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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA
Dovoľte mi pri vstupe do nového roka 2008 zaželať Vám veľa zdravia, šťastia a veľa
spokojnosti vo Vašich rodinách.
Máme tu rok 2008 a s ním i novú legislatívu. Jedná sa hlavne o novelizovaný zákon č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach, kde tento zákon umožňuje úpravu miestnych daní. Môžem
Vás ubezpečiť, že v našej obci nedochádza k podstatným zmenám miestnych daní t.j. dane zo
stavieb, pozemkov a lesných pozemkov. Zmena je len pri zbere komunálneho odpadu, kde
obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo ročný poplatok na občana vo výške 300 Sk t.j. zvýšenie o 20
Sk oproti r. 2007. Taktiež bola prevedená zmena v nevýherných hracích automatoch na
priemernú cenu 1.000 Sk/rok.
Od 1.1.2008 mali byť zavedené poplatky za hrobové miesta a údržbu hrobových miest v
cintoríne. Navrhnuté všeobecne záväzné nariadenie s poplatkom 20 Sk/ 1 hrobové miesto sa v
obecnom zastupiteľstve konanom dňa 14.12.2007 neschválilo. Podotýkam, že okolité obce
tento poplatok už dávno vyberajú!
Milí spoluobčania, chcem Vám poďakovať za spoluprácu v roku 2007 a popriať, aby sa Vám
darilo po celý rok 2008.
Jozef Jamrich, starosta obce
NOVÝ ROK
Vianoce sú sviatkami radosti. Toto heslo sme však nevymysleli my, ale vyhlásil ho anjel: „Hľa
zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom....“ Aj keď jedna časť Vianočných
sviatkov je už za nami, zostaňme pri radosti.
Radosť a radosť však nie je to isté. Nesmieme prehliadnuť zmysel v zábave a v plytkej
zábavke. Zábavka si vystačí s okamihom, s prchavou chvíľou, radosť však prežaruje cez
včerajšok i zajtrajšok.
Zábavu si možno kúpiť, radosť dostávame do daru. Zábava má dočinenia s uspokojením,
radosť so šťastím. Zábava kráti chvíľu, radosť ju napĺňa. Keď zábava vstane z kresla, sadne si
tam nuda. Keď odchádza radosť, na jej miesto príde vďačnosť.
Aj veriaci človek vo víre všedného dňa je v nebezpečí, že si tento základný tón radosti a
radostného posolstva nechá zaťažiť časovým zhonom, problematikou vysokej politiky,
nevyriešenými osobnými problémami a pocitmi bezmocnosti. Prajem vám v roku 2008, okrem
všetkých obligátnych vinšov, hlboký pocit tej opravdivej radosti.
Mgr. Norbert Ďurdík, farár

spravodaj@podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) UZNESENIE ČÍSLO 23
Z 8. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DŇA 14. DECEMBRA 2007
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
Vzalo na vedomie:
1. nákup a montáž svetiel verejného osvetlenia
2. informáciu o inštalácii bankomatu Slovenskej sporiteľne v Slovenskej Ľupči
3. finančné požiadavky volejbalového klubu, klubu kondičnej kulturistiky, folklórnej
skupiny Vysoká, futbalového klubu a Downhill pre r. 2008
4. stanovisko hlavnej kontrolórky

Schválilo:

pomer
hlasov:

1. pracovný poriadok obce s platnosťou od 1.1.2008

5:0:0

2. všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a poplatkoch

5:0:0

3. rozpočet obce pre r.2008

5:0:0

4. všeobecne záväzné nariadenie obce o sociálnej službe

5:0:0

5. termín konania obecných zastupiteľstiev na rok 2008: 17.1.2008, 13.3.2008,
15.5.2008 a 17.7.2008

5:0:0

6. finančnú čiastku pre ZŠ s MŠ vo výške 124.652 Sk

5:0:0

Neschválilo:
1. poplatky za nájomné a údržbu hrobových miest v prevádzkovom poriadku
pohrebiska

Jozef Jamrich
starosta obce
V Podkoniciach, 17.12.2007
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
2) POVINNOSTI OBČANOV:
Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, je povinnosťou
občanov, daňovníkov do 31. januára 2008:
- podať nové daňové priznanie ak došlo k zmene skutočnosti na vyrúbenie dane z
nehnuteľnosti (dedením, kúpou, predajom).
- zaplatiť daň za psa vo výške 250,- Sk.
Prvý odvoz komunálneho odpadu v roku 2008 je vo štvrtok 3. januára (platí lístok
ešte z roku 2007 čierny) a pokračuje každú druhú stredu v nepárnom týždni ( platia nové
lístky).
3) SEPAROVANÝ ZBER A KOMUNÁLNY ODPAD
Harmonogram vývozu separovaného odpadu na rok 2008 uverejníme v nasledujúcom
čísle.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2008 je 300,Sk/osoba/rok, ktorý je splatný do 31. mája 2008.
4) CHATA PLEŠE
31. marca 2008 končí nájomná zmluva na Chate Pleše, ktorá bude prehodnotená na
obecnom zastupiteľstve. Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade.
5) AKO SA BUDE ORDINOVAŤ V ROKU 2008 V PODKONICIACH:
MUDr. Herková - každý prvý pondelok v mesiaci od 13.00 hod.
MUDr. Jančovičová - každý prvý štvrtok v mesiaci od 13.15 hod.
MUDr. Zatloukalová - každú druhú stredu v mesiaci od 10.30 hod.
MUDr. Pešoutová - každý štvrtok od 16.00 hod.

-jg-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROCIU
55. rokov

60. rokov

Jozef Meško (č.d. 293)
Jaroslav Turčan (č.d. 80)

František Flaška (č.d. 306)
Mária Pavlíková (č.d. 46)

ZOMRELÍ SPOLUOBCANIA

3

Január 2008

Vladimír Šípka (81 rokov)
Anna Slobodníková (58 rokov)

PODKONICKÝ Spravodaj

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
VINŠ NA NOVÝ ROK 2008 OD ZŠ S MŠ PODKONICE:
„Vinšujeme Vám všého dobrýho,
od Krista Pána narodenýho,
nielen na tento rok,
ale aj na mnoho budúcich rokou.“
Čo si želáme do nového roka my pedagógovia?
- viac žiakov v škole
- aby sme mohli ponúknuť deťom všetko, čo potrebujú a v takých podmienkach, aké
si zaslúžia
- aby si žiaci tejto školy v budúcnosti dokázali pomôcť sami a neskôr aj iným
„Zdravá škola v krásnom prostredí,
spokojný úsmev šťastných detí.“

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Pre budúcich prvákov, ich rodičov, starých rodičov a vlastne
pre všetkých, ktorí majú záujem vedieť a vidieť, čo sa u nás v
škole robí, ako sa učíme a čo všetko robíme.
Príďte medzi nás v pondelok
14. januára 2008
medzi 8.00 hod. a 11. 40 hod.
Tešíme sa na vás!

žiaci a pedagógovia školy

PREDVIANOČNÝ KONCERT ZUŠ
Dňa 18.12.2007 sa uskutočnil v
priestoroch ZŠ s MŠ v Podkoniciach
predvianočný koncert hudobného odboru
Základnej umeleckej školy v Slovenskej
Ľupči - pobočka Podkonice. Deti ukázali
rodičom, kamarátom i pracovníkom školy,
čo vedia.
Žiaci veľmi pekne zahrali na klavíri a
zaspievali koledy a populárne vianočné
piesne. Tým urobili radosť všetkým
zúčastneným.
Už teraz sa tešia na fašiangové
obdobie, kedy vystúpia v kultúrnom dome s
novým programom, ktorý s nimi pripravia p.
učiteľky ZUŠ - sl. Zelená a p. Jamrichová.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Základná škola s materskou školou v Podkoniciach
976 41 Podkonice, tel.: 048 / 41 968 49, 0915 988 100
Organizuje

dňa 24. januára 2008 a 7. februára 2008
od 15.00 hod. do 18.00 hod.
(podľa potreby individuálne po telefonickom dohovore)

Zápis žiakov do 1. ročníka

KDE SA NACHÁDZA:
- individuálna integrácia do bežnej triedy, v prípade potreby špeciálna trieda
(pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania sa, pre
telesne postihnuté deti)
- 0-tý ročník pre deti, ktoré už dosiahli vek 6 rokov, ale nedosahujú ešte školskú
zrelosť
PONÚKAME:
- odborový prístup špeciálnych pedagógov
- bezbariérový prístup
- vyučovanie v prírode
- chov a starostlivosť o zvieratká
- Projekt-Škola podporujúca zdravie, Otvorená škola
- výučba cudzích jazykov
- záujmové krúžky (PC, futbal, volejbal, lyžovanie, tenis, cyklistika, regionálne tance
a spevy) - dobré materiálne a technické vybavenie školy (telocvičňa, ihriská,
náučné chodníky, jazda na koňoch)
- relaxácia a oddych v krásnom prostredí, využívanie sauny
- regionálna kultúra (vyrábanie vlastných produktov)
- možná účasť rodičov na výchovno-vzdelávacom procese
- zájazdy a výlety, ozdravné pobyty pri mori
Doprava zabezpečená!
Ideálne podmienky pre vaše deti, príďte sa presvedčiť, príďte medzi nás!
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PODKONICKÍ HĽADAČI POKLADOV
Životná úroveň našich starých rodičov do roku
1940 - 1945 bola taká istá ako ich prarodičov v
minulých storočiach. Neboli vybudované
priemyselné podniky, neboli vytvorené žiadne
pracovné podmienky pre otcov - živiteľov rodín.
Len 5 - 6 chlapov z našej dedinky pracovalo v
Podbrezovských železiarňach a asi 7 chlapov bolo
zamestnaných pri údržbe železničnej trate. Veľká
časť živiteľov rodín nebola nikde zamestnaná.
Rodina žila z toho, čo sa im urodilo na poli. Tie
rodiny, ktoré vlastnili väčšie množstvo
poľnohospodárskej pôdy mali priemernú životnú úroveň, no tie, ktoré mali tej pôdy málo,
žili vo veľkej chudobe. Nedostatok peňazí im bránil zvýšiť si životnú úroveň.
Značná časť mladých otcov rodín si odišla hľadať prácu do zahraničia. Tí, čo ostali
doma s rodinami rozmýšľali, kde by si príležitostne zarobili pár korún.V podkonickej krčme
sa častokrát rozprávali o zlatom Jánošíkovom poklade. Vedeli, že v roku 1713 v
Liptovskom Svätom Mikuláši odsúdili Juraja Jánošíka na smrť zavesením na hák za ľavé
rebro. Jánošík pred zavesním na hák vyhlásil, že na vrchu Šponga v Podkonickom chotári
je zakopaný zlatý poklad. A to tam, kde podkonickí furmani vyhamúvajú pravé zadné
koleso. Táto správa sa odovzdávala z generácie na generáciu až podnes. Kto ju prvý
doniesol do Podkoníc nie je známe.
Traja mladí otcovia rodín sa pokúsili overiť si pravdivosť Jánošíkovho vyhlásenia v
nádeji, že si tak vylepšia finančnú situáciu. Vybrali sa na vrch Šponga. Poznali totiž to
miesto, kde podkonickí furmani vyhamúvali pravé zadné koleso, keď vozili seno z
Handliavky. Kopali na určenom mieste celý deň. Výkop rozšírili od toho miesta 10 metrov
hore a 10 metrov dole, ale poklad nikde nenašli. Sklamaní z neúspechu sa pobrali smutní
domov. Životná úroveň v ich rodinách sa vôbec nezlepšovala. Stále rozmýšľali, ako to
zmeniť. Počuli správu, že na kopci Hrádok v nadmorskej výške 835 m, ktorý sa nachádza
asi 1km na juh od Panského dielu, sa robia vykopávky a našli sa tam cenné predmety.
Vybrali sa teda skúsiť šťastie. Po celodennej námahe natrafili v zemi na kovový predmet.
Predmet postupne obkopali a vyniesli na povrch. Na zemi pred nimi ležal tmavožltý kovový
plech s rozmermi: dĺžka 80cm, šírka 60 - 65cm, okraje pekne opracované a v šírke mierne
prehnutý do časti polkruhu. V tejto časti bola namontovaná rukoväť. Plech slúžil ako
ochranný štít v minulých storočiach na ochranu pŕs a brucha, keď nepriateľ útočil na
bojovníka mečom alebo kopijou. Bojovník si ho držal ľavou rukou pred sebou a odrážal útok
nepriateľa. V pravej ruke držal zbraň - meč alebo kopiju, ktorou mieril na nepriateľa.
Vykopaný bojový štít očistili z obidvoch strán. Teraz pred nimi ležal čistý tmavožltý predmet.
Jeden z nich skričal, že je to zlatý plech. Všetci si ho s radosťou obzerali. Konečne našli
niečo vzácne a drahocenné. Obrovská radosť, koniec biedy v ich rodinách. So vzácnou
vykopávkou sa ponáhľali domov. Už po ceste si určili ďalší postup ako objav speňažiť. Po
príchode domov tento vzácny ochranný štít rozsekli sekáčom a sekerou na tri kusy na kláte
v drevárni. Každý si vzal svoju tretinu a dohodli sa, že zajtra pôjdu do Banskej Bystrice k
zlatníkovi. Na druhý deň ráno podľa programu všetci traja kráčali do Banskej Bystrice a
každý niesol na chrbte svoju tretinu vzácneho zlatého plechu. Cesta cez Priechod a Selce
bola cesta šťastia, úsmevov a dobrej nálady. Už vopred počítali koľko korún v tisícoch, ba v
desaťtisícoch budú niesť vo svojom ruksaku na spiatočnej ceste. Plánovali, čo všetko...
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.. nakúpia pre rodinu, že konečne bude koniec ich biednemu životu.
V Banskej Bystrici vyhľadali obchod, kde sa predávali zlaté predmety. Pozdravili pána
zlatníka a poprosili ho, aby kúpil od nich zlaté plechy, odvážil ich a vyplatil im to v korunách.
Zlatník poskladal plechy na pracovný stôl do takej polohy, ako boli pôvodne. Telefonicky
zavolal príslušného pracovníka Okresného úradu a pracovníka Banskobystrického múzea.
Keď volaní páni prišli do zlatníctva, zlatník im vysvetlil, prečo ich volal a uviedol požiadavku
pánov, ktorí plechy doniesli. Keď pracovník múzea uvidel plech na stole, veľmi sa
zaradoval, že vidí taký vzácny historický skvost. Vysvetlil našim hľadačom pokladov, že
bojový štít pochádza z prvých storočí nášho letopočtu z čias nájazdov rímských vojsk na
naše územie. No zlatník ho upozornil, že je rozťatý na tri kusy. Pracovník s hrôzou hľadel na
historickú pamiatku a kričal na chlapov, prečo zničili takú vzácnu vec. Chlapi začali všetko
vysvetľovať - uviedli, kde plech našli a hovorili prečo ho rozťali. Tvrdili, že im patrí a žiadali,
aby zlatník jednotlivé časti zlatého štítu odvážil a vyplatil im príslušné peniaze. Zlatník im
však povedal krutú pravdu: „Plechy nie sú zlaté, ale medené.“ Pracovník múzea im znovu
vysvetlil, akú veľkú škodu spravili, keď zničili tak vzácnu historickú pamiatku. Chlapi však
nesúhlasili so zlatníkom, ktorý tvrdil, že plechy sú medené. Hovorili, že ich chcú oklamať.
Oni predsa veľmi dobre vedia, že plechy sú zlaté a chcú, aby im peniaze hneď vyplatili. Tu
zasiahol pracovník Okresného úradu a oznámil im, že ak hneď neodídu z obchodu,
okamžite zavolá políciu a každému dá vyťať na holý zadok 25 palíc.
Z obchodu, do ktorého vstupovali plní šťastia v nádeji, že sa konečne zlepší životná
úroveň ich rodiny, boli nútení odísť na tvrdý príkaz pracovníka Okresného úradu. Tento
zvrat situácie prežívali veľmi ťažko. Cesta ráno bola cestou šťastia a nádeje v krajšiu
budúcnosť. Cesta domov bola cestou veľkého bôľu, sklamania. Vnútorné napätie si
uvoľňovali výkrikmi: „Svine pánske, zbojnícke, okradli nás, vraj je to meď a nie zlato“. Ďalší
kričal: „ Veď ja dobre poznám zlato. Pílili sme drevo v škole a pani učiteľka Kalinová nám
každý deň o 10.hod ráno a o 16. hod popoludní lievali pálenku. Dobre som si všimol jej zlaté
prstene na ruke. Takej istej farby boli aj naše plechy.“ Podobné výkriky zneli počas ich
smutnej cesty až domov do Podkoníc. Ich sklamanie spočívalo v tom, že nepoznali
jednotlivé druhy kovov. Trvale považovali medený plech za zlatý a historickú hodnotu
vzácneho nálezu si nemali možnosť uvedomiť vzhľadom na nedostatočné vzdelanie, ktoré
pre nízku životnú úroveň v ich rodinách nemali kde nadobudnúť.
Vladimír Očenáš, č.d. 72
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VIETE, ŽE ...
PRANOSTIKY
Pranostiky tvoria súčasť ľudovej poézie a vzdelanosti našich národov, a tak sa treba na
ne aj pozerať, i keď nie vždy dochádza k ich správnym záverom. Zachovali sa len vďaka
tradíciám nášho ľudu, sú často zveršované, aby si ich človek ľahšie zapamätal a tým, aby
sa dlhšie aj pre ďalšie generácie zachovali, prípadne i sčasti pozmenili.
Slovo pranostika z gréckolatinského slova prognosticon, ktoré znamená
prognózovanie alebo predpovedanie budúceho počasia a vecí z hviezdnej oblohy.
Pranostika v našom zmysle však pochádza zo slova prognosticatio a vzniklo
skomolením slova prognostika. Znamená predpovedanie a líši sa od proroctva tým, že
nehľadí obyčajne k časom príliš vzdialeným, ale skôr k jednému roku alebo i k mesiacu či
sezóne.
Pranostiky nemáme ku všetkým 365 dňom v roku. Najviac pranostík v mesiaci na
konkrétny deň bolo zaznamenaných v mesiaci január a najmenej v apríli. Najviac pranostík
k jednému dňu bolo zaznamenaných na Vianočné obdobie (24. - 26. december), Jána
Krstiteľa (24. jún), Juraja alebo Ďura (24. apríl), Michala (29. september), Hromnice (2.
február), Martina (11. november) a Medarda (8.jún).
Dnes uvádzame niekoľko pranostík na mesiac január:
> Na počiatku roku keď sú mokré časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy.
> Psie dni (od 7.1.) sú zlé na počasie.
> Jasné januárové pondelky, pekné veľkonočné sviatky.
> Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.
> Január dobrý je, keď chotár biely je.
> Január studený, marec teplý.
> V januári mráz - teší nás, v januári voda - to je večná škoda.
> Keď január vodu pustí, v ľad ju zas marec zhustí.
> Lepšie vidieť hladného vlka v poli ako gazdu v januári v košeli.
> Keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť chleba, ale málo vína.
> Keď je začiatok a koniec januára pekný, bude úrodný rok.
> Dážď, keď nesie január, neteší..sa hospodár.
> V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.
> Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.
> Januárové dažde, siatinám nešťastie.
> Keď včely v januári vyletujú, to nedobrý rok ohlasujú.
-jk-
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ŠPORT
ŠTEFANSKÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
V stredu 26.decembra 2007 sa v našej telocvični pri ZŠ uskutočnil ďalší z tradičných
volejbalových turnajov v Podkoniciach. O titul zimného majstra Podkoníc súperili tieto
družstvá: Hôrka, Nová ulica, Stred a družstvo mládežníkov (Mládež After). Aj keď konečné
poradie tomu nenasvedčuje opäť sa hral veľmi vyrovnaný turnaj so zaujímavými, niekedy
až hektickými situáciami, či už na ihrisku, alebo mimo neho.
Už pohľad na zostavy družstiev naznačoval, že Stred (ktorý na ostatnom ročníku
skončil ako posledný) zrejme tento rok nebude ťahať za kratší koniec. Potvrdil to hneď prvý
zápas Stredu, ktorý zvíťazil nad obhajcom vlaňajšieho prvenstva (Mladež After)
presvedčivo 2:0 na sety. O ďalšie prekvapenie sa postarala Nová ulica (posilnená o hráčov
zo Stredu a mládeže), ktorá zvíťazila nad družstvom Hôrky v troch setoch (2:1). O ostatné
body sa však už delili len Stred a Mládež After.
Mládežníkov prehra v úvodnom zápase nevyviedla z koncentrácie a ďalšie zápasy so
šťastnými koncami vyhrala. Stred prešiel celým turnajom bez zaváhania a jedine Nová
ulica mu „ukradla“ jeden set. Na konci roku 2007 teda oslavujú hráči Stredu, ale o rok môže
byť opäť všetko inak, preto: " Sláva víťazom, česť porazeným".

Obec sa opäť stretla, zašportovala si, zabavila sa, aj si pochutnala na výbornej
kapustnici. Na otvorení turnaja aj vyhlasovaní výsledkov opäť nechýbal starosta obce,
ktorému záleží aby podobné podujatia v Podkoniciach aj naďalej fungovali. Verím, že o rok
opäť zavítame do našej telocvične (snáď aj vo väčšom počte) a spoločne zhodnotíme, že
zvíťazil športový duch.
Konečné poradie družstiev:
1. Stred
2. Mládež After
3. Nová ulica
4. Hôrka
-jkVíťaz - STRED
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FARSKÉ OZNAMY
14. 1. 2008 - 20. 1. 2008
18.00 - féria

7. 1. 2008 - 13. 1. 2008
18.00 - Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza
7.1.

+ rod. Alexander a Anna ich deti

14.1.

Na úmysel celebranta
18.00 - féria

18.00 - féria
8.1.

+ st. rodičia Gašparíkovci a Čekalovci

15.1.

Na úmysel celebranta
7.00 - féria

7.00 - féria
9.1.

+ Martin Slobodník, 1. výr.

16.1.

18.00 - Sv. Antona, opáta

18.00 - féria
10.1.

+ Margita a Jozef Patráš

Na úmysel celebranta

17.1.

+ Anna Zátrochová

18.00 - féria
11.1.

12.1.

13.1.

+ Anna a Ján Budaj
18.00 - féria
Za ženy, ktoré sa modlili
prístrešie u Bittnerov
KRST KRISTA PÁNA
8.00 + František Očenáš,
10.30
syn a + z rod. Vrábovej
Za farnosť

18.00 - féria
18.1.

18.00 - féria

+ st. rodičia Júlia a Ján Kostúr a deti

+ Ján Jamrich

19.1.

2. nedeľa v cezročnom období
8.00 Za ženy, ktoré sa modlili
10.30
prístrešie u Turčanov
Za farnosť
20.1.

21. 1. 2008 - 27. 1. 2008
18.00 - Sv. Agnesy, panny a mučenice
21.1.

+ Peter Kostúr, dcéra a rodičia

28. 1. 2008 - 3. 2. 2008
18.00 - Sv. Tomáša Akvinského, kňaza
28.1.

+ rod. Mária a Pavol Ivanič
18.00 - féria

18.00 - Sv. Vincenta, diakona a mučeníka
22.1.

23.1.

+ Rozália Babjaková, rod. a z rodiny

29.1.

7.00 - féria

7.00 - féria

+ Irena a Pavol Kostúr a deti

+ Zlatica a Jozef Beňa

30.1.

18.00 - Sv. Františka Saleského
24.1.

+ brat Ján, 20. výr.

Za Božiu pomoc a poďakovanie

18.00 - Sv. Jána Bosca, kňaza
31.1.

+ st. rodičia Mária a Ján Očenáš a deti

18.00 - OBRÁTENIE SV. PAVLA
25.1.

+ Anna a Slobodníková, č.d. 50

18.00 - féria
1.2.

18.00 - Sv. Timoteja a Títa, biskupov
26.1.

27.1.

+ Anna a Andrej Gregorčok
3. nedeľa v cezročnom období
10.30
8.00 + Emil Bittner
Za farnosť

+ Anna Slobodníková, č.d. 148
18.00 - OBETOVANIE PÁNA

2.2.

3.2.

+ Anna a Pavol Vráb, deti a vnúčatá
4. nedeľa v cezročnom období
10.30
8.00 + Ján Jamrich
Za farnosť

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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