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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA

Jozef Jamrich
starosta obce

Obdobie adventu je takmer vždy spojené so zvýšeným životným i pracovným tempom 

zrejme mnohých z nás. Vianoce predo dvermi znamenajú nákupy, h¾adanie najlepších 

darèekov a najmilších prekvapení, ale aj ve¾ké upratovanie a pripravovanie domácností na 

najkrajšie sviatky roka.

A potom to príde. Stromèek ožije, nálada sa zosviatoèní, my spomalíme a zaèíname si 

väèšmi uvedomova� blízkos� našich priate¾ov, rodiny. Chvíle oddychu zvykneme zasväti� i 

hodnoteniu uplynulého roka, sumarizovaniu všetkého podstatného, zaujímavého, veselého, èi 

menej radostného, èo nám priniesol.

Vianoce sú o pokoji a mieri, o láske a porozumení, o zbavení sa sebectva a zloby, o pomoci 

bezbranným a biednym, o podávaní rúk, o stretnutiach plných pekných želaní: „Veselé a 

š�astné Vianoce“ zvykneme hovori�. Je na nás, èi sa prepracujeme k pravého zmyslu Vianoc, 

aby sme spôsobom života, úprimnos�ou, ¾udskos�ou a èestnos�ou naplnili ich odkaz. Tradíciou 

Vianoc je, že poèas sviatkov, zvláš� však na štedrý deò, sú ¾udia akýsi jemnejší, milší a 

oh¾aduplnejší. Èlovek vníma druhého èloveka v akomsi lepšom svetle. 

Vážení spoluobèania, dovo¾te mi, aby som Vám v mene svojom, ako aj v mene vedenia 

obce, a obecného zastupite¾stva zaželal krásny advent, pokojné a príjemné vianoèné sviatky 

plné rodinnej pohody, lásky, porozumenia a ve¾a zdravia.

www.podkonice.sk

Spravodaj  ODKONICKÝPRoèník VI. December 2008Èíslo 12



OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE ...

1) UZNESENIE ÈÍSLO 35
     ZO 14. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DÒA 20. NOVEMBRA 2008

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO :

Vzalo na vedomie:
1. Kontrolu predchádzajúceho uznesenia
2. S¾ub poslanca náhradníka  p. Michala Vrába
3. Priebeh inventarizácie majetku obce
4. Územný plán obce
5. Návrh rozpoètu na r. 2009 - 2011
6. Informáciu o komisii ROEP
7. Návrh na prepracovanie VZN o odpadoch z dôvodu ceny

Nevzalo na vedomie:
1. Žiados� p. Igora Bobáka na zaradenie lyžiarskeho múzea do pamätihodností obce

Schválilo:
1. Všeobecné záväzné nariadenie obce è. 3/2008 o urèení miesta a èasu
    zápisu die�a�a do povinnej školskej dochádzky
2. Úpravu rozpoètu za r. 2008 v rámci položiek rozpoètovej klasifikácie
3. Poplatok za hrobové miesto za 1 hrob 10.-Sk a za 1 urnu 5.-Sk na 1 rok
4. Vyplatenie miezd za mesiac december už v decembri 2008

Doporuèilo:
1. starostovi obce zisti� preèíslovanie súp. èísiel, resp. pripravi� pomenovanie ulíc
2. starostovi obce preveri� el. prípojku na Plešiach  smerujúcu od trafostanice po budovu 

StVaK, èi stavba bola legálna
3. starostovi obce upozorni� ved. Pohostinstva na Hrbe Ing. Jána Flašku na nedodržanie 

otváracích hodín pohostinstva ako aj na nekvalitné služby vzh¾adom na s�ažnosti 
obèanov

4. starostovi obce prejedna� s vedením Záhradkárov z¾avu pri lisovaní pre obèanov obce 
Podkonice

5. starostovi obce prejedna� s konate¾om Pestovate¾skej pálenice možnosti spoloèného 
prevádzkovania Pálenice a Hostinca na Hrbe

Jozef Jamrich
starosta obce

6:0:0
6:0:0
4:2:0
6:0:0

pomer
hlasov:
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2) ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOS�

Z prevádzkových dôvodov (prechod na euro) budú úradné hodiny pre verejnos� na Obecnom 
úrade v Podkoniciach do 19.decembra 2008. Do uvedeného termínu je potrebné zakúpi� si lístky 
na odpad, a to aj na 1. odvoz v roku 2009 t.j. 14. januára 2009. 

V budúcom roku bude obecný úrad pre verejnos� otvorený od 7.januára 2009. 
Ïakujeme za pochopenie.

-jg-

V Podkoniciach, 20.11.2008
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sa deje v našich srdciach a sviatku narodenia Ježiša Krista, ktoré sa nesie v duchu príprav  na naše 
stretnutie s Pánom Ježišom pri jasliach. Preto adventné obdobie je èasom nábožného, kajúcneho a 
radostného oèakávania.  Nejde iba o to, aby sme si pripomenuli historickú udalos�, ktorá sa stala 
pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke. Ove¾a potrebnejšie je pochopi�, že celý náš život musí 
by� adventom, bdelým oèakávaním nového koneèného príchodu Krista.

Advent  sa zaèína 1. adventnou nede¾ou, teda nede¾ou medzi 27. novembrom a 3. decembrom. 
Advent sa konèí po západe slnka na Štedrý veèer (vigília Sviatku Narodenia Pána). 3. adventná 
nede¾a sa nazýva Gaudete a, oproti ostatným adventným dòom, liturgickou farbou môže by� 
ružová. Advent trvá do prvých vešpier Narodenia Pána.

Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú staré adventné piesne  roráty  zostavené pod¾a 
biblických textov, prevažne prorockých. Roráty sa zaèínali pred svitaním a pripomínali, že pred 
narodením Krista ¾udstvo „kráèalo v tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej 
latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storoèia z Francúzska: „Rorate coeli de super ...“ 
(„Roste nebesia z výsosti ...“). Neodmyslite¾nou súèas�ou adventu je adventný veniec, ktorý  je od 
nepamäti symbolom ví�azstva a krá¾ovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, 
radosti a ví�azstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, kto je oèakávaný a prichádza zároveò ako 
ví�az, krá¾ a oslobodite¾. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, 
ktorý rozpty¾uje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12). 

Zaèiatkom 19. storoèia, v roku 1808 sa narodil v Hamburgu Johann Henrich Wichern. Bol 
najstarším synom a mal ešte 7 súrodencov. Neskôr sa stal vychovávate¾om a študoval teológiu, 
aby sa mohol sta� evanjelickým pastorom. Johann H. Wichern potom pôsobil ako uèite¾ v 
hamburskej nede¾nej škole. V túžbe postara� sa o chudobných ¾udí, sa rozhodol zriadi� 
predovšetkým pre chudobné a opustené deti útulok. Neskôr sa mu vïaka milodarom a tvrdej práci 
podarilo jeho plán zrealizova�. Dom nazval Drsný dom, v ktorom opustené deti pod jeho opaterou 
boli nielen ubytované, ale sa aj priúèali remeslu. Na základe neustálych otázok týchto detí, ko¾ko 
dní ešte zostáva do Vianoc, sa rozhodol vyrobi� drevený veniec s 24 svieèkami - 20 tenšími, ktoré 
predstavovali všedné dni a 4 hrubšími svieèkami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele.

Každá nede¾a v období adventu má svoj špecifický liturgický význam. Prvá nabáda na 
bedlivos�, druhá je v znamení pokánia, tretia sa nesie v znamení radosti. Hoci pre advent je typická 
fialová farba, práve v tretiu adventnú nede¾u ju nahrádza veselšia ružová. Akoby už táto farba 
zvestovala a nabádala k oslavám a radosti. Štvrtá adventná nede¾a hovorí o udalostiach 
bezprostredne pred narodením Ježiška. Adventné obdobie vrcholí vigíliou. Na Štedrý deò 
napoludnie zaèínajú Vianoce. Prežime ich v pokoji, láske  prežime ich srdcom !

KULTÚRA

ADVENT

Mesiac december nám neprináša len pravú zimnú 
atmosféru, ale zároveò aj najkrajšie dni v roku Vianoce, 
ktorým predchádza obdobie adventu.

Advent (z lat. adventus príchod) je prvá èas� 
liturgického roka vymedzená štyrmi nede¾ami pred 
sviatkom narodenia Ježiša Krista. Štvortýždòové obdobie 
adventu je pre nás najmä èasom duchovnej prípravy a 
pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na 
Narodenie Pána. 

V teologickom zmysle sa advent vyznaèuje dvojakým 
oèakávaním  druhého príchodu Krista na konci èasu, ktorý 

-vt-
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ROZHOVOR S ...

VIANOCE NA ISLANDE

Blížia sa nám Vianoèné sviatky, každý z nás sa na ne teší, každý má možno iné oèakávania. 
Všetci ale chceme, aby v tento jedineèný èas v roku bol aspoò niekto od nás obdarovaný a jeho 
rados� je potom aj našou rados�ou. 

Naša redakèná rada sa teda rozhodla, že Vás chce už teraz milo prekvapi�. A tak Vám 
prinášame rozhovor s niekým, kto je Vám urèite známy. Oslovil som totiž br. Dávida Tencera, 
kapucína, ktorý nám odpovie na pár otázok, tak Vám prajem nerušené èítanie.

Môžete našim èitate¾om poveda�, kde sa práve nachádzate?
Momentálne som už štvrtý rok na misiách na Islande.

Prezradíte nám , èo je Vaším poslaním na tomto mieste?
Som v kláštore Zvestovania Pána v meste Reyðarfjorður kuchárom a zároveò farárom vo 

farnosti sv. Torlaka so sídlom v Reyðarfjörður.

Ako ¾udia v tomto kúte sveta trávia Vianoce? Je tam nieèo úplne iné ako na Slovensku?
Teraz slávia Vianoce obdobne ako aj inde v Európe. Skôr v minulosti to bolo asi zaujímavé. 

Keïže tu nemajú stromy, tak napr. v minulosti vôbec nemali vianoèný stromèek a ani elektriku, tak 
namiesto stromèeka zapa¾ovali zvláštnu sviecu, ktorú na tento úèel robili z baranieho loja a volali ju 
Svieca Krá¾a a symbolizovala novonarodeného Ježiška - Svetlo sveta. A namiesto darèekov každý 
v rodine a okolí dostal dve malé svieèky, ktoré sa potom užívali poèas sviatkov, aby aspoò vtedy 
mali viac svetla.

Èo pre Vás osobne znamenajú najkrajšie sviatky v roku - Vianoce?
No tú obrovskú rados�, ktorú som mal z Vianoc už od decka,  a  môžem poveda�, že táto rados� 

vekom len a len narastá. 

A na záver, èo by ste chceli odkáza� všetkým podkonièanom?
Že mi bolo v Podkoniciach ve¾mi, ve¾mi dobre,  že  na Vás ve¾mi rád spomínam a obèas sa aj 

modlím za Vás, ako napr. na sviatok sv. Martina, patróna Vašej farnosti a prosím Vás, aby ste aj Vy 
len v dobrom spomínali. A myslite aj vy na mòa v modlitbách, alebo lepšie povedané, na nás na 
Islande. Pán Boh Vás požehnaj. 

Ïakujem Vám za rozhovor, prajem ve¾a Božích milosti do Vašej ïalšej práce a požehnané 
vianoèné sviatky.

-jk-

Prvý krst v novej kaplnke Naša zvonica na Islande
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PODUJATIA

ADORÁCIA KRÍŽA V NAŠOM DEKANÁTE

V rámci Týždòa cirkvi pre mládež sa v našom dekanáte Slovenská ¼upèa uskutoènila adorácia 
kríža. Myšlienka tejto akcie vznikla na jednom z dekanátnych stretiek a prípravy sa mohli zaèa�.  
Ako miesto sme zvolili Priechod. Nasledoval nácvik piesní s našim tvoriacim sa dekanátnym 
zborom a samozrejme každý zainteresovaný mohol prispie� aj svojou modlitbou za túto akciu.

V sobotu 22. novembra 2008 sme sa stretli hodinku pred adoráciou na priechodskej fare, aby 
sme ešte doladili posledné tóny. Odtia¾ sme zamierili priamo do ved¾ajšieho kostola 
Sedembolestnej Panny Márie a adorácia sa mohla zaèa�. 

Už samotné prinášanie kríža do tmavého kostola, ktorý osvet¾ovalo len pár svieèok, bolo ve¾mi 
pôsobivé a mohli sme sa tak zaèa� ponára� do duchovnej håbky. Celé to umocòovali slová piesne 
„Boh je tak blízko nás...“ po ktorých nasledovalo èítanie z Písma, ktoré si pripravil páter Rudolf z 
rehole Bosých karmelitánov. Atmosféru, okrem kríža so svieèkami vynímajúceho sa pred oltárom, 
dotvárala prezentácia s nádhernými obrázkami a myšlienkami na uvažovanie.

Ešte viac sa priblíži� k Ježišovmu utrpeniu sme sa mohli poèas chvíle osobnej poklony, kedy 
každý, kto prišiel do kostola priniesol ku krížu svoju horiacu svieèku. Predkladali sme tak pred Pána 
svoje vlastné prosby a vïaky a kto to tak cítil, mohol kríž pobozka�, alebo sa ho aspoò dotknú�. 
Nakoniec sa pod krížom stretlo okolo 40 malých svetielok, ktoré osvetlili celý kríž.

Základná škola s materskou školou v Podkoniciach
976 41 Podkonice, tel.: 048 / 41 968 49,  0915 988 100

Organizuje
dòa 15. a 20. januára 2009

od 15.00 hod. do 18.00 hod.
(pod¾a potreby individuálne po telefonickom dohovore)

Zápis žiakov do 1. roèníka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Celá naša modlitba bola popretkávaná piesòami a slovom, ktoré 
všetky naše myšlienky smerovali na kríž. Zakonèené to bolo 
slovami o zmàtvychvstaní a radostným „Zvelebujte Pána...!“.

Po silnom duchovnom zážitku sme sa opä� presunuli na faru, 
kde sme mali „agapé“, pri ktorom sa o svoje zážitky delili mladí z 
domácej farnosti Priechod, ale aj z farností Podkonice, Selce a 
Brusno. S domácimi Bosými karmelitánmi sme si z chuti 
zaspievali, zasmiali sa a nechýbali ani veselé detské ukazovaèky a 
nejaké hry. Pre každého boli prichystané rôzne dobroty pod zub, èi 
teplý èajík. Za všetko teda našim hostite¾om ïakujeme!

S požehnaním pátra Rudolfa sme všetci odchádzali bohatší o 
nové duchovné zážitky, z ktorých môžeme èerpa� do budúcna a 
h¾ada� v nich aj silu pre prípravu podobných akcií v našom 
dekanáte. Možno na ïalšej akcii uvidíme práve Teba :-) tak už sa 
tešíme!!

mladí z Podkoníc



ZÁKLADNÁ  ŠKOLA

OZNAM

Po Tekvicovej slávnosti sa našla v šatni ZŠ s MŠ tmavomodrá vetrovka ve¾kos� è. 128 (7-8 
rokov). Majitelia si ju môžu vyzdvihnú� u p. riadite¾ky alebo p. školníèky.

POÏAKOVANIE

Ïakujeme za vylisovanie jabåk a výborný jablkový mušt rodine Kostúrovej.
                                                                                     

zamestnanci, deti a žiaci  ZŠ s MŠ

UPOZORNENIE

Upozoròujeme spoluobèanov, aby nehádzali  rôzny odpad do kontajnera umiestneného 
v areály školy. Tento kontajner slúži výluène na popol z kotolne a školský ekologický odpad. 

Upozoròujeme spoluobèanov, aby neparkovali v priestoroch pred bránou školy a v jej 
blízkosti. Tieto „parkovacie“ miesta sú urèené pre tých, ktorí si prenajímajú priestory školy 
a telocviène.

ŠKOLSKÁ KOLEDA

Posledný piatok pred Vianocami, 19. decembra, v dopoludòajších hodinách budete ma� 
možnos� poèu� a vidie� školských koledníkov.

DEÒ OTVORENÝCH DVERÍ

Pre budúcich prvákov, ich rodièov, starých rodièov a vlastne pre všetkých, ktorí majú záujem 
vedie� a vidie�, èo sa u nás v škole robí, ako sa uèíme a èo všetko robíme.

VIANOÈNÁ BESIEDKA
   
   Srdeène Vás pozývame.
      Kde?  V Kres�anskom dome
         O ko¾kej?  15.00 hodine
            Kedy?  14.12.2008 (nede¾a)

Príïte medzi nás v utorok  9. decembra 2008
medzi 8.00  a 12.35 hod.

Tešíme sa na vás!
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VIETE, ŽE ...

1) PRANOSTIKY

V dnešnom èísle prinášame pranostiky na mesiac december:

>  Keï je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený. 

>  Keï v decembri mrzne a sneží, úrodný rok nato beží. 

>  Zelené Vianoce - biela Ve¾ká noc.

>  O svatém Františku Xaveru (3.12.)  ledový vítr fièí od severu. 

>  Svätá Barbora �ahá sane do dvora.

>  Keï je na svätého Mikuláša (6.12.) poèasie peknô, v januári pole je bielo.

>  Na svätého Mikuláša už je všetka zima naša. 

>  Keï príde Lucia (3.12.), nájde ju už zima. 

>  Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. 

>  O svaté Albínì (16.12.)  schovej se do sínì. 

>  O svatém Lazaru (17.12.) ucpi v senci každou spáru. 

>  Svatá Viktorie (23.12.) obrázky na okna ryje. 

>  Ak sa na Vianoce voda z neba leje, staros� o úrodu kaèku vám ohreje. 

>  Do Vianoc (24.12.) - hoj, od Vianoc - joj! 

>  Do Vianoc dlhá nitka, krátky deò, po Vianociach krátka nitka, dlhší deò. 

>  Jasné Vianoce, mnoho vína a ovoce. 

>  Keï je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ¾ade. 

>  Keï svätý Štefan (26.12.) blato vyfúkal, bude pekná jar. 

>  Keï je na starý rok (31.12.) jasno , bude v maštaliach prázdno. 

2) FOTOGALÉRIA

V minulom èísle nášho spravodaja sme Vás informovali, že pán 
Dušan Koctúr "Podkonièan" získal v Mikroregionálnej sú�aži 
amatérskej fotografie ïalší úspech v podobe 2. miesta. Pre ve¾ký 
záujem o jeho fotografie uvádzame, že jeho fotografie sú k nahliadnutiu 
na internetovej stránke  www.podkonican.dphoto.com

Ïalej Vás chceme informova�, že v mesiaci fotografie (v novembri) 
boli postupne pridávané nové fotky do fotogalérie na stránke 
www.podkonice.sk od roku 2002 až po dnes. Tento stav však nie je 
koneèný a urèite budú pribúda� aj nové fotografie, èi už terajšie, alebo 
nejaké z minulosti. 

Preto ak aj vy máte záujem prispie�, oprášte svoje archívy a pošlite 
nám ich na adresu spravodaj@podkonice.sk (ideálne by bolo 
posiela� fotografie v maximálnom rozlíšení 800x600, prípadne sa 
informujte na spomenutej adrese spravodaja). Za Vaše príspevky 
vopred ïakujeme! Dušan Podkonièan

Foto: 
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ZOMRELÍ SPOLUOBCANIA Alžbeta Vrábová (78 rokov)

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

50. rokov

Eva Jamrichová (è.d. 324)

60. rokov

Marcela Burianová (è.d. 233)

   Viera Patrášová (è.d. 98)

      ¼ubica Oèenášová (è.d. 85)

         Ján Forgáè (è.d. 349)

            Milan Kostúr (è.d. 314)

75. rokov

Emília Budajová (è.d. 252)

OPUSTILI NÁS

85. rokov

Emília Mojžišová (è.d. 120)

GRATULUJEME
K VÝROCIU

UZAVRELI
MANŽELSTVO

Miroslav Budaj a Renáta Štubòová - Podkonice 15.11.2008 

Marián Budze¾ a Kamila Gregorèoková - B.B. 15.11.2008

Helena Švihlová (81 rokov) 
Ján Turèan (81 rokov) 

Ján Slobodník (76 rokov)

NARODENÉ
DETI

Filipko 

Jakubko Hruška (20.11.2008) - Katarína Hrušková, Martin Hruška

Kostúr  (7.11.2008) - Miriam Kostúrová, Ondrej Kostúr 

Z REDAKCIE

Príjemné sviatky vianoèné,
zasnežené cesty polnoèné.

Pod stromèekom ve¾ký darèek,
na Štefana rezký tanèek.
Na Silvestra rovný krok,
potom š�astný nový rok.

Nech biele dni Vianoc prinesú
aj do Vášho domova pokoj, lásku,

rados� a porozumenie.

To vám všetkým zo srdca praje

Redakèná rada
Podkonického spravodaja
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KULTÚRA

Z vý�ažku zbierky bolo podporených 38 rozvojových projektov v Keni, Sudáne, Ugande, Nigérii a 
Juhoafrickej republike.

Vý�ažok 14. roèníka Dobrej noviny smeruje i tentoraz k ¾uïom v Afrike (Keòa, Južný Sudán a 
Uganda), ktorí trpia krajnou núdzou a zároveò nedostatoèným prístupom k vzdelaniu, zdravotnej 
starostlivosti, pitnej vode a iným základným potrebám.

Deti s telesným èi psychickým postihnutím sú omnoho zranite¾nejšie, než ich zdraví rovesníci. 
Èasto zostávajú na okraji spoloènosti bez akejko¾vek pomoci. Ich telesný èi psychický hendikep je 
èasto považovaný za znak prekliatia a neš�astia pre celú komunitu, v ktorej žijú. Hoci obrovská èas� 
¾udí s postihnutím žije práve v rozvojových krajinách, existuje len málo zariadení a inštitúcií, ktoré 
sa zaoberajú zlepšením ich životných podmienok.

Aj my, koledníci našej podkonickej farnosti chceme prida� ruku k dielu a radostným 
ohlasovaním Dobrej noviny zavíta� aj k vám. Ak chcete prija� koledníkov, môžete nás èaka� 24. a 
25. decembra 2008. O konkrétnom èase koledovania Vás budeme vèas informova�, preto pozorne 
poèúvajte obecné a farské oznamy.

Okrem prijatia koledníkov môžete na Dobrú novinu prispie� aj formou darcovskej SMS. V 
období od 1. novembra 2008 do 31. januára 2009 môžete posla� v sieti Orange a T-mobile SMS s 
textom DMS DOBRANOVINA na èíslo 877. Po jej zaslaní dostanete potvrdenie o poskytnutí daru 
Dobrej novine vo výške 30 Sk / 1 €. Viac informácií získate na webových stránkach 
www.dobranovina.sk alebo www.darcovskasms.sk. Ïakujeme.

Vaši koledníci

DOBRÁ NOVINA

Už po štrnásty krát prichádzajú poslovia Dobrej noviny do rodín, 
aby ohlásili radostnú zves� o narodení Pána Ježiša. Tento rok po prvýkrát 
zavítajú aj k nám, aby sa tak stali symbolmi nádeje pre mnohých ¾udí v 
afrických krajinách. Z vý�ažku Dobrej noviny sú podporované konkrétne 
projekty pomoci de�om a ¾uïom v núdzi v oblasti vzdelávania, 
zdravotníctva, zabezpeèenia pitnej vody atï. Našou pomocou sa tak aj 
my môžeme viac priblíži� ¾uïom a zvláš� de�om v Afrike, ktoré trpia 
núdzou.

Pre priblíženie, že takáto akcia má naozaj význam, uvádzame 
nieko¾ko èísiel. V 13. roèníku Dobrej noviny sa do koledovania zapojilo 
takmer 26 tisíc detí a dospelých  v 1 157 obciach celého Slovenska a 
spolu s individuálnymi darmi vyzbierali viac ako 21 miliónov Sk. 

Volejbalový klub Podkonice Vás dòa 26. 12. 2008 (piatok) srdeène pozýva na tradièný 
“Štefanský” volejbalový turnaj za úèasti zmiešaných družstiev za ulice Hôrka, Nová ulica a Stred 
(Hlavná ulica). 

Zaèiatok turnaja je o 11:00 v telocvièni pri Základnej škole. Pozývame všetkých priaznivcov 
volejbalu. Záleží na každom, ako prejaví podporu príslušnej èasti obce, èi už aktívnou  úèas�ou,  
alebo  zanieteným  povzbudzovaním  “svojich”.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

-jk-

ŠPORT



ZMENA FARSKÝCH OZNAMOV VYHRADENÁ !

22.12.

23.12.

24.12.

25.12.

26.12.

27.12.

28.12.

18.00 - féria

+ st. rodièia a ich deti

SV. RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

22. 12. 2008 - 28. 12. 2008

18.00 - féria

+ Jozef Oèenáš a Irma

29.12.

30.12.

31.12.

1.1.

2.1.

3.1.

4.1.

18.00 - féria

2. nede¾a po narodení Pána

29. 12. 2008 - 4. 1. 2009

18.00 - féria

17.00 - féria

8.12.

9.12.

10.12.

11.12.

12.12.

13.12.

14.12.

18.00 - féria

18.00 - féria

3. adventná nede¾a

8. 12. 2008 - 14. 12. 2008

+ rodièia Anna a Martin Ivaniè (5. výroèie)

8.00 - féria

+ Michal Bobák

18.00 - Sv. Bazila Ve¾kého a Gregora Naz.

15.12.

16.12.

17.12.

18.12.

19.12.

20.12.

21.12.

18.00 - féria

+ Igor Turèan

18.00 - féria

18.00 - féria

+ Anton Vráb a rodièia

4. adventná nede¾a

15. 12. 2008 - 21. 12. 2008

+ Vladimír Valent

18.00 - féria

8.00 - féria

Na úmysel (cel.)

Za Božie požehnanie rodín

+ Vitališ Gregorèok a rodièia

+ Milan Vráb

Poïakovanie za zdravie
 a Božiu pomoc pri 75 r.

18.00 - Sv. Lucie, panny a muèenice

+ Helena a Michal Šípka

9.00 - PANNY MÁRIE, BOHORODIÈKY

18.00 - Nepoškvrnené poèatie P. Márie

+ Anna Slobodníková (è.148) - výroèná

18.00 - féria

+ Irena a Ján Barla

8.00 - féria

+ Helena Švihlová

9.00
Za farnos�

18.00 - Najsvätejšieho mena Ježiš

+ rodièia Alexander a Anna
a zosn. z rodiny

Za farnos�

+ František

18.00 - Sv. Jána, apoštola

NARODENIE PÁNA, slávnos�

0.00 - Za farnos�
9.00 - Na úmysel (cel.)

9.00 - Sv. Štefana, prvého muèeníka

18.00 - féria

+ Mária a Pavol Kme�

+ Irena a Jozef Oèenáš a syn Jozef

+ Angela, Štefan a zosn. z rodiny

+ Helena a Valentín

Mgr..Pavel Glejdura

9.00
Za farnos�

9.00
Za farnos�

9.00
Za farnos�

FARSKÉ  OZNAMY

Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP December 2008 10


	1: 10 a 1
	2: 2 a 9
	3: 8 a 3
	4: 4 a 7
	5: 6 a 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10

