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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
dovoľte mi aby som sa zmienil o prevádzkovaní ČOV, nakoľko rezonujú otázky typu:
prečo obec zabezpečuje čistenie odpadových vôd cez ČOV a Stredoslovenská
vodárenská prevádzková spoločnosť vyberá poplatky za odpadovú vodu.
Nasledovné vysvetlenie:
1) Čističky odpadových vôd ako také musia prejsť 1.ročnou skušobnú prevádzkou. I.
etapa bola od r. 2005 do r. 2006. Do skúšobnej prevádzky boli dané prevádzková
budova ČOV, aktivačná nádrž, kalové sito, napojenie kanalizácie na ČOV, obtok
septika a NN el.prípojka. V čase od 1.1.2007 do 30.7.2007 boli (čiastočne)
odstraňované „balastné vody“ ako aj pripomienky zo strany Inšpektorátu
bezpečnosti práce.
2) Po odstránení časti „balastných vôd“ a pripomienok IBP sme požiadali Obvodný úrad
ŽP B.B. o povolenie na skúšobnú prevádzku II. etapu ČOV. Toto povolenie bolo
vydané dňa 17.9.2007 pod.č. 2007/00312 KU s ukončením skúšobnej prevádzky do
31.10.2008. Do ukončenia skušobnej prevádzky II. etapa je potrebné zrealizovať:
- sociálne zariadenie
- spevnenie plochy
- terénne a sadové úpravy
- dobudovať oplotenie celého areálu
- sledovať technologické zariadenie
- posúdiť v zimnej prevádzke potrebu prekrytia mechanického stupňa
- sledovať hodnoty zostatkového znečistenia
Čiže len po ukončení skúšobnej prevádzky II. etapa môžeme požiadať
vodohospodársky orgán o povolenie k trvalému užívaniu. Nakoľko sa bude preverovať
vlastne celá stavba ako objekt, obec pristúpila po schválení Obecného zastupiteľstva na
prenájomnú zmluvu medzi obcou a Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou
spoločnosťou a.s. od 1.11.2007 o Prevádzkovaní ČOV na II. etapu. Účelom tejto zmluvy
bude štvrťročné sledovanie nákladov jednej i druhej strany. Taktiež bude dôležité, že obec
bude spĺňať prevádzkovanie odbornou spôsobilosťou t.j. certifikáciou, a to vodárenskou...
...pokračovanie na 2.strane
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
...pokračovanie z 1. strany
prevádzkovou spoločnosťou a.s. od 1.11.2007 o Prevádzkovaní ČOV na II. etapu.
Účelom tejto zmluvy bude štvrťročné sledovanie nákladov jednej i druhej strany. Taktiež
bude dôležité, že obec bude spĺňať prevádzkovanie odbornou spôsobilosťou t.j.
certifikáciou, a to vodárenskou spoločnosťou. Samozrejme do ekonomiky nákladov a
výnosov budú zahrnuté i poplatky našich občanov.
Len po tomto ekonomickom zhodnotení a skúšobnej prevádzke môžeme rozhodnúť,či
bude obec prevádzkovať ČOV a kanalizáciu a tým i vyberať poplatky za odpadovú vodu.
Podotýkam, že prevažná časť miestnej kanalizácie je v správe vodárenskej spoločnosti, s
ktorou bude potrebné uzavrieť prenájomnú zmluvu o nájme kanalizácie, alebo požiadať o
vrátenie do majetku obce , a tým i zrušenie akcií v akciovej spoločnosti, o ktorom rozhodne
valná hromada a.s.
Záverom len toľko, že obec v súčasnosti nemôže vyberať poplatky za odpadovú vodu z
uvedených dôvodov. Len pre illustráciu - obec Ľubietová má vlastnú kanalizáciu a ČOV a
má ročnú stratu cca 200.000,- Sk a popri tom vyberá za odpadovú vodu 30 Sk/1 m3. Týka sa
to aj obce Lovinobaňa, kde poplatky sú ešte vyššie. Ceny odpadovej vody podliehajú
taktiež regulačnému úradu.
A úplne na záver radostnejšia správa. Obec požiadala Banskobystrickú regionálnu
správu ciest o rozšírenie cesty III. tr./06640 v km 1,8 -1,9 na ľavej strane smerom z
Podkoníc do Slovenskej Ľupče (za pol cestou). Odpoveď je kladná. Realizácia bude v 2.
polroku 2008.
Jozef Jamrich
starosta obce

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ DETI
Michal Čunderlík (č.d. 315)

Paulína Zátrochová (č.d. 59)

UZAVRELI MANŽELSTVO
Peter Barla & Martina Chabanová - 18. augusta 2007 (Priechod)

GRATULUJEME K VÝROCIU
55. rokov

60. rokov

65. rokov

Emília Kukučková (č.d. 183)

Anna Babjaková (č.d. 121)

Martin Turčan (č.d. 24)

PODKONICKÝ Spravodaj

Október 2007

2

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
UZNESENIE ČÍSLO 20
Z 6. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DŇA 20. SEPTEBRA 2007
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
Vzalo na vedomie:
1..informáciu o rozšírení cesty III. tr. /06640 v smere Podkonice-Slov.Ľupča v km
1,8-1,9 (za pol cestou)
2..vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Dominika Valenta
3..správu riad. ZŠ s MŠ o hospodárení za r. 2006, ako aj správu o výchovnovzdelávacej činnosti za r. 2006/2007
Schválilo:
1. zmluvu o prevádzkovaní pohrebiska a chladiaceho zariadenia s pohrebnou
službou Slovenská Ľupča
5:0:0
2. všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu
obce pre PO a FO
5:0:0
3. vzorovú zmluvu pre poskytovanie dotácií pre jednotlivé PO a FO

5:0:0

4. nájomnú zmluvu pre prevádzkovanie skúšobnej prevádzky II.etapa ČOV
Podkonice so Stredoslovenskou vodárenskou a prevádzkovou spoločnosťou5:0:0
5. zmenu v rozpočte pre r. 2007 - navýšenie pre právnické služby o 24 tis.Sk a
navýšenie na údržbu budovy obecného úradu o 26 tis.Sk
5:0:0
6. finančný príspevok na rekonštrukciu kaplnky vo výške 12 tis.

5:0:0

7. finančný príspevok na Slov.lyžiarske múzeum vo výške 6.600.-Sk

5:0:0

8. odpredaj obecného pozemku pre Ing.Miloslava Očenáša ,č.162 na parc. č. 170 o
výmere 80 m2 po určení všeobecnej hodnoty (ceny) súdnym znalcom
5:0:0
Vyzýva:
1. p.Jozefa Lipu st. za zasadnutie OZ dňa 22.11.2007 za účelom zloženia sľubu
poslanca
Jozef Jamrich
starosta obce
V Podkoniciach, 24.9.2007
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DOVOLENKA V TURECKU
Aj keď obdobie dovoleniek je už za nami,
chcela by som ešte navodiť príjemnú
dovolenkovú atmosféru a podeliť sa o zážitky z
dovolenky v Turecku, ktorá nebola len časom
oddychu, ale aj miestom, s ktorým sa spájajú
moje duchovné zážitky. Vybrala som si
západnú časť Turecka, pobrežie Egejského
mora, poloostrov Bodrum - v antických dobách
známy ako Halikarnas, ktorý v tom čase patril
Grékom. Tu v okruhu 300 km sa nachádzajú
hneď dva zo siedmych divov sveta:
Mauzóleum v Halikarnase (dnešné mesto Bodrum) a Chrám bohyne Artemis v Efeze. Z
obidvoch divov zostalo len veľmi málo, keďže ako je známe, jediný div sveta, ktorý sa
zachoval vo svojej podobe sú Pyramídy v Egypte-Gíze. Nebudem písať o krásnom
priezračnom mori, teplom slniečku a peknom hoteli, ale práve o týchto zaujímavých
starovekých miestach, ktoré som navštívila v rámci fakultatívnych výletov.
Prvým zážitkom bola cesta do Efezu, ktorý bol založený niekedy medzi rokmi 1500 až
1000 pred n. l. iónskymi prisťahovalcami. Androklos sa stal prvým kráľom mesta. V 7.
storočí pred n. l. vpadli do Efezu Kimerejci, vyplienili ho a spálili, čo sa dalo.
Počas ďalších rokov sa stalo mesto členom iónskeho spolku. Začalo prosperovať hlavne
vďaka obchodu, rozkvitala kultúra a umenie. V 6. storočí pred n. l. dal postaviť lýdsky kráľ
Croesus bohyni Artemis chrám, ktorý bol štyrikrát väčší ako Panteón v Aténach. Stavali ho
125 rokov a považuje sa za jeden zo siedmich divov sveta. Keď Alexander Veľký
prechádzal Anatóliou, prejavil veľký záujem o toto mesto a to prevažne kvôli významu
chrámu bohyne Artemis, ktorú mu pripisoval, ktorý bol v tom čase v rekonštrukcii, nakoľko
bol zničený pri požiari v roku 356. Táto udalosť sa pripisuje Herastrotovi, ktorý sa chcel
podľa legendy týmto spôsobom zapísať do histórie a zapálil sudy s olivovým olejom, ktoré
boli uskladnené v jednej časti chrámu a celý chrám zhorel aj napriek tomu, že bol postavený
z mramoru. Legenda hovorí, že sa mu to podarilo len preto, že v tom čase bola bohyňa
Artemis v macedónskej kráľovskej rezidencii Pelle, aby tam ochraňovala malého princa, pri
jeho príchode na svet a nemohla sa venovať ochrane svojho chrámu. Ten princ bol práve
Alexander Veľký Macedónsky, ktorého zásluhou bol chrám znovu zrenovovaný.
Efez sa potom stal hlavným mestom rímskej provincie Ázia. V roku 17 zasiahlo mesto
obrovské zemetrasenie a mesto bolo zničené. Počas vlády cisára Tibéria bolo mesto
zrekonštruované a zväčšené. Neskôr, za vlády cisára Hadriána pribudli nové budovy a
svätyne. Mesto si stále zachovávalo svoju politickú a obchodnú zvrchovanosť a
nadobúdalo náboženský význam na začiatku formovania kresťanstva.
Pozostatky mesta a jeho zachovalé pamiatky, ktoré som mala možnosť navštíviť :
Hadrianov chrám, Trajanova fontána, Ceslova knižnica (podobná s Pokladnicou v Petre ),
stĺporadie vedúce do prístavu s pôvodnou kamennou dlažbou, antické divadlo, kúpele atď.
Je to jedno z mála antických miest, ktoré sa zachovalo v takomto rozsahu.
Čo sa týka Artemidinho chrámu, ktorý sa nachádza neďaleko Efezu, sa zachovalo len
veľmi málo, keďže bol po druhý krát zničený a to zemetrasením. Zostalo pár stĺpov a skál.
V blízkosti chrámu sa nachádzaju aj ruiny chrámu sv. apoštola Pavla, ktorý tu nejaký čas žil
- počas tretej misijnej cesty (53-58) sa tri roky zdržal v Efeze. Prostredníctvom
spolupracovníkov založil kresťanské spoločenstvá v Kolosách, v Laodicei a v Hierapole....
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Kvôli prenasledovaniu musel z Efezu odísť cez Macedónsko do Korintu.
Naša cesta ďalej pokračovala na Slávičí vrch. Tu sa nachádza dom, kde údajne
posledných 11 rokov žila a zomrela Panna Mária spolu so sv. Jánom, ktorému Pán Ježiš na
kríži odovzdal svoju matku Máriu. Obaja tu boli pod ochranou domorodcov. Mnohí
kresťanskí autori už od prvých storočí poukazovali na miesto pobytu Jána a Márie, ktoré sa
malo nachádzať neďaleko Efezu v Turecku. A zásluhou dvoch francúzskych kňazov si
dnes môžeme uctievať konkrétne miesto, ktorého múry sú presiaknuté mimoriadnou
milosťou. Títo kňazi sa na konci 19. storočia vybrali hľadať tento dom, pričom vychádzali iba
z vízií nemeckej mystičky Anny Kataríny Emmerichovej, poznačenej stigmami, ktorej vo
svojom videní Panna Mária opísala miesto svojich posledných dní života. Po dlhom
putovaní prišli do označenej lokality, ale nevedeli, kde presne sa dom nachádza. Teplo a
horúčava ich však donútili, aby si vypýtali vodu na zahnanie smädu. Nachádzali sa vtedy na
jednom vŕšku, ktorý sa volal "Slávičí" a z ktorého bol výhľad na Efezskú rovinu. No a ľudia
im ukázali na prameň, čo sa nachádzal pri zrúcaninách domu, ktorý dokonale súhlasil s
popisom Kataríny Emmerichovej. Tamojší kresťania ho kvôli trom oblúkom na priečelí
nazývali "Kláštorom troch brán Celej Svätej". Tam chodievali tamojší kresťania každý rok
15. augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie na púť.Na tieto zrúcaniny sústredili
svoju pozornosť aj obaja kňazi. Po dôkladnom prieskume dostali potvrdenie miestnych
ľudí, ktorí už oddávna pokladali schátraný dom za miesto posledného pozemského
prebývania "Meryem Anas", Matky Márie. Hneď nato zorganizovali vykopávky, ktoré
odhalili pozostatky ohniska pochádzajúce už z 1. storočia.

Odvtedy sa o miesto starajú bratia kapucíni. Navštívil ho aj sv. otec Ján Pavol II. Máriin
dom (Annaya Kapula), dnes v podobe kaplnky si uctievajú veľké zástupy pútnikov, ktorí
sem chodia od roku 1950, avšak viac mohamedáni než katolíci. Maličká "izba Panny Márie"
má steny ozdobené výjavmi z koránu, kde je Panna Mária uctievaná ako "jediná žena,
ktorej sa nedotkol diabol".Sv. Ján apoštol tu počas svojho pobytu napísal svoje Evanjelium
po grécky.
Hlbokým zážitkom pre mňa bolo to, že práve v deň oslavy Sedembolestnej Pany
Márie - 15. septembra som navštívila mesto Efez a toto posvätné miesto - Sláviči
vrch, kde sa nachádza krásna kamenná kaplnka, neďaleko nej socha Panny Márie a
niekoľko prameňov vody, ku ktorej prichádzajú pútnici a čerpajú z tejto svätenej
vody.
Druhý zo siedmych divov sveta - Mauzóleum v Halikarnase sa nachádzal len 20 km od
nášho hotela a je súčasťou moderného a honosného mesta Bodrum (bývalý Halikarnas).
Tu sa narodil otec dejín Herodotos, johanitskí rytieri si tu postavili pyšný hrad, čo sa dodnes.
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vypína nad prístavom. Z Mauzólea zostalo len niekoľko skál. Mauzóleum bol vlastne
obrovský náhrobok, ktorý si ešte za života dal stavať halikarnasský vládca Mausóleo. Po
jeho smrti nastúpila na trón jeho manželka Artemisia II, ktorá jeho stavbu dokončila a dala
vystavať obrovský náhrobok, ktorý sa zaradil ku siedmym divom sveta. Odvtedy sa
zaužíval výraz „mauzóleum“ na podobné stavby. Údajne ho mala tak rada a oplakávala ho,
že si jeho popol sypala každý deň do čaju alebo kávy, aby bola s ním spojená aj po smrti.
Prežila ho len o cca 2 roky.
Za zmienku stojí, že nálezy z Halikarnasu a Artemidinho chrámu v Efeze sa nachádzajú
vystavené v Britskom múzeu v Londýne.
No a ďalším výnimočným miestom, ktoré sme navštívili bolo Pamukkale, alebo
Bavlníkový hrad t.j. panoráma obrovských kaskád a plytkých vodopádov z vápencových
usadenín, ktoré už tisícky rokov vyplavujú na povrch teplé minerálne pramene. Voda
obsahuje bohaté zloženie minerálov, v ktorej sa dá kúpať, natrieť bielym bahnom a taktiež
sa napiť z prameňa. Má vynikajúce liečivé účinky na kĺby, kožu, dýchacie cesty atď.
Odporúčam všetkým !

-vt-

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ZAUJÍMAVÉ AKCIE ZŠ S MŠ V SEPTEMBRI:
- 5. septembra sme navštívili nové
lyžiarske múzeum v Podkoniciach.
Veľmi sa nám tam páčilo. Škoda,
že túto možnosť nevyužijú aj
viacerí ľudia, nevedia, o čo prišli.
- 14. sme sa hrali a učili v prírode,
na lúke medzi Konicami
- 21. sme sa povozili na koníkovi,
bol to pre mnohých silný zážitok
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
- 25. septembra sme vyhrali Olympijské hry v štvorboji - skok do diaľky, hod kriketovou
loptičkou, beh na 50m a 300m, ktoré sa konali na ZŠ Okružná v BB. Boli pripravené na
veľmi dobrej úrovni. Slávnostne ich otvorili mažoretky svojim vystúpením (foto-1)
Ďakujeme p. Štibranému a p. Slobodníkovej za pomoc pri preprave detí do BB a späť.
Hoci nás v škole nie je veľa, sme najlepší zo všetkých málotriednych škôl. Z ostatných škôl
na nás nechápavo hľadeli, keď sme doskočili a hodili najďalej, dobehli prví do cieľa.
Zlatý pohár je našou pýchou, ako aj Nikolka Barlová - 1. miesto v kategórii mladších
dievčat (foto 7), Alexandra Dobrotová - 1. miesto v kategórii starších dievčat, Paulínka
Homolová - 2. miesto (foto 5).
Za starších chlapcov sa umiestnil na 1. mieste Erik Budaj, na 2. mieste Tomáš Koctúr
(foto 6 ).
Mgr. Vladimíra Turčanová, riaditeľka ZŠ s MŠ

1.

2.

3.

4.

5.
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„DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM PANE..."
V mesiaci august sme začali s obnovou kaplnky, ktorá je zasvätená Božskému srdcu
Ježišovmu. O jej postavenie sa postarali obyvatelia Podkoníc začiatkom r. 1900 a to z
podnetu tých, ktorí odchádzali za prácou do Ameriky a iných štátov „za morom". Tu sa lúčili
s rodinou a rodnou obcou a dávali sa do ochrany Božskému srdcu Ježišovmu.
Odvtedy bola kaplnka viackrát opravovaná z milodarov vďačných farníkov, naposledy v
r. 1960.
Po vyše 40-tych rokoch, kedy čas a vlhkosť urobili „svoje", bola potrebná generálna
oprava, aby narušené steny vydržali... Skôr, ako sa pristúpilo k rekonštrukčným prácam,
bol skutkový stav konzultovaný s odborníkmi, ktorí navrhli spôsob realizácie opráv v súlade
s dnešnými technickými možnosťami, najmä postup sanačných prác. Predpokladaný
rozpočet na celkovú obnovu kaplnky bol vyčíslený na sumu 45.000,-Sk.
Na základe zistených skutočností rozhodla sa skupina občanov, ktorým záležitosti
zachovania pamiatky našich otcov nie sú ľahostajné, konzultovať opravu kaplnky s
obecným a farským úradom. Uvedené inštitúcie ich snahu podporili s tým, že organizáciu
prác zverili na aktívnych občanov. Kolektív, ktorý sa na uskutočnenie stavebných prác
podujal sa dohodol, že brigádnické práce poskytnú bezplatne a finančné zdroje, ktoré sa
podarí získať zbierkami a od sponzorov budú využité na pokrytie nákupu sanačných a
stavebných materiálov. Na organizovanie zbierky sa podujalo Ružencové spoločenstvo,
ktoré zhromažďuje milodary vďačných spoluobčanov.
Príjmy (milodary a sponzorské dary) a výdavky (nákup materiálu) sú položkovite presne
evidované v peňažnom denníku predmetnej stavebnej akcie. Pracovná činnosť podľa
druhu prác je vedená v stavebnom denníku, aby sa aj v budúcnosti dalo zistiť, v akom
rozsahu bola oprava realizovaná. Doteraz sme preinvestovali 32.000 Sk, ešte by sme
potrebovali cca 13.000 Sk.
Chceme Vás všetkých, milí občania, o tomto diele informovať, lebo sú v ňom
zhmotnené práca a financie obyvateľov skoro celej obce, každého podľa jeho možností. I
malý milodar je vítaný a kvapka ku kvapke sa nazbiera, stačí kúsok dobrej vôle, aby sa dielo
podarilo dokončiť.
Pridajte sa teda, či už fyzicky svojou prácou, alebo formou finančnej podpory, buďte si
istí, že prispejete na dobrú vec a skvelý pocit z nej Vám navždy zostane...
A všetkým tým, čo doposiaľ prispeli na obnovu kaplnky akýmkoľvek spôsobom, alebo
sa ešte len chystajú pomôcť, patrí srdečné Pán Boh zaplať.
A.T.
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ŠPORT
SLOVENSKÉ LYŽIARSKE MÚZEUM
Ako to už býva, na začiatku bola len dreváreň pri rodičovskom dome, kde si miestny
občan Podkoníc pre vlastnú spomienku odkladal od detstva svoje lyže. Neskôr sa k nim
pridávali aj lyže od známych a vznikla tak istá zberateľská vášen. Ked sa k tomu pridala
neutíchajúca láska k lyžovaniu, horám a turistike začal sa rodiť nápad. A dnes sa nápad
premenil na skutočnosť. V Podkoniciach sa v sobotu 1. septembra otváralo historicky prvé
Slovenské Lyžiarske Múzeum.
Ten malý chlapec je dnes zrelý muž, lyžiarsky inštruktor a turistický sprievodca Igor
Bobák, ktorý v zrekonštruovaných priestoroch rodičovského domu v Podkoniciach otváral
svoje vlastné múzeum.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj lyžiarske osobnosti ako napríklad Jana
Gantnerová - Šoltýsová (reprezentantka ČSSR, ZOH Sarajevo 1984), Katarína Gálfiová,
Alexander Telgártsky, Dušan Haring. Taktiež zástupcovia SLZ (Slovenského lyžiarskeho
zväzu) kategória masters a to Mgr. Vlastimír Tréger, Jozef Horský, p. Chmelík, p.
Stračinová, p. Babic a ďalší.
Aké kúsky sa p. Bobákovi podarilo zozbierat a čo všetko v múzeu vystavuje, sa máte
možnost dozvedieť pri návšteve tohto originálneho múzea. Príďte sa pozrieť na lyže, na
ktorých pretekali známe osobnosti tohto športu v minulosti. Uvidíte aj lyže, na ktorých sa
skôr narodení učili lyžovať a ktoré ste možno aj Vy len nedávno vyhodili pri upratovaní
pivníc, alebo podkroví.
Na Vašu návštevu sa teší p. Igor Bobák, ktorý vám poskytne aj bližšie informácie na tel.
čísle: 0905 142 135.
Monika Bobáková
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FARSKÉ OZNAMY
15. 10. 2007 - 21. 10. 2007
18.00 - Sv. Terézie od Ježiša, panny

8. 10. 2007 - 14. 10. 2007
18.00 - féria
8.10.

+ rod. Barlovci a Chabanovci

+ z rodiny (108)

15.10.

18.00 - féria

18.00 - féria
9.10.

+ Martin Gregor, 10. výr.

16.10.

7.00 - féria
10.10.

+ Mária a Štefan Patráš

17.10.

18.00 - féria
11.10.

+ Helena a Ondrej Kostúr

+ Anna Slobodníková
7.00 - Sv. Ignáca Antiochijského
+ st. rod. Kostúrovci a Bittnerovci
a ich deti
18.00 - Sv. Lukáša, evanjelistu
+ Jozef Kostúr

18.10.

18.00 - féria
12.10.

+ st. rod. Júlia a Pavol Turčan a ich deti

18.00 - féria
Poďak. a prosba o Božiu pomoc
pri 70-tom výr. života.
13.10.
28. nedeľa v cezročnom období
10.30
8.00 Poďak. za dožité roky
Za farnosť
14.10. a prosba o Božiu pomoc

22.10.

23.10.

24.10.

22. 10. 2007 - 28. 10. 2007
18.00 - féria
Za Božiu pomoc pre Justína
a jeho rodinu
18.00 - féria
+ Boris Šípka

18.00 - féria
20.10.

21.10.

28.10.

+ Zuzana a Jozef Barla a ich deti
29. nedeľa v cezročnom období
8.00 + rodičia a dcéra Anna
10.30 Za farnosť

29. 10. 2007 - 4. 11. 2007
18.00 - féria
29.10.

Na úmysel celebranta
18.00 - féria

30.10.

Na úmysel celebranta
7.00 - féria
Na úmysel celebranta

+ Jana Kostúrová a matka

+ Anna a Martin Filip

31.10.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH (slávnosť)
8.00 Poďakovanie a posba o Božiu pomoc
10.30 Za farnosť
1.11. pre Máriu a jej rodinu
8.00 Na úmysel sv. Otca
16.00 Za duše v očistci (na cintoríne)
18.00 + Ján Barla, 5. výr.
2.11.

18.00 - féria
27.10.

+ Irena a Matúš Barla a syn Ján

+ manželka a z rodiny Balajovej

18.00 - féria
26.10.

19.10.

7.00 - féria

18.00 - féria
25.10.

18.00 - féria

+ František Očenáš
30. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Ján Kukučka
10.30 Za farnosť

3.11.

4.11.

18.00 - féria
Za zomrelých biskupov
a kňazov BB diecézy
31. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Irena a Ján Stanko
10.30 Za farnosť

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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