
MILÍ SPOLUOBÈANIA,

Ing. Michal Kukuèka,
starosta obce

opakovanie je matkou múdrosti a èoraz viac sa mi zdá, že musí by� aj zbraòou proti hlúposti. Už 
po nieko¾ký krát opakovane sa na tomto mieste musím venova� téme odpadov v našej obci. Viem, 
že pre väèšinu obyvate¾ov to bude bezpredmetné a povie si, že mòa sa to netýka, pretože sa správa 
vzorne a svedomito k nášmu prostrediu. Ale týka sa nás to všetkých, pretože nemôžeme patri� ku 
mlèiacej väèšine, musíme nezodpovedným jasne a do oèí poveda�, že pravidlá budeme dodržiava� 
všetci. Keïže za Moèilami sa opakovane objavujú elektrospotrebièe, èasti automobilov, 
pneumatiky a iné „fajnovosti“, nedá sa to vyrieši� ináè, než zákazom vyvážania odpadu bez 
výslovného súhlasu obce. Nerešpektovanie tohto zákazu bude obec rieši� v spolupráci s okresným 
úradom, odborom životného prostredia, kde sa v konaní ude¾uje pokuta od 160,- Eur. V týchto 
dòoch nám Inšpekcia životného prostredia skonèila kontrolu odpadového hospodárstva, ktorá 
skonštatovala, že v našej obci máme splnené všetky podmienky na zber a nakladanie s odpadmi. 
Máme každé dva týždne zber zmesového komunálneho odpadu, zabezpeèený zber plastov, 
papiera, skla, šatstva, pneumatík, elektroodpadu, drobného stavebného odpadu, nakladania s 
biologickým odpadom. Preto nechápem, preèo musíme ma� neporiadok v okolí obce. Chcem preto 
všetkých obèanov požiada�, aby si všímali, kto èo vyváža a neváhali kontaktova� kohoko¾vek na 
úrade. Nebuïme mlèiaci, buïme tí, ktorým záleží na prostredí okolo nás.

Problému nevšímavosti a mlèania sa dotýka aj pár ïalších nešvárov, ktoré sa stali u nás v obci. 
Pred Ve¾kou nocou to bola lavièka v potoku, pred pár dòami poškodené zrkadlá a stieraèe 
autobusu. Chápem, všetci sme boli mladí a nezodpovední a robili sme blbosti, ale toto je 
poškodzovanie cudzieho majetku, za ktoré bude musie� niekto nies� zodpovednos�. 

Dúfam, že v takomto prísnom a negatívnom tóne už nebudem musie� písa� tieto príhovory. 
Verím, že postupne sa nám podarí vykoreni� tieto nešváry a uvedomíme si spoluzodpovednos�, 
ktorú všetci nesieme. Zaènime uvažova� v kategórii „my“ namiesto „ja“.

Zmyslom života je aj to, èo zanecháme pre iných. Preto konajme tak, aby sme sa za seba o pár 
rokov nemuseli hanbi�. To nám všetkým praje 

www.podkonice.sk
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1) UZNESENIE ÈÍSLO 48 Z 28. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH, 
    KONANÉHO DÒA 30. MÁJA 2014

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:

VZALO NA VEDOMIE:

1. kontrolu predchádzajúceho uznesenia 

2. èerpanie rozpoètu za 1.štvr�rok 2014

3. informáciu o stave príprav územného plánu obce

4. informáciu o tom, že zápis pozemku pod bytovkou do katastra nehnute¾ností v prospech 

obyvate¾ov bytovky nie je možné zatia¾ uskutoèni� 

SCHVÁLILO:

DOPORUÈILO:

1. starostovi obce vypracova� návrh VZN o pravidlách èasu predaja v obchode a èasu 

    prevádzky v zariadeniach služieb 

 2. starostovi obce posúdi� zdravotný stav líp pred kaplnkou, aby sa predišlo škodám 

1. plán èinnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2014

2. nevypracúvanie programového rozpoètu

3. zmeny a úpravu rozpoètu v príjmoch aj vo výdavkoch (len presun položiek)

4. plat starostu obce a preplatenie dovolenky

5. termíny zasadnutia OZ na 2. polrok 2014 - 14.8.2014, 9.10.2014, 13.11.2014

pomer
hlasov:

5:0:0

5:0:0

5:0:0

V Podkoniciach, 2.6.2014
Ing. Michal Kukuèka,

starosta obce

5:0:0

5:0:0
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zahrali, okrem pesnièiek a tanèekov, aj divadielko o Èervenej èiapoèke a žiaci základnej školy 
predviedli divadielko O troch grošoch. Nakoniec pán starosta rozdal ruže, ktorými deti obdarovali 
mamy a staré mamy.

V JÚNI SA UDIALO A ÏALEJ PRIPRAVUJEME:

9. 6. ukážka psovodov 

10. 6. dopravný deò pre deti 

11.6. Arborétum Borová Hora - týždeò ruží

13. 6. úèas� na sú�aži „¼upèiansky èitárik“

18.6. školský výlet do Vysokých Tatier, skanzen Pribilina

22.6. PODKONICKÁ ROZPRÁVKOVÁ NEDE¼A

25.6. opekaèka, „oslava uèenia“ - prezentácia pred rodièmi, „Èarovná noc v škole“

 - Deò rodiny

3

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

MÁJ V ŠKOLE

2.5. - 14.5. žiaci úspešne absolvovali plavecký 
výcvik. Každý žiak zaplával minimálne 100 metrov, èo 
je, myslím si ve¾ký úspech. 

16.5. - 26.5. ïakujeme každému obèanovi 
Podkoníc, ktorý sa zapojil do zberu papiera. Urobili ste 
nieèo pre našu Zem a zároveò ste podporili školu.

18.5. v nede¾u sme oslávili sviatok našich mám, 
Deò matiek, v kultúrnom dome o 15:00. Žiaci si 
pripravili krásny bohatý program. Deti materskej školy 

Plavecký výcvik

PODKONICKÁ ROZPRÁVKOVÁ NEDE¼A

Základná škola s materskou školou a Obec Podkonice pozýva všetky deti 22. júna 2014 o 
14.00 hod na PODKONICKÚ ROZPRÁVKOVÚ NEDE¼U, ktorá sa bude kona� v areáli Základnej 
školy v Podkoniciach. Už teraz je možnos� zakúpenia tombolových lístkov v hodnote 1 €, ktoré sa 
predávajú v materskej škole.

Tešia sa na Vás rozprávkové bytosti, ktoré si pre Vás pripravili zaujímavé úlohy a sladké 
odmeny. 

Ing. Mária Zátrochová

Mgr. Zuzana Dobríková, riadite¾ka ZŠ s MŠ

Jún 2014
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA

DEÒ MATIEK VO FOTOGRAFIÁCH
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Podkonice
Podkonice sú malá a pekná dedina. Mám ich ve¾mi rada. Noci sú tu ve¾mi tiché a k¾udné. 

sa mi, že Podkonice sú pod Vysokou. Keï je jar, na Vysokej rastú poniklece. Sú tu aj kultúrne 
pamiatky ako pamätná izba Pavla Tonkovièa, kostol sv. Martina alebo Kres�anský dom.

Pleše sú tiež ve¾mi pekné. Je tam ve¾a zaujímavých turistických ciest. V okolitých lesoch žije 
ve¾a pekých zvierat: medvede, líšky, zajace, srnky, jelene, salamandry škvrnité, mloky, jašterice, 
hady, jastraby, sokoly, rys, vrabce, sýkorky, lastovièky, bociany. Škola je tiež ve¾mi pekná. Je z nej 
pekný výh¾ad na Podkonice. Je tu ve¾mi milá pani uèite¾ka.

 Barborka Hrušková, žiaèka 3. roèníka 

Moja najmilšia obec
Pri našej obci je kopec Vysoká a vrch Pleše. Na Vysokej rastú poniklece.
V našich lesoch žije ve¾a pekných zvierat: rys ostrovid, medveï, líška, jelene, srnky, zajace, 

jastraby, sokoly, vretenice, užovky, slepúch. Blízko je ako keby mini ZOO. Sú tam daniele (jedného 
som nazvala Bambi), muflóny a kaèice. Za smetiskom sú kone. Volajú sa: Najky, Edo, Ozy, Jachta.

Máme tu aj malé námestie. O pár krokov ïalej je obchod. Bývajú pri òom zabíjaèky. 
V našej škole sú iba štyria žiaci. 
Blízke dediny sú Selce, Slovenská ¼upèa a Priechod. V našej dedine sa dobre žije.

Simonka Turèanová, žiaèka 3. roèníka

Moja obec Podkonice
Moja obec sa nachádza na strednom Slovensku . Máme tu kostol sv. Martina, Kultúrny dom a 

farský úrad. Na obecnom úrade je zriadená pamätná izba ktorú sme aj navštívili. Okolité obce sú: 
Slovenská ¼upèa, Luèatín, Priechod, Moštenica.

Tomáško Pobožný, žiak 4. roèníka

Leonardo sa schováva
Istý pán Vinco mal kocúrika Leonarda. Leonardova ob¾úbená hra bola schovávaèka. Pán Vinco 

h¾adal kocúrika Leonarda. H¾adal ho v kuchyni, v chladnièke, v mikrovlnke. Kocúrika nikde. 
Rozhodol sa, že pôjde na políciu. Tak si obul tenisky a zacítil nieèo teplé a chlpaté. Pán Vinco sa 
potešil, že už má kocúrika.

Tomáško Pobožný, žiak 4.roèníka

Páèi 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Erb Podkoníc
Tatiana Barlová

SLOHOVÉ PRÁCE ŽIAKOV

Moja obec Podkonice
Moja obec sa volá Podkonice. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry na 

strednom Slovensku. Neïaleko sa nachádza lyžiarske stredisko Pleše. Je 
tu aj kopec Vysoká a blízke obce sú: Slovenská ¼upèa a Priechod. 
Kultúrne pamiatky sú: kostol sv. Martina, Kres�anský dom a na obecnom 
úrade je pamätná izba Pavla Tonkovièa. Obec je tichá a pekná, máme tu 
okolo 800 obyvate¾ov. Dá sa tu bicyklova� a prechádza�. Túto obec mám 
ve¾mi rada.

Tatiana Barlová, žiaèka 3. roèníka



držala die�a a nohy jej zaha¾ovali dlhé šaty. Stála na ¾ahkom obláèiku, ktorý sa vznášal vo vzduchu, 
kúsok od zeme. Jej krása sa nedá opísa� slovami. Jej hlas znel ako melódia zvonca. Deti ju videli 
trojrozmerne a niekedy sa jej mohli dotýka�. Predstavila sa im ako Krá¾ovná pokoja. Prekvapení a 
prestrašení sa k nej nechceli priblíži�. Na druhý deò, 25. júna 1981, v tom istom èase štyria z nich, 
Ivanka, Mirjana , Vicka a Ivan Dragièeviè, pocítili, že sú silno pri�ahovaní k miestu, kde deò predtým 
videli TÚ, ktorú spoznali ako Pannu Máriu. Pripojila sa k nim Marija Pavloviè (15 r.) a Jakov Èolo (9 
r.). Takto sa vytvorila skupina medžugorských vizionárov. V ten deò sa s Pannou Máriou modlili a 
rozprávali. Preto sa 25. jún slávi ako deò výroèia zjavenia. Na tretí deò zjavení, 26. júna 1981, ich 
Panna Mária prvýkrát pozvala k pokoju slovami: "Pokoj, pokoj, pokoj - iba pokoj! Pokoj musí 
zavládnu� medzi Bohom a èlovekom a medzi ¾uïmi navzájom." Hlavné posolstvá Matky Božej a 
Krá¾ovnej pokoja sú MODLITBA, OBRÁTENIE, PÔST, POKORA  A  POKOJ."

Pod¾a svedectva vizionárov, mali od tohto dòa každodenné zjavenia, spoloène alebo oddelene, 
kdeko¾vek sa nachádzali. Milka a Ivan Ivankoviè Pannu Máriu už nikdy viac nevideli. 

Vo svojich prvých posolstvách nám všetkým Panna Mária dáva zbraò proti Goliášovi v podobe 
našich piatich kameòov : 

1. modlitba ruženca, modlitba srdcom
    (denne aspoò jeden celý ruženec - radostný, bolestný a slávnostný) 
2. Eucharistia
3. Sväté písmo
4. pôst
5. mesaèná sv. spoveï. 

V priebehu zjavení Gospa (P. Mária v miestnom jazyku) postupne de�om oznamovala, a to 
každému zvláš�, tajomstvá. Spolu ich má ma� každý vizionár desa�. Vizionári nesmú prezradi� 
tajomstvá a nerozprávajú o nich ani medzi sebou. Zo zverených tajomstiev sa majú uskutoèni� dve 
pred ve¾kým znamením, o ktorom Gospa pris¾úbila, že ho dá na vrchu, na mieste prvých zjavení. 
Toto znamenie bude tretím tajomstvom. Vizionári toto znamenie v jednej vízii uvideli a hovoria, že je 
ve¾mi krásne, trvalé a neznièite¾né. Bude dané celému ¾udstvu a bude s ním spojených mnoho 
zázrakov. Pä� vizionárov pozná dátum, kedy sa znamenie objaví. Ivanka, Mirjana a Jakov vedia už 
10 tajomstiev. Vicka, Marija a Ivan majú zatia¾ len po devä� tajomstiev a každý deò sa im zjavuje 
Panna Mária. Vicku a Jakova dokonca vzala P. Mária za ruku a ukázala im nebo, oèistec a peklo.

FARSKÁ PÚT

NAŠA PÚ� DO MEDŽUGORIA 

Ani sme sa nenazdali a máme za sebou ïalšiu farskú pú�, ktorá 
nám ponúkla ïalšie zážitky lahodiace duchu aj oku. Od 2. do 6. júna 
2014 sme strávili požehnaný èas na púti v Medžugorí, ktoré sa 
nachádza v Hercegovine, 25 km juhozápadne od Mostaru. 
Medžugorie tvorí rímskokatolícku farnos�, v ktorej žije okolo 4000 
obyvate¾ov. Pastoraène sa o farnos� starajú kòazi Hercegovinskej 
františkánskej provincie Nanebovzatia Panny Márie.

Dòa 24. júna 1981 okolo 18.00 hodine šes� mladých ¾udí, 
Ivanka (15 r.), Mirjana (16 r.) , Vicka (17 r.), Ivan Dragièeviè (16 r.), 
Ivan Ivankoviè a Milka videli na kopci Crnica, nieko¾ko sto metrov 
nad miestom zvaným Podbrdo, mladú krásnu asi dvadsa�roènú 
dievèinu. Mala obleèené striebro - sivé šaty. Spod bieleho závoja jej 
vyènievali èierne kuèery. Mala modré nebeské oèi a èierne 
mihalnice. Okolo hlavy mala korunu z dvanástich hviezd. V náruèí 
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Vicka Ivankoviæ - Mijatoviæ (nar. 3.9.1964)
 Je najstaršia z ôsmich detí. Panna Mária sa jej prvýkrát zjavila 24. júna 1981, keï mala Vicka 16 

rokov. V roku 2002 sa vydala za Maria Mijatoci a majú spolu dve deti a žijú v Krehin Gradac, blízko 
Medžugoria. Vicka má stále každodenné zjavenia o 18.40 hod., Panna Mária jej zverila 9 z 10 
tajomstiev. Panna Mária požiadala Vicku modli� sa zvláš� za chorých.

Mirjana Dragièeviæ - Soldo (nar. 18.6.1965)
Má jedného brata. Prvé zjavenie mala 24. júna 1981 vo veku 16 rokov. V roku 1989 sa vydala za 

Marka Soldo, majú dve deti a žijú v Bijakoviæi, Medžugorie.
Mirjana mala denné zjavenia do 25. decembra 1982, kedy jej Panna Mária zverila desiate 

tajomstvo a pris¾úbila, že sa jej bude zjavova� raz do roka, a to v deò jej narodenín 18. marca, do 
konca jej života. Od augusta 1987 každého druhého dòa v mesiaci poèuje vnútorným hlasom 
Pannu Máriu. V niektoré z týchto dní Pannu Máriu aj vidí. Panna Mária jej zverila modli� sa obzvláš� 
za neveriacich, teda tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku. 

Marija Pavloviæ - Lunetti (nar. 1.4.1965)
Má pä� súrodencov. Marija mala 16 rokov, keï uvidela Pannu Máriu po prvýkrát, 25. júna 1981. 

Mária sa vydala a má štyri deti, spolu s rodinou žije striedavo v Taliansku a v Bijakoæi, Medžugorie.
Panna Mária jej zverila 9 z desiatich tajomstiev a každého 25-ho dòa v mesiaci dáva 

prostredníctvom nej posolstvo pre farnos� a svet. Panna Mária požiadala Mariju modli� sa obzvláš� 
za duše v oèistci a zasvätené sestry.

Ivan Dragièeviæ (nar. 25.5.1965)
Má dvoch bratov. Ivan prvýkrát videl Pannu Máriu 24. júna 1981, mal vtedy 16 rokov. Oženil sa v 

roku 1994 s Loreen Murphy v Bostone, USA. Majú tri deti a žijú striedavo v Amerike a Bijakoviæi, 
Medžugorie. 

Panna Mária zverila Ivanovi doposia¾ 9 z 10 tajomstiev. V júli 1982 zaèala Panna Mária 
prostredníctvom Ivana vies� modlitebnú skupinu, ktorá sa stretáva na modlitbách dvakrát do 
týždòa. Ivan máva každodenné zjavenia. Panna Mária ho požiadala modli� sa najmä za kòazov a 
mládež. Máva noèné zjavenia pri Modrom kríži pri zostupe z Podbrda.

Ivanka Ivankoviæ - Elez (nar. 21.7.1966)
Má jedného brata a jednu sestru. Prvýkrát videla Pannu Máriu 24. júna 1981, mala 14 rokov. 

Dnes je vydatá a má tri deti. Spolu s rodinou žije v Miletine, Medžugorie.
Ivanka mala denné zjavenia do 7. mája 1985, kedy jej Panna Mária zverila desiate tajomstvo a 

dala prís¾ub, že sa jej bude zjavova� raz roène, a to 25. júna, vo výroèie zjavení, do konca jej života. 
Tieto zjavenia máva vo svojom dome. Panna Mária ju požiadala modli� sa zvláš� za rodiny. 

 
Jakov Æolo (nar. 6.3.1971)
Je najmladší z vizionárov. Panna Mária sa mu prvýkrát zjavila 25. júna 1981, keï mal len 10 

rokov. Od roku 1983 je Jakov sirota. Je ženatý a má tri deti, žije so svojou rodinou v Bijakoviæi, 
Medžugorie.

Jakov mal denné zjavenia do 12. septembra 1988, kedy mu Panna Mária zverila desiate 
tajomstvo a pris¾úbila mu zjavenia raz roène, a to 25. decembra. Panna Mária ho požiadala modli� 
sa zvláš� za chorých a pútnikov.
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Poèas troch celých dní, ktoré sme v Medžugorí strávili, sme boli úèastní na sv. omšiach, 
veèerných modlitbových programoch, t.j. modlitby sv. ruženca, požehnanie náboženských 
predmetov, modlitby za uzdravenie tela i duše, adorácia pred najsvätejšou Sviatos�ou Oltárnou. 
Veèerné sväté omše sa kvôli ve¾kému poètu pútnikov konajú mimo Kostola sv. Jakuba apoštola 
(patróna pútnikov) pri tzv. vonkajšom oltári za kostolom s 5 tisícami miest na sedenie. Ráno sme 
mávali sv. omšu pre slovenských pútnikov v kaplnke a veèerná medzinárodná sv. omša v 
chorvátskom jazyku bola s možnos�ou simultánneho prekladu do slovenèiny. Hovorí sa, že 
Medžugorie je spovednicou sveta, za deò sa tu vyspovedá aj 10 tisíc ¾udí. Za pozornos� stojí miesto 
na konci zastavení tajomstiev ruženca svetla, kde sa nachádza bronzovo-medená socha, ktorá ma 
názov „Vzkriesený Kristus“. Skladá sa z dvoch èastí - vodorovného kríža a ukrižovaného tela 
Ježiša Krista. Z jeho pravého lýtka nevysvetlite¾ne vyteká tekutina, ktorá sa považuje za lieèivú. 

Snáï žiadny pútnik, ktorému to zdravotný stav dovolí, nevynechá výstup na vrchy Podbrdo 
(miesto prvých zjavení) a Križevac. Výstup na Podbrdo je sprevádzaný modlitbou po skalnatom 
teréne pri zastaveniach sv. ruženca. Na jeho vrchu stojí biela socha Panny Márie, ktorú dala z 
vïaènosti za uzdravenie syna postavi� jedna kórejská rodina (predtým tam stál kríž). Výstup na 
Križevac je zasa sprevádzaný modlitbou Krížovej cesty po rovnako skalnatom teréne ako na 
Podbrdo. Na vrchu stojí obrovský biely kríž. Pred posledným zastavením krížovej cesty je náhrobný 
kameò venovaný spomienke na známeho medžugorského františkánskeho kòaza fra. Slavka 
Barbarièa, ktorý tu zomrel v piatok dòa 24.11.2000 o 15:30 hodine, kedy viedol pravidelnú modlitbu 
Krížovej cesty pre farnos� i pútnikov. Po jej ukonèení cítil v hrudi boles�. Najskôr sa posadil na 
kameò, ¾ahol na zem, potom stratil vedomie a odovzdal svoju dušu Pánovi.

Vïaka sprievodkyniam z komunity Máriino svetlo sme absolvovali naozaj hodnotný program, v 
rámci ktorého sme sa zúèastnili svedectiev vizionárov Vicky a Jakova a tiež výpovedí uzdravených 
zo závislosti : Gorana a dvoch chlapcov z Cenakola (komunita založená reho¾nou sestrou Elvírou z 
Talianska s 80-90% úspešnos�ou lieèenia závislostí na drogách, prièom v iných ústavoch je to 5%).  

Pútnici na Križevaci
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FARSKÁ PÚT

Foto: Jaroslav KostúrSPOLOCENSKÁ KRONIKA

55. rokov

Anna Vrábová (è.d. 191)

60. rokov

Anton Ivaniè (è.d. 14)

   Ján Majsniar (è.d. 342)

      Mariana Vrábová (è.d. 328)

65. rokov

Elena Vrábová (è.d. 262)

-vt-
OPUSTILI NÁS

Mária Kostúrová (è.d. 297) - 83 rokov
Šimon Duraj (è.d. 381) - 76 rokov

Danka Kretíková & Ben Sparrow - Podkonice - 24.5.2014

Zuzana Forgáèová & Giuseppe Ciliberti - Podkonice - 7.6.2014

Katarína Fonferová & Jozef Turèan - B. Bystrica - 7.6.2014

UZAVRELI
MANŽELSTVO

Pred kostolom sv. Jakuba v Medžugorí

kde sa Panna Mária zjavuje denne o 18.40 hodine a hoci aj keï ju nevidíme, môžeme vníma� 
zvláštnos� tohto nadprirodzeného javu. 

Pri jednom zjavení sa vizionári spýtali Panny Márie, preèo je taká krásna. Ona odpovedala: 
„Som krásna, lebo ve¾a milujem." Milujme teda èo najviac aj my a buïme krásni!

Ïakujem všetkým spolupútnikom za krásne spoloène prežité chvíle a za požehnaný èas a 
duchovný sprievod nášmu pánovi farárovi d.p. Jozefovi Kunešovi.

Vladimíra Turèanová

Vïaka CK Awertravel sme si 
okrem krásneho duchovného 
programu mohli obèerstvi� aj svoje 
telá kúpaním sa v kryštá¾ovo èistom 
mori na Makarskej (cestou tam) a 
poteši� svoje oko poh¾adom na 
nádherné vodopády a jazerá 
národného parku Plitvické jazerá 
(cestou spä�).

Èo doda� na záver? Medžugorie 
je miesto, na ktoré si nás Panna 
Mária osobitne pozýva a ktoré 
spôsobom urèeným Pannou Máriou 
zasiahne do života každého pútnika, 
ktorý toto miesto navštívi. Je ve¾kým 
darom by� prítomnými na mieste, 
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23.6.

24.6.

25.6.

26.6.

27.6.

28.6.

29.6.

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

18.00 - Narodenie sv. Jána Krstite¾a

+ Irena a Ján Stanko

30.6.

1.7.

2.7.

3.7.

4.7.

5.7.

6.7.

14. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

18.00 - féria

18.00 - Návšteva Panny Márie

18.00 - féria

+ starí rodièia Oèenášovci a Bulovci

18.00 - Sv. Alžbety Portugalskej

18.00 - Svätého Tomáša, apoštola

+ Stanislav Stanko

+ rodièia Veronika a Viliam Flaška,
10. výroèie

+ rodièia Anna a Martin Ivaniè

+ Peter Turèan

7.30 - Nepoškvrneného Srdca P. Márie

18.00 - féria

+ z rodiny Ivanièovej

18.00 - Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

+ Emil Šajban

9.00
Za všetkých farníkov (pri kaplnke)

FARSKÉ  OZNAMY 16.6. - 13.7.2014

16.6.

17.6.

18.6.

19.6.

20.6.

21.6.

22.6.

18.00 - NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI

18.00 - féria

+ Anton Vráb (6. výroèie)

12. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

Poïakovanie za Božiu pomoc
rodine Slobodníkovej

7.30 - Sv. Alojza Gonzágu, reho¾níka

7.00 - féria

+ rodièia Vilma a Ondrej Kme�,
deti a starí rodièia

18.00 - Svätého Mateja, apoštola

+ Emília Mojžišová

Za všetkých farníkov

9.00
Za všetkých farníkov 

Jozef Kuneš, farár

Spravodaj  ODKONICKÝP Spravodaj  ODKONICKÝP

9.00 - Za všetkých farníkov
11.00 - Sv. omša na Kališti

+ Júlia a Vojtech Patráš

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA - Každý štvrtok po sv. omši

7.7.

8.7.

9.7.

10.7.

11.7.

12.7.

13.7.

15. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

18.00 - Svätého Benedikta, opáta

7.30 - Panny Márie v sobotu

9.00
Za všetkých farníkov

+ Juliana a Jozef Barla a rodièia

+ Mária a Jozef Rábek

DETSKÉ SV. OMŠE - Každý piatok poèas školského roka

7.30 - Svätých Cyrila a Metoda

+ Šimon Duraj a syn Jozef

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Jún 2014 01


	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

