj omšu, ktorú nám prišiel odslúžiť náš pán farár z Podkoníc. Po nej sme opekali
špekačky. Nakoniec sme zahasili oheň a išli sme naspäť. Tam nás už čakala večera. Po nej
bola táborová Superstar. Bola to super zábava. Hneď po nej sme išli spať.
V stredu ráno nám povedali, že pôjdeme na kúpalisko. Museli sme tam ísť
autobusom.Na kúpalisku sme sa všetci výborne zabávali. Vedúci nám tam opäť pripravili
veľmi zábavný program. Veľmi sme zosmutneli, keď nám oznámili, že musíme ísť naspäť. V
Chrenovci nás už čakala pripravená večera. Po nej sme ešte mali svätú omšu v kostole,
súťaže a potom sme išli spať.

Vo štvrtok nás vedúci nechali spať trochu dlhšie ako obvykle. Na raňajkách nám potom
povedali, že bude táborová olympiáda. Na nej sme sa rozdelili do vopred určených skupín.
Našej skupine sa darilo celkom dobre, ale skončili sme až poslední. Po obede sme niektorí
išli na ihrisko hrať futbal. Ostatní zostali a pripravovali sa na večerný karneval. Keď sme sa
vrátili, rovno sme išli jesť večeru. Po nej bol karneval na ktorom sme sa všetci výborne
zabávali. Potom sme išli spať.
A je to tu. Je piatok. Je to deň, keď sa vraciame domov. Po raňajkách sme mali omšu,
ktorú slúžil pán farár Bogdan. Po nej sme sa išli pobaliť na cestu domov. Keď sme sa
pobalili, mali sme obed. Hneď po ňom po nás prišiel autobus. Pán farár nám potom ešte dal
požehnanie na cestu. Ešte sme išli do Bojníc. Tam sme ešte boli v ZOO a išli sme domov.
Prišli sme okolo šiestej večer.
Myslím, že hovorím za všetkých, keď hovorím, že ďakujeme všetkým vedúcim. Zmokli
sme až doma, keď sme vystúpili z autobusu, ináč nám počasie prialo!!!
Ferko Barla
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
MILÍ ŽIACI, RODIČIA, STARÍ RODIČIA!
Dúfam, že ste prázdninové leto spolu so svojimi deťmi a vnúčatkami príjemne prežili a
deti vychutnali oddych plnými dúškami.
Naša škola opäť privíta svojich žiakov, veľmi sa tešíme na nových prváčikov.
Niektorí noví žiaci budú dochádzať z Banskej Bystrice. Verím, že im spoločne vytvoríme
príjemné prostredie, aby sa cítili medzi nami dobre.
Začína sa nový školský rok. Čo nového nám pripravil? Samozrejme je pred nami nové
učivo, nové predmety. Hlavnou úlohou základnej školy je poskytnúť vám poznatky a
vedomosti v povinných predmetoch. Učiť sa budeme podľa možnosti aj v prírode.
Vaše schopnosti a záujmy sú však väčšie. Preto sú pre vás pripravené záujmové
krúžky, nepovinné predmety, činnosti, v ktorých môžete rozvíjať svoj záujem o športovanie,
cudzí jazyk, prácu na počítači, rozvoj regionálnej kultúry, výrobu vlastných produktov,
výtvarný a hudobný odbor, ekológiu, starostlivosť o zdravie, starostlivosť o domáce
zvieratá. Tiež je pre vás už tradične pripravené množstvo súťaží a olympiád, exkurzie,
výlety, jazdenie na koni, saunovanie, turistiky, cyklotúry. Bude záležať len od vás, ako túto
pestrú ponuku využijete.
Pri rozlúčke s našimi bývalými žiakmi sme si sľúbili, že sa budeme pravidelne stretávať
či už pri obede, pri navštevovaní záujmových útvarov, ZUŠ v našej škole alebo pri iných
aktivitách.
Preto, ak si niektorí z našich dobre osvedčených tradičných záujmových útvarov
vyberiete, je veľmi dôležité odovzdať nám včas do 7. 9. rodičmi podpísaný Vzdelávací
poukaz, ktorí dostanete vo vašej škole.
V prípade záujmu o stravovanie, máte možnosť zaplatiť stravu u vedúcej šk.
jedálne p. Šajgalíkovej.
ČO VŠETKO EŠTE PONÚKA ZŠ s MŠ?
Práca na PC a prístup na internet pre každého
-..v pondelok a vo štvrtok od 15:00 hod. do 20:00 hod.
Prenájom telocvične
Prenájom priestorov školy a jedálne
Dni „Otvorených dverí“
Zapojenie sa do výletov, exkurzií, turistiky, cykloturistiky a rôznych akcií
organizovaných školou
Cvičenie v telocvični
-..v pondelok a štvrtok od 18:30 hod. do 19:30 hod - KALANETIKA a TAEBO,
v príp. záujmu - relaxačné cvičenia rodičov s deťmi
-..liečebno-rehabilitačné cvičenia spojené s poradenstvom pri zdravotných
ťažkostiach
Info: p. Cesnaková, tel.: 0908 913 500
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Počas predchádzajúcich mesiacov sme sa snažili v škole čo to vylepšiť, poopravovať.
Maľovali sme, natierali tabule, vymieňali podlahu, s novou kosačkou kosili trávu, zasklievali
rozbité okná, prenášali a pílili drevo, robili návrhy a plány na postavenie pergoly/altánku.
Chcela by som sa aj touto cestou veľmi pekne poďakovať zriaďovateľovi školy a
obecnému zastupiteľstvu za spoluprácu a podporu pri doprave žiakov z Banskej Bystrice v
minulom školskom roku, pri riešení havarijného stavu kotolne, za podporu pri realizácii
projektov, vďaka ktorým sme zakúpili aj relaxačné a rehabilitačné pomôcky pre žiakov.
Ďakujeme p. Ing. Petrovi Slobodníkovi sa spoluprácu pri dovoze dreva, p. Homolovi, p.
Budajovi a iným rodičom za prácu s drevom, p. Ing. Chabanovi za bezplatnú pomoc pri
propagácii školy.
Je pred nami 10 mesiacov školského roka, ktoré si ani neviem predstaviť bez
spolupráce s rodičmi, zriaďovateľom, spolupracovníkmi a vašej podpory. Aj keď sa budú
striedať dni slnečné a zamračené, nech v našich srdciach a dušiach prevláda láska a
porozumenie. Prajem nám spoločne, aby sme v zdraví a pokoji naplnili dni tohto školského
roka pozitívnym myslením s úsmevom na tvári, nerušenou prácou, aby výsledky, ktoré
dosiahneme, priniesli hrdosť a spokojnosť nám všetkým.
Mgr. Vladimíra Turčanová
riaditeľka ZŠ s MŠ
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ODCHOD MLADÝCH OTCOV RODÍN ZA PRÁCOU DO ZAHRANIČIA
V prvej polovici 20. storočia boli životné
podmienky pre rodiny na Slovensku také isté,
ako v minulých storočiach. Rodina žila len z
úrody na poli a z úžitku domácich zvierat. Počet
obyvateľov sa zväčšoval a pôda nestačila živiť
všetkých tak, ako v minulých storočiach.
Otcovia rodín rozmýšľali ako uživiť stále sa
zväčšujúcu rodinu. Prichádzali ponuky zo
zahraničia, že príjmu robotníkov na prácu v
priemysle a v poľnohospodárstve. Otcovia
rodín sa rozhodli, že využijú ponuku na prácu do cudziny, tak ako im sľubovali náboroví
odborníci z jednotlivých zemí. Ponuky prichádzali z USA, Kanady, Francúzska, Brazílie,
Uruguaja, Argentíny, ba aj z Austrálie. Prví otcovia rodín odišli do USA už po roku 1900 do r.
1914. Hlavné sťahovanie do zahraničia do uvedených štátov bolo od r. 1918 do r. 1930.
Počet vysťahovaných otcov rodín, ba aj celých rodín je zhruba viditeľný aj pri sčítaní ľudu. V
roku 1900 mala obec Podkonice 1074 obyvateľov, v r. 1930 len 800 obyvateľov.
Najviac nezamestnaných otcov rodín sa za prácou vysťahovalo do Spojených štátov
amerických a Kanady. Tam to odporučili tí otcovia rodín, ktorí sa vysťahovali za prácou do r.
1914. USA vytvárali dobré podmienky pre prácu, lebo už v tom období mali veľkú
priemyselnú výrobu. Odmena za prácu bola primeraná. Celkové podmienky boli pre
prisťahovaleckého robotníka vyhovujúce. Postupne začali posielať manželkám zarobené
doláre. Po 1-2 rokoch pobytu v USA, po dôkladnom preskúmaní života v tomto novom
prostredí a po porovnaní životných podmienok na Slovensku sa rozhodli trvalo usadiť v
USA. Požiadali manželky, aby s deťmi pricestovali do USA, ktoré budú spoločným
domovom celej rodiny. Asi 10% otcov rodín sa vrátilo na Slovensko k svojim rodinám.
Ostatní si zvolili za trvalý domov USA.
Život celej rodiny v novom prostredí bol dosť zložitý. Neovládali reč, ktorou sa hovorilo v
USA. Otec za ten rok - dva vedel po anglicky len niekoľko slov potrebných pre svoju
existenciu. Najhoršie to bolo pre školopovinné deti, ktoré sa v krátkodobých kurzoch a
externe v priebehu pol roka museli naučiť cudziu reč. Do roka boli všetky tieto problémy
odstránené a mladí podkonickí „Američania“ začali postupne študovať na všetkých
stupňoch amerických škôl a tak sa pripravovať na svoje budúce povolanie. Viacerí z týchto
bývalých Podkoničanov sa po skončení potrebného štúdia na strednej alebo vysokej škole
uplatnili v ekonomike, v priemysle a pod.
V roku 1937 sa vysťahovala do USA za manželom, ktorý tam žil so synom Pavlom,
manželka so synom Ondrejom, ktorý skončil ako 15-ročný štúdium na ľupčianskej
meštianke a s 10-ročným najmladším synom Františkom. Prípad tejto rodiny uvádzam z
tých dôvodov, že synovia neboli malé deti, veď Ondrej pred odchodom do USA skončil
štúdium na ľupčianskej meštianke. Obidvaja sa po príchode do USA s plnou energiou
pustili do štúdia na amerických školách. Ich námaha a vytrvalosť sa vyplatila. Po skončení
štúdia sa v živote USA uplatnili na zodpovedných miestach.
Títo dvaja bývalí Podkoničania prišli v rokoch tvrdej totality dvakrát do Podkoníc
navštíviť svoju rodinu a bývalých spolužiakov. Keď prišli na návštevu, asi v r. 1975 - 78, o
ich návšteve na Slovensku a v Podkoniciach informovala štátna bezpečnostná služba
ČSSR pracovníkov OV-KSČS v B.B. Informovali ich, že Ondrej má v americkom
námorníctve vysokú funkciu, že je veliteľom leteckej lode. Nariadili OV-KSČS v B.B., aby .
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Ondreja pozvali na OV na priateľské posedenie a rozhovor. Ondrej pozvanie na návštevu
OV-KSČS v B.B. prijal so smiechom, že činnosť a metódy sovietskej špionážnej služby
dobre poznajú v USA a že sa s týmito chytrákmi môže porozprávať len o tom, aký je rozdiel
medzi slovenskými a americkými dievčatami.
Ďalší otcovia rodín išli hľadať prácu do štátov Južnej Ameriky a to do Brazílie, Argentíny
a Uruguaja. Zástupca, ktorý získaval pracovné sily pre uvedené štáty sľuboval výhodné
podmienky u zamestnávateľa. Hneď, keď robotník príde na pracovisko dostane ubytovanie, stravu (všade nie), všetko čo bude potrebovať pre svoj život. Južná Amerika nemala
žiadny priemysel a preto všetci robotníci, ktorí prišli za prácou do Južnej Ameriky boli ako
poľnohospodárski robotníci na jednotlivých farmách. Farmári vlastnili celé oblasti
pozemkov o veľkosti 1000 až 5000 ha i viac. Farmár pre svojich zamestnancov zriadil
ubytovanie, obchody s potravinami a ostatnými potrebami. Robotník, ktorý nastúpil do
zamestnania bol informovaný o bezplatnom nákupe tovaru vo všetkých obchodoch. Za
tovar, ktorý nakúpil počas celého mesiaca mal zaplatiť v obchode z mesačnej výplaty. Pri
preberaní mesačného zárobku v pokladni sa dozvedel koľko zarobil. V obchode bol veľmi
prekvapený, keď obchodník mu predložil účet za prebratý tovar za minulý mesiac. Mal viac
platiť, ako zarobil. Nový mesiac začínal pracovať s dlžobou za minulý mesiac. V obchode
bral ďalej tovar bez platenia. Zaumienil si, že v tomto mesiaci bude usilovnejšie pracovať,
tak, aby vyplatil za tovar v tomto mesiaci a aj dlžobu z minulého mesiaca. Na konci druhého
mesiaca sa opakovalo to, čo na konci prvého mesiaca. Výplata bola menšia, ako náklady
za prebratý tovar v druhom mesiaci a dlžoba z prvého mesiaca. Toto sa opakovalo každý
mesiac. Robotník ostával vždy dlžný farmárovi a stával sa novodobým otrokom farmára.
Farmár vlastnil pôdu, ubytovňu, všetky obchody, ba aj školu pre školopovinné deti
robotníkov. Po ekonomickej stránke tak riadil život na farme. Takto bol vytvorený novodobý
otrok v celej Južnej Amerike. Ak by sa niekto chcel podrobne oboznámiť s problémami
Južnej Ameriky, nech si prečíta román brazílskeho spisovateľa Jorge Amada: „Cesty
hladu“.
Z Podkoníc do Južnej Ameriky za prácou odišlo 8 - 9 mladých otcov rodín, s nádejou, že
zarobia potrebné množstvo peňazí pre svoje rodiny. Bohužiaľ veľmi sa sklamali. Stali sa
juhoamerickými otrokmi. Nemohli dostať peniaze na zlepšenie životných podmienok
svojich rodín. Po 1-2 rokoch prerušili aj písomné spojenie so svojimi rodinami. Opustené
manželky sa museli samé starať o svoje malé deti. Z tohto otrokárskeho kontinentu sa
podarilo vyslobodiť dvom otcom rodín. Jeden z nich bol Pavel Pavlenda, ktorý mal vyšší
príjem, ako poľnohospodársky
robotníci, lebo on pracoval ako
odborník - kováč. Postupne z vyšších
mesačných príjmov nasporil si peniaze
na nákup cestovného lístka na cestu
domov.
Z Podkoníc sa za prácou do
Austrálie vysťahoval jediný
Podkoničan, p. Bobák od Klingov. Po 56 rokoch sa za ním vysťahovala aj jeho
manželka, t.z. legionárka od Klingov aj
s 11- ročným synom Jankom.
Vladimír Očenáš, č.d. 72
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA
Tadeáš Štibraný (č.d. 342)

NARODENÉ DETI

GRATULUJEME K VÝROCIU

55. rokov

65. rokov

Martin Vráb (č.d. 328)
Jozef Lučenič (č.d. 145)

Ladislav Slobodník (č.d. 270)

ZOMRELÍ SPOLUOBCANIA

Ján Lupták (52 rokov)
Drahomíra Styková (57 rokov)

ŠPORT
FK TATRAN PODKONICE - TURNAJ V PODKONICIACH
Výsledky:
Priechod - Podkonice 1:0
Šalková - Baláže 2:2 , 3:2 na pokutové kopy
o tretie miesto: Podkonice - Baláže 2:2 , 3:2 na pokutové kopy
finále: Priechod - Šalková 3:1
Konečné poradie na turnaji o Pohár starostu obce Podkonice (A-mužstvo):
1. Priechod, 2. Šalková, 3. Podkonice, 4. Baláže

FK TATRAN PODKONICE
Rozpis jesennej časti súťaže:
5.8.2007
12.8.2007
19.8.2007
26.8.2007
2.9.2007
9.9.2007
16.9.2007
23.9.2007
30.9.2007
7.10.2007
14.10.2007
21.10.2007
28.10.2007

o 16:30
o 16:30
o 16:00
o 16:00
o 15:30
o 15:30
o 15:00
o 15:00
o 15:00
o 14:30
o 14:30
o 14:30
o 14:00

Podkonice - Strelníky
Medzibrod - Podkonice
Podkonice - Tajov
Podkonice - H. Pršany
Podkonice - Harmanec
Podkonice - St. Hory
Dukla C - Podkonice
Podkonice - Šalková B
Malachov - Podkonice
Podkonice - Baláže
Dubravica - Podkonice
Podkonice - Hronsek
Hiadeľ - Podkonice

4:4
1:0
3:1
3:0

-dv-
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PODUJATIA

Karneval

Sv. omša s pátrom Bogdanom

Sv. omša v prírode

ZOO Bojnice

POĎAKOVANIE
Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby sme pre naše deti
opäť pripravili detský kresťanský tábor. Za finančné príspevky ďakujem Spolku
Podkoničan, firme Nera a Farskému úradu v Podkoniciach. Za pomoc priamo "v akcii"
ďakujem všetkým vedúcim, pátrom - Bogdanovi a Andrejovi, p. farárovi Ďurdíkovi a
samozrejme všetkým 25-tim deťom. Celý tábor určite "z hora" zastrešoval a požehnával
náš Všemohúci Boh.
Verím, že elán v nás ostane aj naďalej a o rok sa nám opäť podarí pripraviť ďalší
kresťanský tábor. Tak sa spoločne naň tešme!
Ing. Jaroslav Kostúr, organizátor tábora
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FARSKÉ OZNAMY
17. 9. 2007 - 23. 9. 2007
18.00 - féria

10. 9. 2007 - 16. 9. 2007
19.00 - féria
10.9.

+ st. rod. Anna a Ján Randa a deti

17.9.

+ manžel Jozef a bratia Emil a Jozef
18.00 - féria

19.00 - féria
11.9.

+ Matúš Burian
7.00 - féria

12.9.

+ Mária Turčanová (č.d. 80)

18.9. + rod. Bittnerovci a Kostúrovci a ich deti
7.00 - féria
19.9.

18.00 - Sv. Ondreja Kima Taegona a spol.

19.00 - Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa
13.9.

+ rod. Randovci a st. rodičia

20.9.

19.00 - POVÝŠENIE SV. KRÍŽA
14.9.

Za Božiu pomoc pre rodinu Očenášovú

+ František Očenáš a syn

+ Margita a Imrich a syn Peter
18.00 - SV. MATÚŠA, APOŠTOLA

21.9.

+ Matúš Budaj a rodičia

8.00 - SEDEMBOLESTNEJ P. MÁRIE
15.9.

16.9.

+ Ema Ivaničová, 10. výr.
24. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Anna Slobodníková (č.d. 50)
10.30 Za farnosť

18.00 - féria
22.9.

23.9.

24. 9. 2007 - 30. 9. 2007
18.00 - féria
24.9.

25.9.

26.9.

+ Mária Porubčanová r. Vrábová

1. 10. 2007 - 7. 10. 2007
18.00 - Sv. Terézie z Lisieux
1.10.

+ Mária a Pavol Kmeť a syn Ľudovít

18.00 - féria

18.00 - Sv. anjelov strážcov

+ Jozefína a Pavol Chaban

+ František Flaška a rodičia

2.10.

7.00 - féria

7.00 - féria

+ z rod. Ivaničovej

+ rod. Irena a Július

3.10.

18.00 - Sv. Vincenta de Paul, kňaza
27.9.

+ rod. Anna a Ján Turčan
25. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Mária Turčanová (č.d. 203)
10.30 Za farnosť

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny

18.00 - Sv. Františka Assiského
4.10.

+ Emília Šajgalová a rodičia

18.00 - Sv. Václava, mučeníka
28.9.

+ Boris a František Bobák

18.00 - féria
+ Anna Patrášová

5.10.

18.00 - SV. MICHALA, archanjela
29.9.

+ Mária Balková

26. nedeľa v cezročnom období
8.00 + z rod. Gregorčokovej a Patrášovej
10.30 Za farnosť
30.9.

18.00 - féria
6.10.

+ Marta, Pavol, Božena a František

27. nedeľa v cezročnom období
8.00 Za B. pomoc pre rod. Ivaničovú,
7.10. Turčanovú a Slivkovú 10.30 Za farnosť

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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