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Vážení spoluobčania,
väčšinu mojich
príhovorov začínam veselo
a vždy na aktuálne dianie v
spoločnosti či v našej obci.
Dnes tomu bude inak.
Bohužiaľ, na smutnejšiu nôtu. Slovenskom otriasla vražda novinára Jána Kuciaka
a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Týmto chcem vyjadriť sústrasť všetkým
pozostalým rodinám.
Surová vražda dvoch mladých ľudí je tragédiou bez ohľadu na ich povolanie.
Je to už dávno, kedy sme boli svedkami násilností v našom štáte v 90-tych rokoch
a všetci sme verili, že tieto časy sa k nám už nikdy nevrátia. Veľmi dobre si
spomíname, z čias nášho dospievania, na „svalnatých chlapov“ v autách,
prestrelku pred hotelom Lux, či podobné udalosti v Banskej Bystrici a blízkom
Horehroní.
Za posledné týždne sa na Slovensku udialo veľmi veľa vecí. Každý deň sa
situácia vyvíja, a je veľmi ťažké predikovať, kam to bude smerovať a čo sa bude
diať v nasledujúcich dňoch. Padne vláda, budú predčasné voľby? Zmení sa naša
spoločnosť?
Verím, že páchateľ či páchatelia budú odhalení a postavení čoskoro pred súd.
Situácia sa vráti do normálnych koľají, a my občania budeme môcť žiť v dôvere
voči štátu a jeho inštitúciám.

Ing. Michal Vráb
starosta
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STAROSTA INFORMUJE
DOTÁCIA Z OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU
Aj tento rok môžeme rátať s dotáciou z Oblastnej organizácie cestovného
ruchu, ktorej sme členom od roku 2016. Vďaka OOCR k nám vlani mohol
chodiť cyklobus, ktorý máme sľúbený aj tento rok. Dotácia na rok 2018 je
schválená vo výške 1700 eur.
DOTÁCIA NA KAMEROVÝ SYSTÉM
Podarilo sa nám získať dotáciu vo výške 10 tisíc eur na dobudovanie
kamerového systému v obci. V lete plánujeme osadiť kameru aj na Plešiach.
DOTÁCIA NA VYBUDOVANIE HASIČSKEJ ZBROJNICE
Ministerstvo vnútra SR nám schválilo spolu s ďalšími 500 obcami dotáciu vo
výške 30 tisíc eur na vybudovanie novej hasičskej zbrojnice. Tento objekt
plánujeme stavať v areáli základnej školy, v zadnej časti, kde je kompostová
jama.
Táto dotácia je schválená na 4 roky, čo znamená, že dotáciu môžeme použiť do
roku 2022. Zároveň sa chceme uchádzať o druhú dotáciu na 30 tisíc eur na
dostavbu hasične. Druhé kolo sa uzatvára v marci 2018.
POZVÁNKA NA ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Rád by som vás pozval na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa
uskutoční 27. marca 2018. Budeme na ňom preberať najdôležitejší bod
schválenie/neschválenie rozpočtu obce na rok 2018. Verím, že svojou
prítomnosťou prídete podporiť návrhy poslancov a starostu obce.
ZMENY V REDAKČNEJ RADE PODKONICKÉHO SPRAVODAJA
Vo februári sa s redakčnou radou Podkonického spravodaja rozlúčili dvaja
členovia. Šéfredaktor Jaroslav Kostúr a redaktorka Vladimíra Turčanová.
Obom sa chcem veľmi pekne poďakovať za ich dlhoročnú prácu.
Zároveň vás chcem povzbudiť, ak by sa chcel niekto stať redaktorom,
radi ho v našom kolektívne privítame.
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY
Každoročné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov budeme organizovať
koncom marca v prípade priaznivého počasia. Ak bude mrznúť presunieme
termín na apríl. Budeme vás včas informovať.
ZBER ELEKTROODPADU
Zber elektroodpadu pripravujeme na mesiac apríl.
ZAMETANIE ŠTRKU
Prosíme všetkých občanov, aby si pred svojimi domami pozametali štrk zo
zimnej údržby. Pracovníci obecného úradu ho následne pozvážajú na opätovné
použitie. Vopred ďakujeme za spoluprácu.
2 % Z DANE

SPOLOK PODKONIČAN
Milí spoluobčania, rada by som vás informovala v akej výške boli poskytnuté
príspevky na jednotlivé kultúrne a športové akcie v uplynulom roku.
·
·
·
·
·
·
·
·

200,00 € príspevok pre ZŠ na autobus do Bratislavy
140,71 € príspevok pre Folklórny súbor na Tonkovičove slávnosti
94,61 € organizovanie Mikuláša v kostole
28,68 € príspevok na športové hry detí
500,00 € príspevok na futbalovú prípravku
19,42 € na knihy a omaľovánky na detské sv. omše
313,51 € na učebné pomôcky pre ZŠ
700,00 € na činnosť Stolno-tenisový oddiel Podkonice
/dotáciu poskytol OÚ Podkonice/
· 141,96 € bankové a notárskej poplatky

Sami vidíte, že príspevky smerujú hlavne na podporu športových a
kultúrnych aktivít detí, tak by som sa chcela poďakovať hlavne rodičom, ale
aj všetkým ostatným. Vďaka nim môžeme aspoň v malej miere prispieť na
niektoré akcie. Veríme, že na spolok budete myslieť aj tento rok a poukážete
nám svoje 2 % z dane. Ďakujeme.
Názov: Spolok Podkoničan
Adresa: Podkonice 178, 976 41
IČO:
37957601

Právna forma: Združenie
Číslo účtu:
2621783174/1100
Tatra banka a.s.
Katarína Bobáková

Podkonický spravodaj
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ŠKOLA
FEBRUÁR V ŠKOLE
Február, najkratší mesiac v roku ubehol v našom školskom živote ako
voda, no napriek tomu sme v ňom zažili veľa rôznych aktivít.
So začiatkom mesiaca sa školský rok preklenul do svojej druhej polovice
a my sme nový polrok privítali veselo. Hneď v stredu 7. 2. sme mali karneval,
na ktorom sa zúčastnilo veľa detí, ale aj veľa rodičov či iných rodinných
príslušníkov. Na úvod sa predstavili s krátkym programom naši škôlkari a po
nich nám zatancovali dva tance školáci. Všetky deti si obliekli krásne a
nápadité masky a bolo pre našu „odbornú“ porotu z radov rodičov naozaj
náročné vybrať tento rok desať najkrajších a najoriginálnejších masiek.
Napriek tomu túto úlohu zvládli. Aby ste aj ostatní videli, že to naozaj nemali
ľahké, museli vyberať spomedzi pirátov, víl, čertov, rozprávkových
postavičiek ako je Máša, Červená Čiapočka, Harry Potter, Hermiona a pod.
Taktiež sa objavila mrkva, živá Rubikova kocka, Majster N, dážď, maﬁn,
medúza, čajový sáčok, policajti a mnoho ďalších. Porote ďakujeme, že sa tejto
úlohy zhostili a naozaj zodpovedne vybrali tých naj.
Naši najmenší navštívili v pondelok 12. 2. obecnú knižnicu, kde dostali
svoje, pre niektorých prvé, čitateľské preukazy, aby si mohli požičiavať rôzne
zaujímavé knižky, či už obrázkové alebo pre tých väčších už aj s písmenkami.
Prajeme im veľa chuti do čítania.
Pred jarnými prázdninami nám do školy prišli zahrať šikovní herci z
Bábkového divadla na Rázcestí - Bubácku rozprávku. Rozprávka bola o
Aničke, ktorá sa všetkého bála, ani von nechcela chodiť. Bol to pekný a zároveň
aj poučný príbeh a veľmi sa nám páčil. Aj sme sa pri ňom nasmiali.
Po jarných prázdninách, hneď v pondelok všetci školáci navštívili
obecnú knižnicu. Keďže do nej všetci chodíme, pomohli sme ju skrášliť našimi
kresbami, poprezerali sme si rôzne knižky a niektorí z nás si niečo aj požičali
domov. Teší nás záujem našich detí o knihy a čítanie.
Bc. Tatiana Šagátová
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ŠKOLA
DEŇ UČITEĽOV
Deň učiteľov sa oslavuje 28. marca v deň narodenia pedagóga Jána
Ámosa Komenského, učiteľa národov. Isto si pamätáte, že ako deti v škole
sme tento deň písali na tabuľu heslo dňa: „Dnes je sviatok váš, neskúšajte
nás!“
Pri tejto príležitosti by sme si radi spomenuli na dvoch pedagógov,
ktorí sa významne vpísali do dejín našej obce nielen pedagogickou
činnosťou, ale aj iniciatívou pri rozvoji Podkoníc.
Alfonz MOJŽIŠ (10. 2. 1914 - 28. 9. 1985)
Pán Alfonz Mojžiš, pochádzajúci z obce Kalište, prišiel do Podkoníc ako
učiteľ v roku 1940 a v rokoch 1948 - 1953 pôsobil ako riaditeľ školy. Ďalej
pokračoval v učiteľskej praxi až do odchodu na predčasný invalidný
dôchodok v roku 1972. Vychoval v našej obci dve generácie žiakov, ktoré sú
svedectvom jeho plodného života. Veď popri práci učiteľa sa venoval spevu
a hre na organe, vedeniu speváckeho zboru dospelých a detí, režíroval
divadelné hry a založil ochotnícky súbor Vysoká, v roku 1960 inicioval
vychádzanie Podkonického spravodajcu, bol vedúcim kina Javorie a jeho
iniciatíva siahala aj do hospodárskej, politickej a správnej oblasti obce. Bol
autorom žiadosti o zavedenie autobusovej dopravy v obci, organizoval vstup
roľníkov do JRD a pôsobil v komisiách MNV. Pamätná tabuľa venovaná
jeho životu a dielu sa nachádza na priečelí starej školy, kde učil a býval.
(zdroj: Podkonický spravodaj, 2005-08)
Jozef PIKULA (21. 04. 1929 - 15. 12. 1997)
Pán Jozef Pikula, rodák z neďalekej Ráztoky sa do Podkoníc dostal v roku
1953 a zasvätil svoj život nielen výchove generácií, ale aj rozvoju obce. Ako
riaditeľovi školy a pedagógovi mu za 40 rokov prešlo rukami niekoľko
generácií žiakov. Stál pri zrode TJ Tatran. Venoval sa organizovaniu zimných
športov: skokom na mostíku na Brodku, zjazdu z Vysokých, slalomu na
Dolinkách, vrcholom bol celoštátne známy pretek v behu na lyžiach Podkonická pätnástka. Medzníkom jeho úsilia bola výstavba základnej školy
s telocvičňou, ktorá bola v roku 1970 slávnostne skolaudovaná. Okrem toho
mal aj veľa koníčkov – choval ovečky, zajace, hral na husliach, fotografoval.
(zdroj: Podkonický spravodaj, 2009-05)
Podkonický spravodaj
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ŠKOLA
Doba pokročila a ja mám rozpačité pocity. Za našich čias sme mali toho
málo, ale všetko šlo. Učivo sme viac-menej zvládli v škole. Zbierali sa šípky,
prvosienky, podbeľ. Na oknách sme nechávali dozrievať jabĺčka a hrušky.
Ráno sa vždy začínalo tým, že pán riaditeľ zahral na husliach a my sme spievali.
Dvaja vždy mali výsadu, že šli ráno do obchodu kúpiť chlieb a cukríky
„Slávia“. Áno, a naučili sme sa používať peniaze, sociálnemu kontaktu, v
dedine sme pozdravili každého. Aj toho, čo sme nepoznali. Učili sme sa
základné veci, učili sme sa žiť bežný život.
Dnes. Deti majú moderné učebné pomôcky, tablety, mobily a nevedia sa
učiť. Nevedia chápať súvislosti. Nevedia sa pozdraviť. V testovaní vedomostí
sme na posledných priečkach. Učiteľstvo nie je len povolanie, je to hlavne
poslanie. A to znamená, že je to svojím spôsobom aj obeta. Myslím, že sme sa
stratili v tejto dobe, kedy sme sa stali rukojemníkmi tohto „divného“ štátu.
Učitelia bojujú za vyššie mzdy. Deti domov nosia kvantá učiva, až sa rodič
pýta: „Čo robia vlastne v tej škole?“. Učebné osnovy sa menia na počkanie a
hlavne nezmyselne. Čo bolo dobré a rokmi overené sa zatracuje. Akosi sa
vytráca podstata učiteľstva – vychovať dobrého a poctivého človeka. Je pravda,
že vychováva hlavne rodina a škola túto úlohu nemá suplovať, ale dovolím si
tvrdiť, že škola je spoluúčastník výchovy. Nechcem paušalizovať, je to môj
subjektívny názor. Aj ja poznám výnimky, kedy učiteľ má poslanie, nerieši
mzdu, a jediné čo ho zaujíma je učiť a zaujať deti tak, aby všetko pochopili už v
škole.
Deň učiteľov je sviatok, ktorý je oslavou práce všetkých pedagogických
pracovníkov, a preto nech sú naše názory akokoľvek rôznorodé, chceme sa
týmto poďakovať všetkým, ktorí toto povolanie vykonávajú, a v dobrej viere
posúvajú svoje poznatky ďalej, i keď často v zložitých podmienkach. Aj v našej
škole a škôlke sa ich za tie roky vystriedalo niekoľko. Spomeňte si pri tejto
príležitosti na tých vašich učiteľov, na úsmevné školské historky, na bývalých
spolužiakov.
Janka Šípka Šípková
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ŠPORT
FUTBALOVÁ PRÍPRAVKA FK PODKONICE
4. marca 2018 sa v Nemeckej uskutočnil mládežnícky turnaj prípraviek
organizovaný Oblastným futbalovým zväzom Banská Bystrica. Bol to prvý
turnaj našich chalanov v telocvični.
Vzhľadom na to, že systematicky trénujeme iba 7 mesiacov, naši mladí
futbalisti odohrali vyrovnané zápasy so skúsenejšími a často aj staršími
súpermi. Chlapci podali veľmi dobrý, tímový výkon a je na nich vidieť herné
zlepšenie. Ak budú s chuťou trénovať ako doposiaľ, bude hra našich
futbalových nádejí stále lepšia a budeme sa spolu tešiť z ich výkonov. Výsledky
zápasov uvádzame iba pre štatistiku, pretože ich momentálne nepovažujeme za
dôležité. Najdôležitejšia je dobrá partia a chuť na sebe pracovať. Ďakujeme
všetkým rodičom za ich podporu a pozývame aj ostatné deti staršie ako 6 rokov,
aby sa k nám pridali.
Roman Patráš, Ondrej Kostúr

Výsledky:
Podkonice - Poniky 4:2
Jupie - Podkonice 1:0
Selce - Podkonice 4:2
Podkonice - Ľubietová 0:3

Hráči
FK Podkonice
Matúš Kukučka, Kristián Kvaček, Filip Kostúr, Ján Stacho, Samuel Slobodník, Miloš Turčan,
Adam Petrík, Matúš Polóny, Dominik Lupták (chýbajú Matej Budaj, Andrej Patráš)
Podkonický spravodaj
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KULTÚRA
MAREC – MESIAC KNIHY
Marec – mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v roku 1955 na počesť
Mateja Hrebendu, ako snaha o podporu trvalého záujmu o knihy.
A kto vlastne bol Matej Hrebenda? Celým menom Martin Hrebenda
Hačavský (10. 3. 1796 – 16. 3. 1880) bol šíriteľ slovenskej a českej knihy a tým
aj osvety a vzdelanosti. Hoci bol slepý, natoľko miloval knihy, že sa mu stali
osudom. Putoval po Gemery, Malohonte až po Viedeň, zbieral staré tlače a
rukopisy. Zachraňoval ich. Medzi slovenských vlastencov a vzdelancov
roznášal slovenské a české knihy od vydaveteľov Belopotockého z
Liptovského Mikuláša a Karla Amerlinga z Prahy.
Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi
pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia
spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju
súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému
Gymnáziu v Revúcej.
Často hovorieval: „Nemám nič, nežiadam nič.“ Pri svojej slepote videl
oveľa viac ako mnohí cez veľké okuliare. Knihy videl srdcom, nie očami.
(Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Matej_Hrebenda)
Dnes už úlohu Mateja Hrebendu plnia knižnice. Sú prístupné celý rok.
Využite našu obecnú knižnicu, obzvlášť v mesiaci knihy a vyberte si niečo
zaujímavé na čítanie. Trebárs aj monológiu Podkonice od nášho rodáka a
miestneho kronikára, Andreja Gregorčoka Igoväna.
Obecná knižnica je vám k dispozícii každý pondelok od 17 do 20 hodiny.
Janka Šípka Šípková

8

Podkonický spravodaj

FARSKÉ OZNAMY
VOĽBY DO FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY
Našej farskej rade vypršalo päťročné obdobie jej pôsobenia a nadišiel
čas, aby sme urobili vo farnosti voľby do novej farskej rady. Aby sme všetko
dobre zvládli, chcem využiť i možnosť nášho Spravodaja a priblížiť vám o čo
pôjde.
Každá farnosť musí mať podľa cirkevného práva minimálne troch
členov ekonomickej rady, ktorí pomáhajú kňazovi spravovať majetky farnosti
a zároveň sú i akýmsi kontrolným orgánom hospodárenia. Tiež sa odporúča
a otec biskup v BB diecéze nariaďuje, aby bola zriadená i farská pastoračná
rada, ktorá je poradným a pracovným nástrojom farára. Teda jej členovia
pomáhajú kňazovi rozvíjať farský život a keďže nikto nemá patent na rozum,
svojimi radami mu pomáhajú pri robení kľúčových rozhodnutí. Táto služba nie
je honorovaná.
Farská pastoračná rada sa volí na 5 rokov a má mať dvoch až šiestich
členov, ktorých volia ľudia vo farnosti a ďalších dvoch až šiestich členov môže
menovať sám farár, pričom počet volených musí byť väčší ako počet
menovaných. V súčasnosti má naša farská pastoračná rada 6 volených členov:
Juraj Barla ml., Janko Bobák, Vladka Turčanová, Jaroslav Kostúr, Viliam Barla
a Anton Barla, pričom Ján Bobák, Jaroslav Kostúr a Vladimíra Turčanová
zároveň tvoria i farskú ekonomickú radu. V prípade potreby jej členovia môžu
vytvoriť sekcie napr. liturgická, evanjelizačná, stavebná, a pod. Nakoľko nie
sme počtom ľudí veľká farnosť, myslím, že toto nie je v našom prípade
potrebné.
Zvolený môže byť každý člen farnosti (má krst a reálne býva
v Podkoniciach), ktorý má viac ako 18. rokov, nežije pohoršlivým spôsobom
života a má chuť a ochotu byť
nápomocný pri zveľaďovaní
farnosti. Odporúča sa, aby medzi
zvolenými mala zastúpenie každá
veková skupina veriacich. Právo
voliť má každý člen farnosti starší
ako 16. rokov.

Podkonický spravodaj
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FARSKÉ OZNAMY
AKÝ BUDE PRIEBEH VOLIEB?
1. Farár menuje trojčlennú volebnú komisiu – jej členov vyhlásim na
Kvetnú nedeľu.
2. Každý člen farnosti, ktorý má právo voliť môže písomne navrhnúť
kandidátov. Doba na navrhnutie kandidátov je 14 dní. V našom prípade
od Kvetnej nedele do nedele Božieho milosrdenstva (25. 3. – 8. 4. 2018).
Svojich kandidátov môžete napísať na špeciálny zoznam, ktorý bude
umiestnený v kostole. Je vhodné, aby navrhovaný človek so svojou
kandidatúrou i súhlasil.
3. V nedeľu Božieho milosrdenstva (8. 4.) uzavrieme zoznam vami
navrhnutých kandidátov a volebná komisia má týždeň na to, aby zistila, či
navrhovaní ľudia spĺňajú podmienky na zvolenie – či majú minimálny vek,
či sú členmi farnosti a či s kandidatúrou súhlasia.
4. Na tretiu Veľkonočnú nedeľu (15. 4.) zverejníme konečný zoznam ľudí, z
ktorých budeme voliť.
5. Na štvrtú Veľkonočnú nedeľu (22. 4.) budú prebiehať samotné voľby - po
sv. omši každý človek starší ako 16. rokov dostane volebný lístok, na
ktorom označí 1- 6 kandidátov. Lístok s viacerými ako 6. hlasmi bude
neplatný. Svoje označené lístky vhodíme do volebnej urny a hneď po
skončení volieb ich pôjde volebná komisia na faru spočítať. Za zvolených
sa považuje prvých 6 ľudí s najvyšším počtom hlasov. Ostatní budú ako
náhradníci v prípade, že by sa počas funkčného obdobia niekto vzdal svojho
členstva vo farskej rade.
6. Ďalšiu nedeľu (29. 4.) verejne vyhlásim zvolených členov novej farskej
pastoračnej rady (volených i menovaných), ktorí prednesú svoj sľub, že
svojimi rozhodnutiami budú sledovať najlepšie dobro farnosti a od toho
momentu budú na ďalších 5 rokov mojimi pomocníkmi.
Byť členom farskej rady nie je o nejakej prestíži alebo funkcii. Skôr je to
služba všetkým od tých, ktorí majú radi Boha, Cirkev a chcú byť nápomocní pri
zveľaďovaní našej podkonickej farnosti. Každý, komu nie je ľahostajná
budúcnosť a odovzdávanie viery ďalším generáciám a kto chce poslúžiť svojimi
schopnosťami pri šírení dobra, je srdečne pozvaný do tejto služby.
Miroslav Spišiak, váš správca farnosti
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Drahí Podkoničania!
O malú chvíľu budeme prežívať udalosti Veľkej noci. Určite je to i malá
chvíľa na oddych, keďže budeme mať pár dní voľna. Tieto dni však ponúkajú i
možnosť urobiť si akúsi skúšku správnosti vo svojom živote. Rozumiem, že
neraz snaha všetko stihnúť vytvára mylné zdanie, že nič nestíhame a tak sa náš
vzťah k Bohu redukuje na krátku modlitbu ráno a večer a nedeľnú sv. omšu.
Zaužívaný zvyk ukazuje, že i keď si priebežne udržiavame poriadok vo svojich
domoch, predsa pred sviatkami sa i tak robí akési generálnejšie upratovanie.
Prečo by to pred alebo počas tých najväčších sviatkov nemohlo byť tak i v našej
duši? Aby nám udalosti Veľkej noci začali dávať zmysel, potrebujeme sa na
tieto udalosti dívať zrakom viery. Už sv. Pavol, apoštol hovorí, že ak Pán Ježiš
nevstal z mŕtvych (a ak nemá večný život On, potom ho nemáme určite ani my),
tak by bolo hlúpe byť apoštolom, zbytočné ohlasovať evanjelium, zapierať sa a
o čokoľvek sa snažiť. Veď je potom lepšie rýchlo ísť jesť a piť a užívať si, lebo
smrťou zanikne všetko (porov. 1 Kor 15). Iste, dá sa Veľká noc vybaviť
nejakým výletom do prírody, pár rezňami, šalátom a niekoľkými fľašami
alkoholu na veľkonočný pondelok. Ale nezdá sa to byť také prázdne? Plnosť
Veľkej noci znamená prežívať všetky tie udalosti s Ježišom a tak nájsť kľúčové
odpovede i pre svoj osobný život. Neraz rovnaké pocity máme i vo svojej duši
denne i my. Udalosti Veľkého piatku nám hovoria o zrade od svojich, hovoria o
klamstve a odsúdení nevinného, len aby si Pilát zachránil svoj výhodný ﬂek,
učia nás o fyzickej i psychickej bolesti. Koľkých rodičov zradili ich deti, koľkí
ľudia zápasia s utrpením, chorobou, rakovinou, koľkí sú v depresiách, koľkí
zažívajú neférovosti na pracovisku? To všetko sa nám zarezáva do duše a
spôsobuje rany. Prečo trpia i nevinní? Na mnohé takéto veci sa denne pýtame a
Boh to vie. On nemlčí a chce nám dať odpoveď, ktorú nám hovorí jeho Syn. No
i toho chceme umlčať, veď preto skončil na kríži, preto zapečatili jeho hrob –
aby už bol konečne ticho.
A tak prichádza veľkonočné ráno, ktoré na to všetko dáva odpoveď.
Ukazuje, že Boh sa umlčať nedá, že smrť už nemá silu spútať človeka a kríž –
symbol bolestnej smrti, na ktorom bol zabitý „na výstrahu“ a umiestnený na
kopci vedľa hlavnej cesty z mesta Jeruzalem, sa stáva symbolom víťazstva. Že
napokon víťazí láska a žiadna obeta nie je zbytočná a porazený sa stáva
víťazom. Tieto udalosti nekrvavým spôsobom prežívame denne pri každej sv.
omši, ale počas Veľkej noci máme na to viac času.
Podkonický spravodaj
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Ovocie Ježišovej obety môžeme zakúsiť vo svojej duši už predtým,
počas sv. spovede pred Veľkou nocou. Nosíme v sebe sklamania, zranenia,
osobné zlyhania, ktoré nám berú vnútorný pokoj a nevieme si ich sami
odpustiť? Alebo potrebujeme pocítiť, že stále máme svoju cenu a že nás má ešte
ktosi rád i napriek tomu, čo sme urobili? Za pár sekúnd sa dá všetko zmeniť.
Stačí prísť. Ponuka nadchádzajúcich udalostí je skutočne bohatá.
Dávnejšie jeden môj známy si kúpil lístky na veľký koncert hudobnej
skupiny, ktorý prenášala i televízia. A keď sa ho pýtali, že prečo obetoval toľké
peniaze, keď to zadarmo môže sledovať i doma v obývačke, hovorí, že doma sa
nedá cítiť tá atmosféra, ktorá tam panuje, keď je to naživo. Na prichádzajúce
udalosti tiež môžeme len pohodlne pozerať a počúvať pašie rozprávajúce, čo sa
stalo Ježišovi. Alebo to môžeme i prežívať a byť súčasťou všetkého,
jednoducho „byť pri tom“ naživo.
Preto nebojme sa investovať trochu času pre svoju dušu, lebo naplnená
veľkonočnou radosťou je najlepším zdrojom ľudského šťastia už tu na zemi.
Želám všetkým požehnaný čas Veľkej noci.
Miroslav Spišiak, váš farár

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti
bude v sobotu 24. 3. 2018 od 9.00 – 11.00. hodiny.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROČIU:
50 rokov
Jozef Slobodník (č. d. 115)

65 rokov
Margita Valentová (č. d. 42)

87 rokov
Jozefína Slobodníková (č. d. 115)
NARODILI SA:
Lenka Chabrečková (č. d. 161)
OPUSTILI NÁS:
Mária Vrábová (č. d. 191) / vo veku 94 rokov/
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