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MILÍ SPOLUOBÈANIA,
máme za sebou mesiac máj, ktorý bol v našej obci v znamení kultúrnych podujatí. Najprv si
naše detièky pripravili program na deò matiek, ktoré odchádzali z kultúrneho domu ve¾mi potešené
a hrdé na svoje deti. V nede¾u 26. mája na IV. roèníku Tonkovièových folklórnych slávností na
našom ihrisku urèite pocítili všetci Podkonièania rados a hrdos na našich folkloristov - od
najmenších po najväèších. Po programe, ktorý predviedli deti, Podkovièka a Vysoká ma naplnil
dobrý pocit, že aj keï nám možno nevyšlo poèasie na sto percent, tak prezentácia našich
folkloristov skutoène rozdáva do sàdc rados, teplo, hrdos na našu dedinu. Preto ïakujem
všetkým, ktorí finanène, vecne, organizaène alebo akoko¾vek inak prispeli ku zdarnému priebehu
našich slávností a pomohli tým k propagácii našej obce. A k vystúpeniu našej Vysokej len dodám,
že pred dvomi rokmi bol tento program ozdobou Horehronských dní spevu a tanca na He¾pe. Ale
teraz doma, pred svojimi, to bola bomba.
Pri kultúre a folklóre ešte trochu ostanem. Pán doktor Ondrej Demo, dlhoroèný rozhlasový
pracovník a kolega profesora Pavla Tonkovièa, v polovici mesiaca jún vydáva knižku o našom
rodákovi Tonkovièovi. Kniha bude slávnostne uvedená do života 13. júna na slávnostnej
rozhlasovej verejnej nahrávke. Kto má záujem o túto knižoèku nech sa nahlási na obecnom úrade,
predbežná cena bude okolo 10,- eur.
Mesiac jún už tradiène patrí deom, preto pre ne naša škola dòa 23. júna organizuje popoludnie
pre našich najmenších na školskom dvore. Tento raz sa deti môžu teši na koncert kapely a rôzne
súaže zruènosti a šikovnosti. Všetky detièky, samozrejme aj s doprovodom svojich rodièov,
starkých èi blízkych, sú srdeène pozvaní.
Ing. Michal Kukuèka,
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesaèník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich obèanov.
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE OBÈANOV - DAÒOVNÍKOV
- daò z nehnute¾ností, daò za psa a poplatok za komunálny odpad je potrebné zaplati do 30.
júna 2013 do pokladne obecného úradu poèas stránkových hodín
- dòa 13. júna 2013 (štvrtok) sa stránky vybavova nebudú.
-jg-

PODUJATIA
TONKOVIÈOVE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
Obec Podkonice v spolupráci s miestnou folklórnou skupinou Vysoká pod vedením Jozefa
Kostúra usporiadala v nede¾u 26.mája 2013 už 4.roèník Tonkovièových folklórnych slávností, ktoré
sa už tradiène konajú na ihrisku na Brodku každý druhý rok v máji. Poèasie nám síce ve¾mi neprialo,
ale aj napriek krátkej pauze poèas dažïovej spàšky vystúpili všetci zúèastnení vystupujúci : Detský
folklórny súbor DRATVÁRIK zo Slovenskej ¼upèe, dievèenská skupina POKOVIÈKA z Podkoníc,
deti z našej ZŠ s MŠ, folklórna skupina VYSOKÁ z Podkoníc, fujaristi a gajdoši z okolia KAMARÁTI
MOJI, folklórna skupina SLATINA zo Zvolenskej Slatiny. Zlatým klincom programu bolo vystúpenie
folklórneho súboru PARTIZÁN zo Slovenskej ¼upèe, ktorý svojim zvuèným spevom dopåòala
Veronika BODNÁRIKOVÁ z Pohorelej. Podujatie moderovala p. Katarína Gogo¾ová, redaktorka
rádia Regina-Štúdio Banská Bystrica.

Partizán

V. Bodnáriková

Z pozvaných hostí sa zúèastnili: Ing. Emil Flaška, synovec p.Tonkovièa, synovec pani
Tonkovièovej p. Zehenter, pani Mária Palúchová riadite¾ka Stredoslovenského osvetového
strediska a starostovia okolitých obcí: Selce - p. Božena Zázrivcová, Slovenská ¼upèa - Ing.
Miroslav Macák, Baláže - p.Jozef Chaban a Priechod - Mgr. Stanislav Chaban.
Po skonèení programu sa konala ¾udová veselica, pochuti sme si mohli aj na peèenom
prasiatku a guláši pripravenom spolkom DeSpoTur a naším krèmárom Marianom ¼alíkom.
Vïaka patrí všetkým sponzorom a tiež Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finanèný
príspevok.
Dòa 22.mája uplynulo 33 rokov od smrti prof. Pavla Tonkovièa. (*13.1.1907 - +22.5.1980),
ktorého motto si vždy radi pripomenieme: „ Som spokojný, lebo som v živote robil to, po èom som
túžil. ¼udová pieseò bola a vždy bude vecou môjho srdca.“
Vladimíra Turèanová
uverejnené aj na www.NasePodkonice.sk, kde nájdete viac foto
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PODUJATIA
TONKOVIÈOVE SLÁVNOSTI MOJIMI OÈAMI
Chcela by som sa ve¾mi pekne poïakova za krásny kultúrny zážitok, ktorým pre mòa boli
tohtoroèné Tonkovièove folklórne slávnosti. A to najmä úžasným výkonom „NAŠICH“.
Najskôr prišlo milé vystúpenie škôlkárov pod vedením p. uèiteliek Turèanovej a Gregorovej,
ktoré nás všetkých dobre naladilo. Po ich vystúpení nemilo prekvapil dážï a vynútil si krátku
prestávku. Po nej mohol program pokraèova ïalej. Na pódium prišiel novovzniknutý dievèenský

súbor PODKOVIÈKA v zložení Anka a Emka Slobodníkové, Saška Dobrotová, Lucka a Lenka
Booczové a Miška Gregorová. Treba vyslovi ve¾kú pochvalu za to, èo dievèatá pod vedením p.
Anky Bruchánikovej za tak krátky èas nacvièili. Už prvé tóny, ktoré dievèatá vylúdili si získali plnú
pozornos publika a mne osobne veru po tele prebehli aj zimomriavky. A keï ku spevu pridali aj
tanec... proste rados sledova. Na vystúpenie dievèeniec bolo zjavne zvedavé aj slnieèko. Najskôr
len vykuklo spod mráèkov, ale ïalší program, ktorý ponúkla naša folklórna skupina VYSOKÁ, pod
vedením Jozefa Kostúra, ho zjavne zaujal nato¾ko, že krásne svietilo až do konca vystúpenia
našich. Vïaka patrí aj slovenskému rozhlasu, ktorý archívnymi nahrávkami, aj nám neskôr
narodeným ukázal, že môžeme by hrdí na svojich predkov. Krásne prepojenie spevu z minulosti a
súèasnosti bolo ve¾mi dojímavé. Najskôr sme si vypoèuli nahrávku p. Etely Budajovej a na òu
krásne odpovedala spevom Zuzka Polónyová. Úžasným zážitkom bola tiež nahrávka spevu p.
Anny Oravcovej, na ktorú nadviazal svojim skvelým vystúpením Janko Kupec. Podobne Jožko
Kostúr svojou hrou na gajdách nadviazal na archívnu nahrávku baèu Pavla Kostúra. Program
VYSOKEJ nám tiež priblížil ako kedysi vyzerali svadby, Peo Polóny a Janko Kupec predviedli
parádny výkon pri rozkazovaèkách, ale zahanbi sa nenechal ani zvyšok súboru (Martuška
Gregorová, Anka Budze¾ová, Anka Pasiarová, Katka a Lenka Kostúrové, Žanetka Gregorová a
Anka Bruchániková r. Gregorová, Jaroslav Kostúr, Ján Gregorèok, Jozef Barla, Milan Kukuèka,
Raso a Erik Stykovci a Lukáš Budaj). To, že nás v publiku ich vystúpenie roztlieskalo hádam
nemusím ani písa. Bolo pre mòa zážitkom, že si ¾udia spolu s nimi zaèali aj spieva. Som
presvedèená, že keby bol p. profesor Tonkoviè medzi nami, tiež by sa k spevu pridal.
Vždy som bola hrdá na to, odkia¾ pochádzam, ale v tento deò tá hrdos vyletela veru poriadne
vysoko. Ïakujem súborom VYSOKÁ a PODKOVIÈKA, že nám pripomínajú naše tradície a OÚ za
to, že aj napriek ažkým podmienkam (odstraòovanie následkov veternej smršti na ihrisku) takúto
akciu zorganizoval.
Petra Barlová
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Máj v škole
- V nede¾u 12. mája 2013 sme si uctili naše mamy a staré mamy programom, ktorý si pripravili
detièky z Muzikolandu a deti z materskej a základnej školy. Napriek menším technickým
problémom detièky zahrali divadielko O troch prasiatkach a školáci O troch trpaslíkoch a
princeznej. Touto cestou by som sa chcela poïakova pánovi starostovi, že obecný úrad
zasponzoroval kvety pre naše mamièky a staré mamy.

- V máji prebehol zber papiera, ïakujem všetkým, ktorí sa zapojili, aj pracovníkom obecného
úradu, ktorí zvážali pripravený papier spred vašich domov.
- 24. mája 2013 sa zúèastnila súaže ¼upèiansky èitárik naša žiaèka Barborka Hrušková a
získala 2. miesto, srdeène gratulujeme.
- So žiakmi sme navštívili výchovný koncert v ZUŠ v Slovenskej ¼upèi.

Jún v škole
- V júni bude pokraèova zber kvetu bazy èiernej, chcela by som poprosi rodièov, prípadne
starých rodièov, aby na to pamätali v rámci vychádzok do prírody (samozrejme ak to dovolí
poèasie). Vysušené kvety môžete nosi p. uèite¾kám do školy a škôlky.
- V nede¾u 23. júna 2013 o 15:00 organizuje Rada školy v spolupráci so ZUŠ Slovenská ¼upèa
deò pre malých i ve¾kých: „Hudbou a športom proti nude", na ktorý vás všetkých pozývame.

Zuzana Dobríková

PODKONICKÝ
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ÏAKOVNÝ LIST
Týmto listom by som sa chcela poïakova všetkým ¾uïom, ktorí prispeli poèas školského roka
2012/2013 ku zve¾adeniu našej základnej školy v Podkoniciach.
- Ing. Jurajovi Kostúrovi za pomoc pri výrobe jablkového muštu,
- Mirke Turèanovej a Livke Èemanovej za výzdobu sály na tekvicovej slávnosti,
- všetkým zúèastneným, ktorí prispeli svojimi výrobkami a euráèikmi na vianoèných trhoch,
- za dary za vianoènú koledu,
- p. Eve Hruškovej za pomôcky na výtvarnú výchovu a pracovné vyuèovanie,
- p. Kataríne Hruškovej za prezentáciu v rámci Dòa jazykov – Európa v škole, za
sprevádzanie v SHMÚ v BB v rámci Dòa otvorených dverí z príležitosti Svetového dòa
vody a prípravy kultúrneho domu spolu s p. Máriou Zátrochovou ku dòu matiek,
- p. Milanovi a Martinovi Barlovi za vyhotovenie kulisy na divadielko,
- p. Milošovi Turèanovi za pomoc pri transporte kulís do Slovenskej ¼upèe,
- p. Pitoòákovi za vyhotovenie CD z Dòa matiek a Tonkovièových slávností,
- Lukášovi Stykovi za technickú pomoc pri ozvuèovaní v KD na Deò matiek,
- mamièkám a oteckom za obèerstvenie na Tekvicovej slávnosti, Vianoènej besiedke, Dni
matiek,
- p. Ing. Jánovi Chabanovi za sponzorský papier do kopírky,
- p. Ivovi Petríkovi, Lucke Petríkovej, Zuzke Polónyovej za výchovu budúcich „taneèníkov a
spevákov“ a spestrenie života našich malkáèov a ve¾káèov,
- Mirke Barlovej, Lucke Petríkovej za organizáciu a pomoc v školskom stánku na
Tonkovièových folklórnych slávnostiach (ïalej TFS),
- p. Lívii Èemanovej, Beate Slobodníkovej, Mirke Turèanovej za upeèenie medovníkov do
stánku na TFS,
- p. Martinovi Hruškovi za osobnú angažovanos za udržanie školy a vytvorenie dotazníka
pre rodièov,
- p. farárovi Kunešovi za spoluprácu pri príprave projektu o Cyrilovi a Metodovi a pri
organizácii školského výletu,
- p. Ing. Michalovi Kukuèkovi - starostovi za kvety pre mamièky na Deò matiek a za všetko,
èo robí preto, aby sa zachovala škola,
- všetkým rodièom, ktorí podporujú našu školu.
Zuzana Dobríková
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MATERSKÁ ŠKOLA
PODUJATIA MŠ
Do programu na Tonkovièových folkórnych slávnostiach sa zapojili aj deti z materskej a
základnej školy.
Ïakujeme za pozvanie na výchovný koncert p. riadite¾ovi ZUŠ Petríkovi dòa 30.5.v Slovenskej
¼upèi. Naši predškoláci a staršie deti a žiaci ZŠ boli hravou formou motivovaní a oèarení prostredím
a hrou detí na hudobné nástroje. Hrou na flautu potešila Tánièka Barlová. Deti sa spontánne
zapájali a samozrejme nechýbali ani „Hugo a Máša“. Mali sme pekný kultúrny zážitok, na pôde ZUŠ
nás privítala Marcelka Jamrichová a venovala sa nám pred zaèatím koncertu. Po koncerte sme
mali možnos nahliadnu do výtvarnej dielne, deti mohli modelova z hliny.
Vïaka a tešíme sa aj na budúce stretnutia.

Tonkovièove slávnosti

Deò matiek

ÏAKOVNÝ LIST ZA MATERSKÚ ŠKOLU
- ve¾ká vïaka patrí rodièom a starým rodièom, èlenom Rady školy, starostovi a poslancom,
ktorí nás podporujú po morálnej i materiálnej stránke
- Mgr. Lívii Èemanovej za hodnotné rozprávkové knižky, ktoré obohatili našu knižnicu,
- MUDr. Andrei Kukuèkovej, Mgr. Vlaste Valentovej, Mgr. Jane Šípkovej, Ing. Norike
Slobodníkovej, Igorovi Slobodníkovi za materiálnu pomoc, p. Mirke Kostúrovej za pomôcky
na kreslenie, za hraèky, bábky
- p. Beáte Slobodníkovej, ktorá nám ve¾a krát darovala náuèné CD a DVD a tiež záznamy z
našich vystúpení
- p. Patrikovi Hlinkovi, ktorý pomohol pri elektroinštalácii,
- p. Martinovi Hruškovi, ktorý daroval osvetlenie na vianoèný stromèek,
- p. Ing. Norike Slobodníkovej za plyšové hraèky a prejavenú ochotu pomôc
- p. Vierke Kostúrovej, že pomáhala pri hrabaní školskej záhrady,
- p. Štefanovi Kvaèekovi za odvoz rekvizít do kultúrneho domu.
- Mgr. Lívii Èemanovej za pomoc pri nácviku programu na „Deò matiek“,
- p. Anne Booczovej, p. Žanete Barlovej za úpravu detských krojov, p. Kataríne Fodorovej za
tylové suknièky,
- ïakujeme p. ved. Janke Šajgalíkovej, p. kuchárke Marike Homolovej, p. školníèke Márii
Flaškovej za spoluprácu poèas celého roka,
- p. Jaroslav Chabanovi, p. Jánovi Stachovi za pomoc pri spracovaní muštu, na ktorom si
deti pochutnávajú dodnes,
- spoluprácu so ZŠ hodnotíme ako ve¾mi dobrú, vïaka patrí p. riadite¾ke Zuzke Dobríkovej a
Mgr. Márii Turèanovej, spoloèné akcie ZŠ s MŠ pomáhajú prehlbova naše vzahy a
priate¾skú atmosféru,
- ïakujeme za spätnú väzbu deom, ktoré prejavujú spontánnu rados, že môžu chodi do
našej ZŠ s MŠ a hlavne za ich ochotu pomôc.
Marta Gregorová
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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VIETE, ŽE ...
ÈO NOVÉ V MUZIKOLANDE
Za mesiac máj sme toho stihli viac. Okrem pravidelných stretnutí s našimi malkáèmi a ve¾káèmi
sme sa zapojili aj do programu ku dòu matiek a tak sa nám podarilo s našim malým
predstavením vyèari úsmev na tvárach detí, ale aj dospelých. O tom, ako chcela èarodejnica Alica
z našich ponožkáèov uvari polievku, nám rozprávajú deti ešte aj dnes. A keïže sme jej vysvetlili, že
ponožkáèi nie sú na jedenie, ale na zábavu, to nám zachránilo ïalšie fungovanie. Veï èo by sme si
bez nich poèali...

Muzikolanïácky Deò detí
Deò matiek
Muzikolanïácky Deò detí, na ktorý sme pozvali aj ostatných, nielen našich skalných, dopadol
super. Priznáme sa, takú úèas sme ani neoèakávali, na druhej strane nás ve¾mi teší, že
rozširujeme okruh priaznivcov. Poèasie sme si pravdepodobne vymodlili a tak sme mohli pod¾a
plánu trávi podveèer vonku pri slnieèku, na èerstvo pokosenom trávniku školského dvora.
Spoloène s demi sme h¾adali Huga a Mášu, ktorí pod¾a slov jašterice Zlatice niekam
odcestovali. H¾adali sme ich v lese, na gazdovskom dvore, no nakoniec sme ich našli až v krajine
Zázraèno, pri èarodejnici Alici. Zaspievali sme si ob¾úbené pesnièky a náš program sme ukonèili
našou chyt¾avou ponožkáèskou „hymnou“. Potom prišli na rad úžasné koláèiky, ktoré napiekli
šikovné mamièky a ve¾mi pekne im za to ïakujeme. My, žienky, sme si povymieòali recepty,
porozprávali sa, deti sa vyšantili a tak sme ukonèili celkom vydarenú akciu.
Èaká nás posledný mesiac v Muzikolande a potom pre všetkých školákov a aj nás uèite¾ov
vytúžené prázdniny. No nemusíte sa obáva, pod¾a záujmu detí a mamièiek vieme už dnes, že od
septembra sa opä brány Muzikolandu otvoria. Preto budeme radi, keï k nám pribudnú ïalší
malkáèi, alebo ve¾káèi.
Oznam pre všetkých:
„My, Hugo a Máša Ponožkáèi, sme sa rozhodli, že by sme chceli prispie k zve¾adeniu tunajšej
školièky, v ktorej sa od marca pohybujeme aj my.
A tak nám prišla na um myšlienka, usporiada blšák. Preto vy, ktorí by ste nám v tom chceli
pomôc a máte v domácnosti nieèo, èo je ešte stále pekné, funkèné, ale pre vás už nepotrebné,
zapojte sa do „blšákovania“. Možno niektorá z vecí poteší dušu a oko niekoho iného a vy budete
spokojní, že to neskonèilo v koši. Tieto veci môžete nosi v èase od 10. 6 do 19. 6 poèas dòa do
vestibulu základnej školy.
Blšák sa uskutoèní poèas dòa Hudbou a športom proti nude. Tak už to chce len tých, ktorí
nám na blšák nieèím prispejú a potom tých, ktorí si prídu nieèo kúpi. Peniaze, ktoré sa vyzbierajú
sa použijú na zve¾adenie školy.
P.S.: popozerajte èi nepotrebujete pretriedi detské alebo dospelácke knihy, CD-èka, DVD- èka,
alebo máte nepotrebný regál, police, kuchynské záležitosti, elektroniku, hraèky, možno veci s
nádychom starožitnosti...
Lucia Petríková a Zuzana Polónyová
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NOVÉ NA www.NasePodkonice.sk
S www.NasePodkonice.sk som vždy v obraze
Videli ste srnku Medzi Konicami alebo odhodenú pneumatiku z traktora pri novom cintoríne?
Alebo ste si všimli vykúkajúce slnieèko vychádzajúce smerom od Moštenice? Ak ste to zachytili na
svoj fotoaparát alebo mobilný telefón a chcete sa s nami o tom podeli, prispejte fotografiou alebo
malým textovým postrehom na NasePodkonice.sk. My, Podkonièania, sme predsa všetci zvedaví,
èo sa deje v našom okolí, v našej dedine.
Každý z nás vníma veci vôkol seba inak. Webová stránka NasePodonice.sk ponúka každému z
nás možnos vyjadri sa, napísa, èo sa mu páèi alebo nepáèi. Poveda, že sa dobre cíti, že nieèo
pekné zažil alebo videl.
Ak nie ste kamarát s poèítaèom, poproste svojho syna alebo dcéru, aby vám pomohli, alebo
pošlite email s fotkou a textom na info@nasepodkonice.sk . O uverejnenie sa postaráme my.

Najnovšie príspevky na www.NasePodkonice.sk:
- Oèkovanie psov a maèiek / autor: Michal Vráb
- Podkonický spravodaj 5 / 2013 / Jaroslav Kostúr
- FK Tatran Podkonice – ŠK Hronec / Andrej Lupták
- Farské oznamy 13.5. – 19.5.2013 / Jozef Kuneš
- Deò matiek – fotoreport / Michal Vráb
- Farské oznamy 20.5. – 26.5.2013 / Jozef Kuneš
- Slovan Pohronská Polhora – FK Tatran Podkonice / Andrej Lupták
- Slovan Pohronská Polhora 0 – 1 FK Tatran Podkonice / Andrej Lupták
- Podkonice 1962 / ¼ubo Turèan
- Duchovné cvièenia pre laikov / Jozef Kuneš
- Vypnutá elektrika v obci 22. mája 2013 / Michal Vráb
- Zber papiera predåžený / Michal Vráb
- Tonkovièove slávnosti / Michal Vráb
- FK Tatran Podkonice – ŠK Sokol Jakub / Andrej Lupták
- FK Tatran Podkonice 0:7 ŠK Sokol Jakub / Andrej Lupták
- Letné tábory pre miništrantov / Jozef Kuneš
- Univerzita tretieho veku / Vladimíra Turèanová
- Farské oznamy 27.5. – 2.6.2013 / Jozef Kuneš
- ŠK OPL Poniky – FK Tatran Podkonice / Andrej Lupták
- Webkamera opä funkèná / Michal Vráb
- Tonkovièove folklórne slávnosti / Vladimíra Turèanová
- ZŠ s MŠ Podkonice / Zuzana Dobríková
- Zápisnica z májového zasadnutia Rady školy ZŠ s MŠ Podkonice,
termín konania rodièovského združenia / Martin Hruška
- Tonkovièove slávnosti 2013 – fotoreport / Jaroslav Kostúr
- Podkonice obrazom – máj / Dušan Koctúr
Michal Vráb a Team NasePodkonice.sk
PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj
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OKIENKO HUMORU
Muž hovorí svojej manželke:
- Idem kúpi prasa, narobíme jaternièky a klobásy, tlaèenku,...
A vzápätí synovi vypáli také zaucho, že sa posadí.
Žena na neho krièí:
- Èo si sa zbláznil? Èo ho biješ? Èo ti urobil?
A muž hovorí:
- Už ho vidím, ako to zase žerie bez chleba!
Na domácej párty príde chlapík k peknej sleène a hovorí:
"S tebou nikto netancuje?"
"Nie..."
"Tak by si mohla pozbiera prázdne poháre."
"Nazdar! Poèul som, že si sa oženil."
"Oženil. Nechutila mi strava v našej závodnej jedálni."
"A pomohlo?"
"Áno, teraz už mi v závodnej jedálni chutí."
Jeden muž si vycvièil mravca. Desa rokov ho uèil jes príborom. Na záver výcviku ho ide
vyskúša do reštaurácie. Objedná dve porcie rezòa. Èašník prinesie dve porcie, ale iba jeden
príbor. Muž sa ho pýta:
- A ten mravec èo?
Èašník palcom mravca rozpuèí a povie:
-Prepáète, pane.
Hádanka: Sedíte v krásnom èervenom Cabriolete. Pred vami je lietadlo a za vami námorná loï.
Ako prestúpite z auta na lietadlo?
Zastavíte kolotoè!
-jk-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ
DETI

Jonáš Barla (è.d. 341)
Matúš Horváth (è.d. 281)

50. rokov
Eva Chabanová (è.d. 281)
Peter Houžva (è.d. 202)
Miroslav Barla (è.d. 291)

OPUSTILI NÁS
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55. rokov
Helena Majeríková (è.d. 295)

80. rokov
Vladimír Turèan (è.d. 49)
Irena Bobáková (è.d. 260)

Emil Turèan (è.d. 111) - 84 rokov
PODKONICKÝ Spravodaj

-vt-

FARSKÉ OZNAMY
17. 6. 2013 - 23. 6. 2013

10. 6. 2013 - 16. 6. 2013

17.6.

10.6.

18.00 - féria

18.00 - Svätého Barnabáša, apoštola
11.6.

+ Stanislav Gregor

18.6.

18.00 - féria
12.6.

+ Matúš Burian

18.00 - Svätého Romualda, opáta
19.6.

18.00 - Svätého Antona Paduánskeho
13.6.

+ Anton Vráb

20.6.

18.00 - féria
14.6.

15.6.

16.6.

24.6.

+ Mária a Emil Barla a ich rodièia

+ Irena a Ludvik Flaška a dcéra Emília

21.6.

+ Mária Fodorová a Emília Planèíková
18.00 - féria
Poïakovanie a prosba o Božie
požehnanie pre Jána Èunderlíka
18.00 - Sv. Alojza Gonzágu, reho¾níka
Poïakovanie za dožité roky
s prosbou o Božie požehnanie

7.30 - Panny Márie v sobotu
Na úmysel
(+ Kornélia a Juraj)
11. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov

7.30 - Svätého Pavlína z Noly, biskupa
Poïakovanie za 80 rokov života
22.6.
Vladimíra Turèana
12. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
23.6.

24. 6. 2013 - 30. 6. 2013
18.00 - Narodenie sv. Jána Krstite¾a

1. 7. 2013 - 7. 7. 2013

+ Irena a Ján Stanko

1.7.

18.00 - Návšteva Panny Márie
2.7.

25.6.

18.00 - féria
26.6.

+ Anna a Jozef Oèenáš, dcéra Mária

18.00 - Svätého Tomáša, apoštola

+ rodièia Anna a František Slobodník

18.00 - Svätej Alžbety Portugalskej
4.7.

+ Peter Turèan

+ Stanislav Stanko a ostatní z rodiny
9.00 - SVÄTÝCH CYRILA A METODA

18.00 - Sv. Ireneja, biskupa a muèeníka
28.6.

+ Anežka a Dominik Krétik

3.7.

18.00 - Svätého Ladislava, biskupa
27.6.

+ Emília a František Šípka a syn

Za všetkých farníkov

5.7.

7.30 - Panny Márie v sobotu

9.00 - SV. PETRA A PAVLA, APOŠT.
29.6.

Za všetkých farníkov

13. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
30.6.

Na úmysel

6.7.

7.7.

14. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00 - Za všetkých farníkov
11.00 - Sv. omša na Kališti

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

PODKONICKÝ
ODKONICKÝSpravodaj

Jozef Kuneš, farár
Jún 2013
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