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MILÍ SPOLUOBÈANIA,
koncom októbra sme sa v kresanskom dome stretli s našimi jubilujúcimi seniormi. Milé, krátke
posedenie bolo pre mòa ve¾mi príjemné a inšpirujúce. Zapoèúva sa do spomienok èias minulých èi
dosta cenné rady do života, bolo naozaj krásne a dobré. Milí seniori, ïakujem vám.
Blíži sa sviatok svätého Martina, nášho patróna, ktorý nám pripomína, ako ve¾mi je dôležité
vidie v každom èloveku nášho blížneho, pomôc mu a kona dobro. Tohto roku na náš sviatok budú
slávnostne posvätené nové kostolné vežové hodiny, ktoré už nieko¾ko dní odbíjajú a ukazujú
presný èas. Rád sa chcem za všetkých obèanov poïakova tým, ktorí majú akúko¾vek zásluhu na
tom, že sa z našej veže ozýva tlkot zvonov. Neváhali a dali kus svojho pláša vo forme pomoci,
práce, vybavovania, financií. Naozaj Pán Boh zapla.
V týchto dòoch sme sa mnohí stretali na našich cintorínoch. I keï je v dušièkovom èase nálada
skôr ponurá a smutná, pretože si spomíname na tých, ktorí tu už medzi nami nie sú, predsa len som
prežíval na cintoríne rados, vïaku a hrdos. Rados zo stretnutí s ¾uïmi, ktorých bežne
nestretneme. Vïaku za to, že v živote sme mohli preži chvíle s tými, ktorých už nemáme, ale bolo
nám dožièené pozna ich. A cítil som hrdos na všetkých, ktorí na svojich blízkych nezabúdajú.
Naozaj naše cintoríny sú vïaka vám nádherné, plné modlitby, lásky a úcty k zosnulým.
V týchto pochmúrnych dòoch vám ve¾a hrejivých pocitov praje

Ing. Michal Kukuèka,
starosta obce
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FARSKÉ OKIENKO
SVÄTOMARTINSKÝ KONCERT
V roku 371 po Kristovi zomrel v Tours, 100 km
severne od Poitiers, kde sa kòaz Martin práve zdržiaval,
biskup Libor. Veriaci z Tours údajne vylákali k sebe
Martina a manifestaène si ho zvolili za biskupa.
Historické pramene dokazujú, že Martin túto vo¾bu
nechcel prija a niektoré legendy hovoria dokonca o tom,
že sa pokúsil schova medzi husi, ktoré ho však hlasným
gágajúcim koncertovaním prezradili. Preto sa hus
dostala medzi atribúty tohto svätca (zobrazuje sa ešte s
meèom ako vojak na koni, s plášom, žobrákom, ako
biskup s mitrou, berlou alebo s knihou) a zaradila sa medzi tradièné svätomartinské hlavné jedlá.
V Podkoniciach sa živo spomína na kàdle husí a inej hydiny, ktoré nechýbali snáï v každom
dvore a na peèenú husacinu predostretú hodovníkom na svätého Martina. Ráz dediny sa však
mení a zrazi na ulici hus sa už dávno nikomu nepodarilo. Nebolo by asi ani ¾ahké vypátra
domácnos, kde sa ešte na Martina servíruje tento dvojnohý svätomartinský atribút.
Keïže vás nemôžem pozva na husacie martinské hody,
pozývam vás „aspoò“ na hostinu duše, ktorá sa uskutoèní v
nede¾u 10. novembra 2013 o 10:00 hod. vo Farskom kostole
sv. Martina v Podkoniciach a na hostinu ducha, ktorá sa vo
forme organového koncertu v podaní dp. Mgr. Mgr. art.
Mariána Gregora odohrá na tom istom mieste v ten istý deò o
15-tej hodine.
Všetkým podkonickým farníkom i hosom prajem pomoc
nášho patróna.
Jozef Kuneš, váš kòaz

DETSKÉ SV. OMŠE
Srdeène pozývame všetky deti, malé, väèšie aj tie školopovinné na detské
sväté omše, ktoré sa budú kona vždy v piatok (okrem prvého piatku v
mesiaci) o 17.00 hod. v našom kostole. Rodièia môžu prís aj s tými
najmenšími ratolesami od 0 rokov a už takto ich uèi zapája sa do slávenia
liturgie priamo v kostole.
Vždy polhodinku pred sv. omšou bude na fare nácvik spevu a iných aktivít,
ktoré sa nám na omši zídu, preto neváhaj a prídi medzi nás :-)
Jaroslav Kostúr
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VAŠE PRÍSPEVKY
.
ÚCTA K ZOSNULÝM
Ako padá lístie v jeseni, tak padajú aj duše do veènosti. Možno v
jeden deò, hodinu, minútu budeme tým padajúcim lístím aj my.
Tešíme sa, že sme tu na zemi ešte žijúci, preto konajme dobré skutky.
Lebo keï príde deò súdu, nebudú sa nás pýta, èo sme èítali, ako
múdro hovorili, ale ako nábožne sme žili.
V tieto novembrové dni zapa¾ujeme na hroboch svieèky. V ich plamienku sa mihoce už
spomínané lístie a vôòa chryzantém sa šíri po cintorínoch. Tu stojaci pri hroboch odrazu máme èas.
Málokto sa ponáh¾a, mnohí èo sa nevideli roky, si podávajú ruky. Toto stretnutie, i keï v
chladnejších dòoch, pri srdci hreje. Pri hrobe si uvedomujeme, že sme ako stebielka trávy vo vetre,
že sme si všetci rovní.
Konèí sa deò, veèerom zvykne pada hmla alebo rosa, len svieèky blikocú. Naplnení týmto
svetlom sa pomaly poberáme domov. My, veriaci, veríme, že duše našich blízkych žijú vo veènosti a
sú s nami v blízkosti. Pár slov, ako sú láska, nádej a spása, ale aj veèný život by mali by mottom
nášho pozemského života.
Anna Husárová

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
UZAVRELI
MANŽELSTVO

55. rokov

Vladimír Valent & Darina Balážová - 12.10.2013 (B. Bystrica)

60. rokov

Július Maruška (è.d. 126)
Anna Polónyová (è.d. 327)
Eva Luptáková (è.d. 157)
Milena Ïurkovièová (è.d. 254)
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75. rokov
Ondrej Slobodník (è.d. 282)
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VAŠE PRÍSPEVKY
.
PEOVA SPOMIENKA
Ak zajtrajšok svitne bezo mòa,
a ja už neokúsim ten dar,
ak slnko zaleje zarána
Tvoju slanú a nešastnú tvár,
kiež by si nikdy neplakala
tak zúfalo, ako plaèeš dnes,
keï smutne premýš¾aš nad všetkým,
èo žia¾ nestihli sme si už riec.
Viem ako mocne ma miluješ,
ver, ja nesmierne ¾úbim a tiež.
Keï si na mòa s láskou spomenieš,
budeš mi chýba, to vieš.
Ak zajtrajšok svitne bezo mòa,
ó, spomeò si a nezabudni,
anjel s mojím menom na perách
zletel, chytil ma a šepol mi:
"Tam hore, vysoko v nebesiach
máš pripravené svoje miesto.
Nastal èas, že musíš opusti,
èo vrúcne ¾úbiš, vždy tak je to."
Keï som sa otoèil na odchod,
z oka sa mi skotú¾ala slza,
celý život som dobre vedel,
že smr, to nie je moja múza.
Bolo to¾ko vecí, pre ktoré som žil,
to¾ko takých, èo som neskonèil,
zdalo sa mi celkom nemožné,
aby som a len tak opustil.
Myslel som na všetky vèerajšky,
dobré aj zlé minulos mala,
na lásku, èo nás spájala
a rados, èo na duši hriala.
Keby sa dal vráti vèerajšok,
aspoò jedna kratuèká chví¾a,
bozkom by som Ti riekol zbohom
a snáï by si sa usmiala.
No v tom som s nevô¾ou pochopil,
že táto predstava je márna,
moje miesto èasom zaujmú
len spomienky a izba prázdna.
Keï som si vybavil svetské veci,
ktoré mi od zajtra budú chýba,
hneï spomenul som si na Teba
a srdce žia¾ mi zaèal umára.
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Prešiel som cez nebeskú bránu,
cítil som sa ako doma tam,
zrazu sa zo zlatého trónu
pozrel a usmial na mòa Boh sám.
Povedal mi:" Toto je veènos,
všetko to, èo som Ti pris¾úbil.
Tu sa totiž odznova zaèína život,
èo dnes na zemi sa skonèil.
Nes¾ubujem žiaden zajtrajšok,
veï dnešok potrvá naveky.
Nebudeš túži po minulom,
každý deò tu bude rovnaký.
Bol si taký verný v živote,
konal si dôverèivo a úprimne,
hoci boli aj také chvíle,
keï si sa zachoval nesprávne.
Tvoje hriechy sú odpustené
a je Tvojou slobodnou vô¾bou,
èi chytíš sa za moju ruku
a budeš ži svoj život so mnou."
Ak zajtrajšok svitne bezo mòa,
nemysli si, že som vzdialený,
lebo keï si na mòa pomyslíš,
budem v Tvojom srdci schúlený.
mamina, ocino a Zuzka
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
OKTÓBER V ŠKOLE
-.Zaèiatkom októbra vïaka ochote pána Polónyho zavítali do našej školy koníky. Školáci aj
škôlkári sa dosýta povozili na poníkovi, ale aj na bielej kobylke Jachte.

-.Keïže je október mesiac úcty k starším, ani tento rok sme nezabudli na tých skôr
narodených. Utorok 22.10. sa deti zo školy a škôlky pridali ku gratuláciám našim jubilantom
krátkym programom. Veï my mladí sa máme èo uèi od vás starších skúsenejších a tak vám patrí
naša vïaka.
-.V stredu sme so žiakmi našej školy navštívili salaš, kde nás poèastovali syrom (o žinèicu deti
nemali záujem).
-.Posledný deò vyuèovania pred prázdninami sme zakonèili tekvicovou slávnosou. Deti si
doniesli vyrezané tekvice, lampióny a v neposlednom rade dobrú náladu. Po krátkom sprievode
nasledovali hry a nakoniec vo¾ná zábava.
Mgr. Zuzana Dobríková
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FARSKÉ OZNAMY 11.11 - 8.12.2013
18.00 - Sv. Martina z Tours, biskupa
11.11.

Za všetkých dobrodincov farnosti

18.11.

18.00 - féria

18.00 - Sv. Jozafáta, biskupa a muè.
12.11.

13.11.

+ Peter Flaška
18.00 - féria

18.00 - féria
+ Miroslav Balko a rodièia

+ František Balko

17.00 - féria
Poïakovanie za Božie požehnanie
15.11. pri 50. výroèí sobáša manž. Krajèiovcov
7.30 - Panny Márie v sobotu
16.11.

Poïakovanie za 40 rokov manželstva

+ Peter Babjak
18.00 - féria

14.11.

19.11.

+ rodièia a manžel

20.11.

18.00 - Obetovanie Panny Márie
+ Irena a Július Gajdoš,
starí rodièia a súrodenci
21.11.
17.00 - Svätej Cecílie, panny a muèenice
+ Daniel Babjak

22.11.

7.30 - Panny Márie v sobotu
+ Jarmila Hrušková

23.11.

33. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
17.11.

34. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ
9.00
Za všetkých farníkov
24.11.

25.11.

2.12.

18.00 - féria
26.11.

27.11.

28.11.

29.11.

+ Boris Šípka
18.00 - féria
+ Mária a František Kostúr
a zosnulí z rodiny
18.00 - féria
+ Anna a Vladimír Oèenáš
a zosnulí z rodiny
17.00 - féria
+ Peter Turèan a rodina Turèanová

18.00 - Sv. Františka Xaverského, kòaza
+ Ondrej Nemèok

3.12.

6.00 - féria
4.12.

+ František Oèenáš, rodièia Júlia a Pavol
18.00 - féria
+ z rodiny Škamlovej a Budajovej

5.12.

17.00 - Svätého Mikuláša, biskupa
6.12.

+ Vladimír Šípka a zosnulí z rodiny

7.30 - Svätého Ondreja, apoštola
30.11.

1.12.

+ Anna a Ján Budaj a rodièia
1. ADVENTNÁ NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

7.12.

8.12.

6.00 - Svätého Ambróza, biskupa
Poïakovanie a prosba o Božiu
pomoc pre rodinu
2. ADVENTNÁ NEDE¼A
9.00
Za všetkých farníkov

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši
DETSKÉ SV. OMŠE - Piatok o 17.00 hod. (okrem prvého piatku)
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Jozef Kuneš, farár
November 2013
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