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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA
Je tu čas dovoleniek a prázdnin. Každý sa na tento okamih teší. Aj my vydávame tzv.
„dovolenkové“ dvojčíslo nášho spravodaja. Z redakčnej rady nám odchádza vdp. Mgr.
Norbert Ďurdík, ktorému chcem touto cestou úprimne poďakovať za jeho statočnú prácu v
našej farnosti ako aj v redakčnej rade.
Chcel by som Vás poinformovať o zavedení „eura“ na Slovensku, ktoré sa závratne blíži
nakoľko sme povinní Vás oboznamovať o procese a prechode na túto menu v zmysle
zákona č. 659/2007 tzv. generálny zákon. Doteraz predpokladaný termín od 1. januára
2009 je istý. V zmysle uvedeného zákona si stanovila aj naša obec ciele pre hladký a
bezproblémový nábeh prechodu na euro. Všeobecne záväzné nariadenia ako aj zmluvy sa
prepočítajú konverzným kurzom a zaokrúhlia sa v súlade so schválenými predpismi.
Programový rozpočet na roky 2009 až 2011 sa zostaví v slovenských korunách, pričom sa
duálne zobrazí v eurách. Od 1.1.2009 sa vyhotovia nové platobné výmery aj na dane, na
ktoré nie je potrebné opakované vyrúbenie, pričom sa výsledná suma zaokrúhli smerom
nadol. Taktiež organizácia zriadená obcou ako Pestovateľská pálenica Bukovina a
Základná škola s materskou školou ako právny subjekt sú povinné upraviť postup
zavedenia eura vlastným plánom, ktorý nesmie byť v rozpore s materiálom obce.
Je len samozrejmé, že kľúčové informácie bude obec pre verejnosť zverejňovať
prostredníctvom vývesných tabúľ, Podkonickým spravodajom ako aj miestnym rozhlasom.
Záverom len toľko, že zavedenie novej meny nesmie byť zneužité na zvýšenia
akýchkoľvek cien, čo zaručuje i Vyhláška č. 97/2008 Z.z. MF, kde sa spresňuje, že duálne
zobrazenie cien, platieb a iných hodnôt sa musí vykonať jasným rozlíšením cien.
Prajem príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin.
Jozef Jamrich
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ATLETICKÝ TROJBOJ
Dňa 13. júna 2008 sme sa zúčastnili Atletického trojboja, v Slovenskej Ľupči. Súťažili
sme medzi málotriednymi školami a ZŠ Slovenská Ľupča. Bolo nás málo, ale napriek tomu
sme získali medailové umiestnenia.
Výsledková listina:
Mladšie žiačky: - Halajová Terézia 1. miesto
- Rochovská Karolína 2. miesto
- Barlová Nikola 2. miesto
Staršie žiačky:

- Dobrotová Alexandra 1. miesto
- Homolová Paulína 3. miesto

Starší žiaci:

- Koctúr Tomáš 1. miesto

Celkové umiestnenie medzi školami: ZŠ s MŠ Podkonice - 2. miesto

VÝLET
V stredu 25. 6. 2008 sme zmenili smer výletu
z Bratislavy na Banskú Štiavnicu a okolie.
Najskôr sme si pozreli kaštieľ vo Sv. Antone,
potom centrum Banskej Štiavnice a napokon
sme sa šli okúpať na Počúvadlo. Niektorí sa stihli
pokochať na Banskú Štiavnicu aj zo Sitna.
Domov sme si odniesli kopu zaujímavých
zážitkov.

Mgr. Vladimíra Turčanová
riaditeľka ZŠ s MŠ
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PODUJATIA
OHLASY NA FARSKÝ DEŇ
Nedeľa 1.júna bola pre Podkoničanov iná ako ostatné. Prečo? V tento deň sa
bohoslužba konala "pod holým nebom", pri kaplnke Božského srdca. Tohtoročná omša
mala nádych väčšej slávnosti. Po minuloročnej rekonštrukcii bola kaplnka
znovuposvätená.
Slávnostnou omšou o 10.00 hod. sa začal farský deň. Po nej veriaci v duchu agapé
(Agapé: z gréckeho slova - hody - posedenie) zostali na kus reči a občerstvenie. Program
pokračoval o14.00 hod. na futbalovom ihrisku na Brodku zábavnými súťažami pre deti z
Podkoníc.
Ako si účastníci podujatia s odstupom mesiaca spomínajú na svoje dojmy?
Anna Očenášová st. (Mrveje): Bolo to na úrovni. Mohlo by sa to konať každý rok.
Jozef Budaj (organista): To nemalo chybu. Agapé sa vydarilo po všetkých stránkach.
Viliam Barla (kostolník) s manželkou: Páčilo sa nám to. Všetko prebehlo bez
jediného zádrheľu.
Mgr. Norika Halajová so synom Martinom: My to tiež hodnotíme vysoko a pozitívne.
Marek Barla (žiak 6.roč.): Páčilo sa mi na ihrisku. Škoda, že sme na stenu mohli
maľovať len kriedami.
Martin Hošala (žiak 4.roč.): Mne sa zdalo trochu málo súťažných disciplín.
Jozef Rochovský (žiak 4.roč.): Tohtoročný den detí sa mi páčil. Najviac súťaž
preťahovanie lanom.
Ak ste toto podujatie okúsili "na vlastnej koži" celé alebo len prvú alebo druhú časť dňa
úsudok si urobíte sami. Zdá sa, že sa zrodí nová tradícia.
-mt-

BZINy
DETSKÝ LETNÝ TÁBOR

18. - 22. AUGUST 2008

Cena: 1300 Sk
Prihlášky: do 15. júla 2008
Organizátor - hlavný vedúci:
Jaroslav Kostúr ml., tel.: 0908 438 604
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PÚŤ FARNOSTÍ PODKONICE - STARÁ SÁSOVÁ - UĽANKA
V dňoch 30. - 31.mája 2008 sa vydali veriaci farností Podkonice, Stará Sásová a
Ul'anka za doprovodu svojich duchovných otcov na púť pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Naši organizátori pripravili bohatý program s návštevou významných pútnických miest
Slovenska. Odchádzali sme 30.mája 2008 (piatok) z Podkoníc ráno po svätej omši a
cestou pristupovali do autobusu ďalší pútnici zo Starej Sásovej a Ul'anky. Väčšina
účastníkov sme sa už poznali z predchádzajúcich pútí a taktiež sme uvítali vodiča autobusu
p. Hrčku, ktorý tieto púte s nami bezpečne absolvoval. Vyrazili sme za krásneho slnečného
počasia, ktoré nám prialo po celý čas. Počas presunu medzi jednotlivými zástavkami púte
sme sa modlili sv. ruženec, ranné chvály a vyspievali skoro všetky mariánske pesničky.
Pred každým pútnickým miestom sme dostali základné informácie o jeho histórii, či už
ústne alebo premietnutím krátkeho filmu.
Prvou zastávkou bola návšteva Katolíckeho biblického diela vo Svite, kde nás
osobne privítal jeho predstavený a premietnutím diapozitívov nás v krátkosti oboznámil s
prácou tohto ústavu, ktorý vydáva rôznu katolícku tlač a knihy. Po prehliadke areálu a
kostola sme sa vydali ďalej.
Druhou zástávkou bola Levoča, konkrétne Chrám sv. Jakuba, v ktorom je
umiestnený známy najvyšší gotický oltár sveta od Majstra Pavla z Levoče. Oltár meria 18,6
metra, pozostáva z 3 častí a časť Posledná večera bola súčasťou expozície na svetovej
výstave v Montreale v Kanade. Na vedľajšom oltári Narodenia je známa Madona, ktorej
tvár zdobí našu slovenskú stokorunovú bankovku. Levoča je historické centrum Spiša.
Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1249, jej historické jadro mesta bolo vyhlásené za
Mestskú pamiatkovú rezerváciu, preto náš dojem zanedbanosti bol zapríčinený zákazom
stavebných úprav v tejto časti mesta. Tretia zástavka bola Krížová cesta na Mariánsku
horu, ktorú sme zdolávali za slnečného počasia. Je to dosť náročný výstup z Levoče, ale
modlitbou a krátkymi zastaveniami Krížovej cesty v tieni líp sme ju všetci absolvovali v
pohode. Počas výstupu sme videli širokú pokosenú lúku, v strede ktorej je označené
miesto, kde bol umiestnený oltár pri návšteve Svätého otca Jána Pavla II.
Štvrtá zastávka bol Chrám Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore, v ktorom
naši duchovní otcovia odslúžili svätú omšu len pre nás. V tichu krásneho chrámu na
posvätnom mieste sme načerpali veľa duchovnej sily a uvedomili si silu veľkej lásky a
dobroty Panny Márie, našej ochrany. Z Mariánskej hory sa nám naskytol prekrásny pohľad
na celý Spiš. Takto duševne a telesne občerstvení sme nasadli do autobusu na cestu do
poslednej zastávky tohto dňa, ktorou bola Spišská Kapitula, sídlo spišského diecézneho
biskupa. V areáli je kňažský seminár a v jednej z jeho častí sme boli ubytovaní. V seminári
nás prijali ako pravých pútnikov, poskytli nám ubytovanie, večeru a raňajky. Po večeri sme
mali individuálny program, ktorý sme využili na prechádzku po areáli a kochali sme sa...

Spišská kapitula a Spišský hrad
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KULTÚRA
majestátnosťou neďalekého Spišského hradu, ktorý sa vypínal nad nami a pripomínal
nám ďalekú históriu kraja.
Druhý deň 31.mája 2008 sobotu nás po raňajkách osobne uvítal zástupca seminára v
Spišskej Kapitule. Oboznámil nás s celým areálom, ktorý je zapísaný ako národná kultúrna
pamiatka v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Zaviedol nás do
priestorov Biskupskej katedrály sv. Martina z Tours, v ktorom nám podala výklad
renomovaná sprievodkyňa. V Katedrále sa nachádzajú prekrásne gotické oltáre a
skutočný skvost - pravá ručne tkaná tapiséria, ktorá sa zachovala do dnešných čias v
pôvodnom stave. Pri východe z Katedrály je umiestnená socha bieleho leva, o ktorom
legenda hovorí, že kto sa ho dotkne, navštívi toto miesto znova. Myslím, že toto sväté
miesto je hodné ďalšej návštevy aj bez pohladenia bieleho leva, pretože areál je skutočne
malý slovenský Vatikán. Po prehliadke katedrály sme dostali požehnanie na
pokračovanie našej púte.
Ďalšou našou zastávkou bolo Zakopané, v ktorom sme cestou popri majestátnych
končiaroch Vysokých Tatier cez Ždiar a Tatranskú Polianku prekročením štátnej hranice
Poľskej republiky plánovali navštíviť kostol Matky Božej Fatimskej. Je to skutočne
veľkolepé dielo veriacich, ako poďakovanie za záchranu Svätého otca Jána Pavla II., na
ktorého bol spáchaný atentát dňa 13. mája 1981. Ján Pavol II. tento kostol osobne navštívil
7.júna 1997, keď tu slúžil svätú omšu.
Po príchode do Zakopaného na pravé poludnie sa začala svätá omša, pri ktorej
celebrovali aj naši duchovní otcovia a kázeň bola v poľskom aj slovenskom jazyku, kde nás
slovenských pútnikov menovite privítali. Obidve stavby kostol aj kaplnka sú drevené, ručne
vyrezávané domácimi majstrami z farnosti Zakopané a okolia. V starej kaplnke je
umiestnená socha Fatimskej Panny Márie, ktorú 21.oktobra 1987 v Ríme na Námestí Sv.
Petra korunoval Svätý otec Ján Pavol II. Celý komplex sa nazýva Sanktuárium Matky
Božej Fatimskej a všetky priestory a okolie s priľahlým parkom je veľkolepé dielo
veriacich, krásne udržiavané a dýcha z neho obrovská pokora a úcta. V samotnom kostole
aj kaplnke je toľká svätosť a pokoj, že človek ponorený do modlitieb zabudne na všetko zlé
a vrúcne ďakuje za všetko dobré. Po krátkom oddychu v parku sme nastúpili do autobusu a
pobrali sa domov cez Oravu navštíviť poslednú zastávku našej púte Krivú na Orave rodisko blahoslavenej Sestry Zdenky Schelingovej. Socha sestry Zdenky v životnej
veľkosti je umiestnená v Kostole v Krivej na bočnom oltári s relikviou časti jej palca. Pred
kostolom nás privítal pán kostolník, ktorý sestru Zdenku osobne poznal a bol ju navštíviť v
posledných dňoch jej života v nemocnici v Trnave. Blahoslavená sestra Zdenka je
memento prenasledovania Katolíckej cirkvi na Slovensku vládnucimi kruhmi v čase
Československa.
Na poslednej zastávke sme sa zamysleli nad ukrutným utrpením, ktoré sestra Zdenka
znášala s hrdinskou trpezlivosťou a ochotou aj zomrieť pre Boha a pre dobro Cirkvi, bez
akejkoľvek nenávisti voči tým, ktorí jej ubližovali. Príkladom veľkého odpustenia je aj Svätý
otec Ján Pavol II., ktorý taktiež svojmu vrahovi verejne odpustil.
Naše krásne Slovensko, nehovoriac o celom svete skrýva ešte veľa skvostov a miest,
ktoré nám veľa napovedia a ukážu tú správnu cestu v živote.
Duchovní otcovia, vyslovujeme Vám úprimné poďakovanie, že ste obetovali svoj
čas a ukázali nám prekrásne miesta v nábožnom duchu a modlitbách.
Vaši vďační pútnici
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NÁVŠTEVA PO ROKU
42.ročník folklórnych slávností v Detve sa stal jedinečným pre nášho rodáka. Ich
otvorenie sprevádzalo aj sprístupnenie výstavy "Salašnícky riad Ladislava Slobodníka"
v Podpolianskom múzeu v Detve. Tvorí trvalú súčasť zbierky múzea.
Onedlho sa uskutoční ďalší ročník tohoto známeho podujatia, na ktorý sa milovníci
folklóru tešia celý rok. Detva neodmysliteľne patrí ku kultúrnemu letu na Slovensku. Čo
zaujímavé sa udialo v tvorbe a práci majstra debnára Ladislava Slobodníka? Aké výzvy mu
priniesli uplynulé dni a ako sa k nim postavil?
Aj po roku z majstra Slobodníka sršala energia, optimizmus a plány bližšie i vzdialené,
ale aj prezieravá múdrosť zrelého muža.
LS: Vlani po Detve sme u nás na salaši, za účasti podkonických folklórnikov
zdokumentovali to, čo som vytvoril na videokazetu. Tohto roku ma čaká účasť na
salašníckom dni v Detve. Pre toto podujatie som urobil košiar a kolibu. Pri jej zhotovovaní
mi pomáhali p. Pavlák a p. Budzeľ. Inšpiroval som sa skutočnou, typickou podkonickou
kolibou, čo sa týka veľkosti, rozmiestnenia riadu, náradia, lavičiek... Do konca roka mám
ešte vytvoriť jednu kolibku, tentokrát zmenšenú. Bude slúžiť pre spoločný projekt SĽUKu,
Lúčnice a Jánošíka pravdepodobne pod názvom "Rok na salaši".
Prezradím Vám, že sme sa v myšlienkach pohybovali aj v roku 2009. Ale o tom
nabudúce.
Prijmite od nás pozvanie na sobotu 12.júla 2008 do Detvy na "Salašnícky deň", ktorý
sa zrealizuje vďaka spoločném úsiliu p.Romana Malatinca a p.Ladislava Slobodníka.
-mt-

VIETE, ŽE ...
PRANOSTIKY
Dnes prinášame letné pranostiky na mesiac júl a august:
> Ak zaplače Margita (13.7.), bude dažďov dosýta.
> Mária Magdaléna (22.7.) čistá, je hojnosť v záhradách istá.
> Okolo Jakuba často manna padá, po lipovom kvete tú si včela hľadá.
> Keď na Jakuba slnce a dažde sú pospolu, hojne naplníš svoju stodolu.
> Keď na svätého Vavrinca (10.8.) prší, bude mnoho myší.
> Na svätého Vavrinca krumple idú do hrnca.
> Ak je na Vavrinca slnce, budú medu plné hrnce.
> Ak bude pekný Bartolomej (24.8.), na peknú jeseň máme nádej.
> Okolo Augustína (28.8.) tiahnu vetry do Budína (časť Budapešti).
> Čo júl a august nedovarí, to september neusmaží.

PODKONICKÝ Spravodaj

-jk-
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ŠPORT
VOLLEYBALL CUP 2008
V sobotu 21. júna 2008 sa v susednej obci Priechod uskutočnil Volleyball cup - Turnaj
mládeže dekanátu Slovenská Ľupča. Druhý ročník turnaja začal sv. omšou, ktorú slúžil
páter Rudolf Bartál - kňaz pre mládež v našom dekanáte.
Po omši sa všetky zúčastnené družstvá presunuli na miestne ihrisko, kde po privítaní
účastníkov začal prvý zápas súbojom mladých za farnosti Medzibrod a Podkonice.
Medzibrod, ako novačik na turnaji, si nepočínal zle, ale nakoniec vyšiel zo zápasu bodovo
naprázdno. Ďalej si zmerali sily farnosti Selce a Priechod a po víťazstve Priechodu sa
začalo hovoriť o finalistoch turnaja.
Finále nakoniec odohrali družstvá Podkonice a Priechod. V prvom sete jasne
dominovali hostia, ale v druhom sa Priechod osmelil. Celý set viedol, avšak nezvládol záver
a Podkonice tak zvíťazili 27:25 a celkovo so 6-timi bodmi získali "putovný tanier" dekanátu
Slovenská Ľupča. Podkonice nastúpili v zložení: pán farár Norbert Ďurdík, Bibiana
Gregorčoková, Katarína Kostúrová, Martin Styk, Peter Horčin a Jaroslav Kostúr.
Tretie miesto získal Medzibrod, ktorý zdolal Selce 2:0 na sety.
Celkové poradie družstiev:
1. Podkonice
6 bodov
2. Priechod
4 body
3. Medzibrod
2 body
4. Selce
0 bodov
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k prípravám a
priebehu turnaja. Za finančnú pomoc a modlitby ďakujeme všetkým kňazom v našom
dekanáte, Diecéznemu centru mládeže a v neposlednom rade nášmu Bohu, na ktorého
česť a chválu sa to všetko konalo.
Nadšenie z prvého ročníka organizátorom nevyprchalo a účastníci tak odchádzali
domov s dobrými pocitmi. Verím, že s Božou pomocou sa aj o rok stretneme na ďalšom
ročníku Volleybal Cupu.
-jk-
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ŠPORT
FUTBALOVÝ TURNAJ
Srdečne Vás pozývame na futbalový turnaj o POHÁR STAROSTU OBCE PODKONICE,
ktorý sa uskutoční dňa 13.7.2008 (nedeľa) na ihrisku FK Tatran Podkonice.
Začiatok: 10.00 hod.
Mužstvá: 1. ŠK Monta plus Sásová
2. Družstevník Priechod
3. FK Šalková
4. FK Tatran Podkonice
Rozpis zápasov:
10.00 hod. FK Tatran Podkonice - Družstevník Priechod
12.00 hod. ŠK Monta plus Sásová - FK Šalková
14.00 hod. - 15.00 hod. prestávka
15.00 hod. zápas o 3. miesto
17.00 hod. FINÁLE
19.00 hod. vyhlasovanie výsledkov, odovzdávanie cien
Hrací čas: 45 min. - 15 min. - 45 min.
Striedanie: Po dohode vedúcich mužstiev
Pravidlá:
Hrá sa podľa platných futbalových noriem a priavidiel SFZ.
O zábavu a občerstvenie postarané!

-jk-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROCIU
55. rokov

70. rokov

Emília Patrášová (č.d. 313)

Mária Nemčoková (č.d. 286)
Marta Kostúrová (č.d. 287)
Cyril Očenáš (č.d. 269)
Milan Barla (č.d. 216)

60. rokov
Mária Očenášová (č.d. 247)
Anna Slobodníkova (č.d. 292)
Anna Forgáčová (č.d. 349)
Matúš Burian (č.d. 233)
Ján Kostúr (č.d. 226)

65. rokov
Jozef Šustek (č.d. 301)

75. rokov
Irena Bobáková (č.d. 260)

Všetkým maturantom
a čerstvým držiteľom vysokoškolských diplomov
gratulujeme k úspešnému ukončeniu štúdia!
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FARSKÉ OZNAMY
7. 7. 2008 - 13. 7. 2008
19.00 - féria
7.7.

+ Emília Očenášová

14.7.

19.00 - féria
8.7.

Na úmysel celebranta

15.7.

14. 7. 2008 - 20. 7. 2008
19.00 - féria
Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc
pri 60-tke
19.00 - Sv. Bonaventúru, kňaza
Na úmysel celebranta
7.00 - féria

7.00 - féria
9.7.

Na úmysel celebranta

16.7.

19.00 - Sv. Andreja-Svorada a Benedikta

19.00 - féria
10.7.

11.7.

Na úmysel celebranta
19.00 - Sv. Benedikta, opáta
+ st. rodičia Júlia a Martin Ivanič,
synovia a nevesty
7.00 - féria
+ Vladimír Šípka

12.7.

13.7.

15. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Anna
10.30
a Ján Randa a deti
Za farnosť

17.7.

18.7.

19.7.

20.7.

21. 7. 2008 - 27. 7. 2008
19.00 - féria
+ Anton Vráb

21.7.

Na úmysel celebranta

Na úmysel celebranta
19.00 - féria
+ Irena a Ludvik Flaška,
dcéra Emília a zať Ján
7.00 - féria
+ Anna a František Slobodník
a deti Anna a Ivan
16. nedeľa v cezročnom období
10.30
8.00 Za Božiu pomoc
Za farnosť
v rodine

28. 7. 2008 - 3. 8. 2008
19.00 - féria
+ Brigita

28.7.

19.00 - Sv. Marty

19.00 - Sv. Márie Magdalény
22.7.

23.7.

+ Lýdia Budajová a rodičia

29.7.

7.00 - Sv. Brigity, rehoľníčky

7.00 - féria

Na úmysel celebranta

Na úmysel celebranta

30.7.

19.00 - féria
24.7.

Na úmysel celebranta

19.00 - Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
31.7.

19.00 - Sv. Jakuba, apoštola
25.7.

Na úmysel celebranta

Na úmysel celebranta

Na úmysel celebranta
19.00 - Sv. Alfonza Márie de Liguori

1.8.

+ Anna a Jozef Očenáš

7.00 - Sv. Alojza Gonzágu
26.7.

27.7.

+ Anna Slobodníková
17. nedeľa v cezročnom období
10.30
8.00 + rod. Anna
Za farnosť
a Dominik Barla

7.00 - féria
2.8.

3.8.

+ Ludvik Turčan, 1. výr.
18. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Zuzana
10.30
a Juraj Kostúr a syn Jozef Za farnosť

Zmena Farských oznamov vyhradená !
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11. 8. 2008 - 17. 8. 2008
19.00 - Sv. Kláry, panny

4. 8. 2008 - 10. 8. 2008
19.00 - Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza
4.8.

Na úmysel celebranta

11.8.

Na úmysel celebranta
19.00 - féria

19.00 - féria
5.8.

Na úmysel celebranta

12.8.

Na úmysel celebranta
7.00 - féria

7.00 - PREMENENIE PÁNA
6.8.

Na úmysel celebranta

13.8.

19.00 - Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza

19.00 - féria
7.8.

+ Ján Lupták, 1. výr.
19.00 - féria

8.8.

+ Ján Mojžiš
7.00 - Sv. Terézie Benedikty z kríža

9.8.

10.8.

18.8.

19.8.

20.8.

+ Božena a František Šajban
19. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Anna
10.30
a Ladislav Kostúr a Mária Za farnosť

18. 8. 2008 - 24. 8. 2008
19.00 - féria
+ Poďak. a prosba o Božiu pomoc
pri 75-tom výr. života
19.00 - féria
+ Poďak. a prosba o Božiu pomoc
pri 60-tom výr. života

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE
8.00 Za farnosť
15.8. 19.00 + Helena a J. Slobodník a st. rodičia
7.00 - féria
16.8.

17.8.

+ Drahomíra Styková, 1. výr.
20. nedeľa v cezročnom období
8.00 + Emília
10.30
a Anton Barla a st. rodičia Za farnosť

25. 8. 2008 - 31. 8. 2008
19.00 - féria
25.8.

26.8.

Poďakovanie za 50 rokov manželstva
19.00 - féria
Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc
pre rodinu

7.00 - Sv. Bernarda, opáta

7.00 - Sv. Moniky

Na úmysel celebranta

Na úmysel celebranta

27.8.

Na úmysel celebranta

19.00 - Sv. Augustína, biskupa
28.8.

19.00 - Panny Márie Kráľovnej
22.8.

+ Vladimír Šípka

14.8.

19.00 - Sv. Pia X., pápeža
21.8.

Na úmysel celebranta

Na úmysel celebranta

Na úmysel celebranta
19.00 - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

29.8.

Na úmysel celebranta

7.00 - féria
23.8.

24.8.

+ rod. Angela a Štefan a ich deti
21. nedeľa v cezročnom období
10.30
8.00 manžel Jozef Kostúr
Za farnosť
a dcéra Marta

7.00 - féria
30.8.

Na úmysel celebranta

22. nedeľa v cezročnom období
10.30
8.00 Na úmysel celebranta
Za farnosť
31.8.
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