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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA
Pomaly sa definitívne rozlúčime so zimou, ktorá tohto roku bola mimoriadne dlhá s
veľkou nádielkou snehu a s ňou spojeným odpratávaním. Zima, aj keď má svoje čaro, je
predsa spojená s chladom, utlmenou aktivitou v práci vonku. Človek sa už nevie dočkať jari,
akoby znovuzrodenia seba a všetkého okolo, premeny a obnovy. Cítiť to na každom kroku
pri každom stretnutí s ľuďmi.
Chcem Vás vážení spoluobčania vyzvať prostredníctvom Podkonického spravodaja o
spoluprácu pri jarnom upratovaní ulíc, verejných priestranstiev. Bude mi potešením, keď si
pred rodinným domom každý poupratuje a takto prispeje k skrášľovaniu našej obce.
Ako každoročne, aj tento rok, Vás upozorňujeme vážení spoluobčania na zákaz
vypaľovania suchej trávy, ako aj fajčenia na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru. Tento zlozvyk sa stáva pravidlom a z roka na rok narastá počet požiarov a
výška spôsobenej škody na území SR.
Je potrebné si uvedomiť, že šírenie lesných požiarov je veľmi intenzívne a likvidácia je
často krát vzhľadom na neprístupnosť terénu veľmi zdĺhavá na čas, na sily i prostriedky
Žiadam preto všetkých spoluobčanov, aby svojim ľahkovážnym správaním nevytvárali
predpoklady pre vznik lesných požiarov.
Porušenie tohto zákazu je možné v zmysle § 14 zákona NR číslo 314/2001 Z.z. o
ochrane pred požiarmi postihnúť pokutou vo výške 10.000 Sk.
Záverom chcem len podotknúť, že dňa 22.marca sme si pripomenuli Svetový deň vody
vyhlásený v roku 1992 Organizáciou spojených národov. Dostupnosť čistej pitnej vody sa
stáva jedným z najzávažnejších problémov ľudstva. Každý piaty človek na svete nemá
prístup k bezpečnému zdroju pitnej vody. Šťastím našej krajiny a aj našej obce je, že máme
zatiaľ dostatok vody. Zrejme to je jedným z dôvodov, prečo si ju nevieme dostatočne vážiť.
Našou predstavou v obci je, aby sme si vodné toky a pramene udržovali v čistote a správne
hospodárili s pitnou vodou.
Jozef Jamrich
starosta obce
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) PLATBA DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Na základe podaných daňových priznaní na rok 2005 a po ich prekontrolovaní a
spracovaní budú vyhotovené platobné výmery. Predpokladaný termín máj - jún. Až po
tomto termíne je možné daň z nehnuteľností platiť. Termín oznámime v miestnom rozhlase,
Podkonickom spravodaji. Posledný termín na uhradenie dane z nehnuteľností je v tomto
roku 30..september.
2) EVIDENCIA PSOV
Obec je v zmysle Zákona č.282/2002 Zb. povinná viesť evidencia psov. Každý pes,
ktorého občan drží nepretržite viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencii, t.j. držiteľ
psa je povinný prihlásiť svojho psa po uplynutí.tejto lehoty do 30 dní.
Každú zmenu skutočností a údajov je držiteľ psa povinný oznámiť obci do 30 dní od
uskutočnenej zmeny.
Podľa VZN č.6/2002 § 3, 4 každý, kto chová alebo drží psa, alebo ho má v opatere, je
povinný urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku. Psa možno vodiť na verejné
priestranstvo a na miesta, na ktorých je voľný pohyb psa zakázaný, len na vôdzke a s
nasadeným náhubkom.
Za psa vždy zodpovedá držiteľ. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto
psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
3) AUTOBUSOVÉ SPOJENIE
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x - premáva v pondelok až piatok,.nepremáva 24.12.,6.1.,25.3.,28.3.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11.,17.11.
a - premáva v sobotu a nedeľu a 24.12.,6.1.,25.3.,28.3,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11.,17.11.
6 - premáva v sobotu,.nepremáva 25.12. a 1.1.
platí od 1.3.2005
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
SLÁVIK 2005
V stredu 16. marca sa organizoval v ZŠ Slovenská Ľupča Slávik 2005. Išli aj deti z
Podkoníc: Lucka Booczová, Kristínka Vajdová a Martin Halaj. Išla s nami aj pani učiteľka
Cesnaková. Na gitare nás doprevádzal Jarko Kostúr.
Lucka Booczová hrala na harmonike, Kristínka Vajdová spievala modernú a ľudovú
pieseň a Martin Halaj hral na flaute a spieval modernú pieseň.
Vyhrali sme krásne ceny, pretože sme sa umiestnili na prvých dvoch miestach.
Hudobné podujatie bolo veľmi pekné. Spolužiaci nás privítali s veľkou radosťou.
Martin Halaj, 4. ročník
OTVORENÁ ŠKOLA
ZŠ s MŠ v rámci otvorenej školy opätovne ponúka spoluobčanom, resp. aj
"cezpoľným" nasledovné služby za úhradu:
- možnosť obedov v školskej jedálni
- počítačový kurz s Ing. Kostúrom ako aj využívanie internetového pripojenia
v.počítačovej miestnosti (každý pondelok a stredu 15:00 - 19:00 hod.)
- zašportovať si v športových útvaroch pre organizované skupiny
- možnosť prepožičať miestnosť - školskú jedáleň (aj kuchyňu) s kapacitou cca 40
ľudí na rôzne rodinné udalosti (oslavy, malé svadby a pod.)
Využite bezkonkurenčné cenové ponuky k vašej spokojnosti. Vaša škola je pre Vás
otvorená!
Mgr. Mária Cesnaková
OZNAMY
- Regionálna súťaž v čítaní medzi školami: ZŠ Slovenská Ľupča, Hiadeľ, Lučatín a
našou školou, sa uskutoční 6. apríla o 10.00 hod. v ZŠ Podkonice
- Na začiatok mája ZŠ Podkonice s obecným a farským úradom plánuje zrealizovť
akciu pod pracovným názvom "Deň rodiny". Mala by sa konať 8. mája o 14.00 hod. na
priestranstve pred kostolom. Okrem zakúpenia detských výrobkov si pozriete folklórne
vystúpenie detí, uvidíte výrobky našich ľudových remeselníkov a ochutnáte chlieb so
šmirkášom, alebo "podkonickie svadobnie" koláče - tvarožník a makovník.
- Deň matiek sa uskutoční 15.mája v Kultúrnom dome o 15:00 hod.
- e-mail ZŠ Podkonice: zs.podkonice@bystrica.sk
Mgr. Mária Turčanová
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ DETI

GRATULUJEME K VÝROCIU

Ema Mešková (č.d. 293)

60. rokov
Milan Patráš (č.d. 98)

50. rokov

Blanka Očenášová (č.d. 144)

Anton Chabreček (č.d. 243)

65. rokov

Anna Peťková (č.d. 344)

Anna Patrášová (č.d. 86)

55. rokov

75. rokov

Mária Čemanová (č.d. 120)

Emília Mrvová (č.d. 25)

Mária Očenášová (č.d. 162)

Emil Patráš (č.d. 298)

ZOMRELÍ SPOLUOBCANIA

Anna Flašková (79 rokov)
Alžbeta Patrášová (93 rokov)
Júlia Patrášová (79 rokov)

KULTÚRA
SRDIEČKO Z LÁSKY - PREMIÉRA
Nedeľa ako každá iná, ale predsa nedeľa 13. marca bola trochu odlišná pre tých, ktorí
sú milovníkmi divadelného umenia.
Nikomu iste netreba predstavovať našich divadelných ochotníkov, ktorí sa znovu
predstavili spevohrou v 3. dejstvách "Srdiečko z lásky". Som presvedčený, že prítomný
vnímavý divák a poslucháč v jednej osobe prežil skutočne jedinečný zážitok. Celý kolektív
divadelného súboru touto cestou ďakuje všetkým spoluobčanom, ktorí nám na premiére
"držali palce" a vytvorili fantastické divadelné fluidum. Boli sme príjemne prekvapení
kultivovanou atmosférou v hľadisku, najmä po doznení posledných tónov inscenácie. Za
všetkých to v závere vyjadril starosta obce p. Jozef Jamrich, predsedníčka PD Ing. Soňa
Portelekyová ako aj predseda poroty SOS v Banskej Bystrici p. Maroš Krajčovič.
Srdečne ďakujeme touto cestou všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o
realizáciu našej inscenácie, osobitne firme Randa, PD Podkonice, Urbáru a firme KopiaJAMEK. Ďakujeme!
Zároveň chceme pozvať medzi nás ďalších mladších adeptov, ktorí budú podobne šíriť
kultúru a dobré meno našej obce na doskách, ktoré znamenajú svet.
PS: .Vo všetkom je dôležité chcieť a vedieť, ale hlavne chcieť, to vedieť sa dá naučiť.
Jozef Budaj, režisér
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KULTÚRA
POZNAJME SVOJU HISTÓRIU
V rámci regionálnej výchovy som v uplynulých 2 rokoch spolu s deťmi v apríli navštívila
kostol sv. Martina. Stretli sme sa v ňom s pánom učiteľom Jozefom Budajom, ktorý nám
ochotne a zaujímavo porozprával o „kráľovskom“ nástroji organe.
Chcela som vedieť, prečo sa v trávnici spieva „Keď si ja zaspievam, ako keby zahral,
ako keby pustil podkonický organ“, a tak som navštívila pána Jozefa Budaja po tretí.raz.
Vari všetci sme ho už počuli a videli, ale o jeho histórii toho asi veľa nevieme. Po prvýkrát
ho naši predkovia počuli v roku 1893, kedy bol postavený firmou Rieger v Krnove pod
výrobným číslom Opus 417. Prvým organistom bol Jozef Rodmund, učiteľ, ktorý organoval
v Podkoniciach od roku 1893 do roku 1910..Je dokonca u nás v starom cintoríne aj
pochovaný.
Mnohí z nás si pamätajú takmer polyhistorické pôsobenie pána učiteľa Alfonza Mojžiša,
ktorý prišiel do Podkoníc v roku 1940 a pôsobil tu s krátkou prestávkou do roku 1952. O jeho
hre sa terajší organista vyjadril takto: „Bol výnimočným organistom. Svojím účinkovaním a
hrou na organe predstihoval mnohých organistov na okolí. Počas prvej etapy svojho
pôsobenia stačil vyučiť v hre na organe dvoch adeptov (8 ročných žiakov) Jozefa Budaja a
Stanislava Patráša.
Ďalšími organistami z radov Podkoničanov boli:
Matúš Turčan od roku 1955 do roku 1963, absolvent učiteľského ústavu, ktorý pôsobil
ako úradník
Peter Kostúr od roku 1963 do roku 1988, absolvent obchodnej akadémie, ktorý bol
organista samouk s vlastným štýlom hry
Stanislav Patráš v rokoch 1952 - 1953 a 1988 - 1991, pôvodným povolaním železničiar
Mgr. Jozef Budaj, učiteľ od roku 1991 až podnes
Ako ste sa dostali k organovaniu?
Môj starý otec aj mama boli chýrni speváci. Po nich som zdedil dispozície a lásku k
hudbe. Už od útleho detstva ako 5-6 ročný som „nasával“, vnímal a prežíval atmosféru
príprav, organizovania a samotného spievania pašií, na ktorých som sa s mamou zúčastňoval. Pri chlapčenských hrách som sa štylizoval do role organistu.
Čím je pre vás organovanie?
Už ako 7 ročný som sedel za organom. Organ ma sprevádza celý život. Organ je môj
život. Hral som na 320 organoch. Na Slovensku, v Čechách, v zahraničí.
Hrali ste na mnohých organoch. Na akom najväčšom organe a kde?
Bolo to asi v Bratislave v Blumentálskom kostole.
Je podkonický organ niečím výnimočný? Aká je akustika v našom kostole?
Akustika v našom kostole je výborná. Potvrdili mi to aj umelci, ktorí u nás vystupovali.
Náš organ je výnimočný zvukovým zafarbením organu, romantickým podfarbením zvuku,
jeho plastičnosťou, ktorá sa dosahuje tým, že zvuková píšťalová skriňa je hlbšie posadená
a tým pádom zvuk nie je ostrý ale zamatový.
Keby ste mali podkonický organ porovnať s okolitými organmi ako by ste ho
ohodnotili, zaradili?
Podkonický organ patrí k tým menším, čo sa týka počtu registrov, píšťal, manuálov. Pre
porovnanie: má 8 registrov v každom je 54 píšťal t.j. približne 500 píšťal. V Banskej Bystrici
je organ s 5000 píšťalami a v Šaštíne s 20 000 píšťalami.
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KULTÚRA
Organ prežil viaceré opravy. Kedy bola posledná rekonštrukcia a v akom rozsahu?
Významná bola oprava v roku 1953, kedy vzduchové zariadenie mech bol napojený na
vzduchovú turbínu poháňanú elektrickou energiou.
Posledná oprava bola v roku 1992. Tá bola generálna. Celé zariadenie organa bolo
demontované a rekonštruované vo firme Grigar a spol. v Prostějove. Vymenené boli
principálové kovové píšťaly v prospekte organu, ktoré zhotovil významný organár pán Ján
Kubát zo známej organárskej dielne v Kutnej Hore.
Celkové náklady na opravu nástroja činili cca 80 tisíc Kčs. Farníci zbierkou a oferami
včas zabezpečili finančné prostriedky požadované firmou. Biskupský úrad v Banskej
Bystrici prispel sumou 10 tisíc Kčs. Nástroj bol opravený precízne, čo konštatovala aj
kolaudačná komisia a dodnes bez ďalších opráv slúži svojmu účelu.
Liturgické nápevy boli niekoľkokrát
zmenené. Zvykli sme si už na ne? Aký
je náš chrámový spev?
Už v r. 1940 sa p. učiteľ Mojžiš snažil
o „čistejší“ spev farníkov. Je pôžitok
počúvať liturgicky kultivovaný,
„vycvičený“, rytmicky správny spev,
najmä keď sa na jednej omši stretne celé
kresťanské spoločenstvo.
Za pôsobenia vdp. Dávida Tencera
asi v roku 1993 Slovenský rozhlas z
našej farnosti vysielal omšu. Bolo to na
2.veľkonočnú nedeľu. Spev farníkov bol
hodnotený pozitívne. Spievali sme
podľa schváleného nápevu. Len pieseň
„Zdrav buď Kriste“ som ponechal v
rakúsko-uhorskom nápeve, lebo ho
Podkoničania veľmi dobre ovládajú.
Mgr. Mária Turčanová
Foto: Portál podkonického organu
po generálnej oprave v roku 1992

PODAKOVANIE
Farnosť Podkonice ďakuje firme Randa za renováciu vnútorných omietok sakristie ako
aj hosťovskej izby na fare. Srdečné Pán Boh zaplať!
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VIETE, ŽE ...
REALITY SHOW UŽ AJ V PODKONICIACH
Možno niekoho zarazil predchádzajúci titulok, ale je to naozaj tak! Od 19. marca
môžeme v televízii JOJ každú sobotu večer sledovať reality show Miliónový tanec.
A prečo píšeme o akcii sledovanej v celej republike v miestnych novinách? Pre tých,
ktorí náhodou ostali namiesto slávenia Bielej soboty sedieť doma pri televíznom prijímači
asi nemusíme nič vysvetľovať, ale asi je väčšina tých, ktorí boli pekne v kostolíku. V televízii
bol práve vtedy Miliónový tanec - casting z Banskej Bystrice, na ktorom sa predstavil aj
väčšine nám známy Janko Jamrich z Podkoníc. A môžeme povedať aj to, že si počínal
veľmi dobre. Dostal sa medzi najlepších 24 tanečníkov z celého Slovenska a postúpil na
sústredenie do Egypta.
Tam sa malo rozhodnúť, ktorí postúpia medzi 10 najlepších a budeme ich môcť
sledovať každý týždeň (podobným systémom ako v Dievčati za milión, alebo v suťaži
Superstar) na televíznej obrazovke. A ak niečo predbehneme, tak teraz už vieme, že aj vo
finále budú mať Podkonice svoje zastúpenie!
Pre ilustráciu uvádzam pár slov hlavného porotcu súťaže, ktorým je Fredy Ayisi. Ten po
poslednom vyraďovaní v Egypte povedal: "Môžem povedať zatiaľ len toľko, že to bude
úžasná fantastická show. Ja sám a mnoho ďalších ľudí sme plakali od dojatia. To, čo tu
predviedli naše tanečné decká je niečo naozaj neopísateľné a som presvedčený, že to
absolutne strhne všetkých ľudí. Fandím všetkým postupujúcim".
Po týchto riadkoch už asi nikomu u nás netreba vysvetľovať, že komu ideme každú
sobotu večer fandiť a samozrejme aj posielať svoje hlasy. Takže, Janko, drž sa!!!
-jk-

Foto: Viktor Vráb

NÁVŠTEVA MINISTRA
Na podnet predsedníčky Poľnohospodárskeho družstva v Podkoniciach Ing. Soni
Portelekyovej navštívil.našu obec vo švrtok 24. marca Minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky pán Zsolt Simon. Stretol sa so zástupcami poľnohospodárskych družstiev,
súkromne hospodáriacich roľníkov, poľovníkov, s chovateľmi oviec, koní a včiel z blízkeho
okolia. Bližšie informácie budú zverejnené v ďaľšom čísle Podkonického spravodaja.
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VAŠE PRÍSPEVKY

.

AKÉ BUDE POČASIE?
V našej dedine bolo viac obyvateľov, ktorí mali rovnaké priezvisko aj meno. Aby ich
ostatní obyvatelia rozoznali, vymysleli im prezývku.
Starý Ďuro, ktorý býval na dolnom konci dediny mal prezývku "Chvila". Naši dedovia
pod názvom chvila rozumeli počasie.
Stará suseda, ktorá bývala 2-3 domy vyššie ako Ďuro, mala prezývku "Mačka".
Jedno letné ráno vyšiel Ďuro na most pred svoj dom. Horná suseda tiež vyšla pred svoj
dom. Keď videla Ďura stáť na moste zavolala: "Ďuro, aká že bude dnes chvila?
V ten deň bolo polojasno s miernou kopovitou oblačnosťou. Odborník Ďuro vykrútil
hlavu k oblohe, pokukal na všetky svetové strany a vyhlásil presnú predpoveď počasia na
celý deň.
"Dnes nebude dobre, po oblohe sa preháňajú mačky".
Vladimír Očenáš, č.d. 72

ŠPORT
STOLNO-TENISOVÝ TURNAJ
Dňa 12.marca 2005 sa v telocvični pri ZŠ v Podkoniciach uskutočnil 3. ročník Stolnotenisového turnaja neregistrovaných hráčov. Tohto turnaja, ktorý pripravila Obec
Podkonice v spolupráci so Stolno-tenisovým oddielom v Podkoniciach sa zúčastnilo 15
súťažiacich, ktorí boli rozdelení do 3 kategórií. Všetci víťazi vo svojich skupinách prešli
turnajom bez zaváhania, takže na budúcom ročníku by bolo zaujímavé zorganizovať zápas
o absolútneho víťaza turnaja.
Poradie v jednotlivých kategóriách:
Muži do 30 rokov
1. Jozef Lipa
2. Martin Bobák
3. Michal Barla
Muži nad 30 rokov
1. Branislav Homola
2. Ľuboš Hošala
3. Jaroslav Chaban
Ženy
1. Mária Cesnaková
2. Ingrid Barlová
3. Erika Osadská
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ŠPORT
PRETEKY V OBROVSKOM SLALOME
V sobotu 5.marca 2005 sa v lyžiarskom stredisku Pleše uskutočnili preteky v obrovskom
slalome. Výborné počasie pritiahlo na zjazdovku takmer 80 pretekárov z Podkoníc a
blízkeho okolia, ktorí súťažili v šiestich vekových kategóriách. Hlavnú cenu a to putovný
pohár vlekárov za najlepšie dosiahnutý čas získal Tomáš Kmeť.

Foto: Stupeň víťazov - Muži do 35 rokov:
Oliver Očenáš, Tomáš Kmeť a Martin Bobák

Poradie v jednotlivých kategóriách:
Dorast (deti)
1. Kristínka Bobáková
2. Erik Turčan
3. Ondrej Očenáš

Muži do 35 rokov
1. Tomáš Kmeť
2. Oliver Očenáš
3. Martin Bobák

Ženy do 35 rokov
1. Michaela Marušková
2. Miriam Pavláková
3. Lívia Barlová

Muži od 36 do 50 rokov
1. Ľubomír Bobák
2. Jozef Turčan
3. Ján Bobák

Ženy nad 35 rokov
1. Katarína Bobáková
2. Katarína Hošalová
3. Katarína Kmeťová

Muži od 51 do 65 rokov
1.. Peter Slobodník
2. Ivan Očenáš
3. Július Maruška

Z REDAKCIE
Vaše názory, podnety, ale aj príspevky a články do Podkonického spravodaja môžete
vhadzovať do schránky, ktorá je umiestnená pri vchode do Obecného úradu, prípadne ich
môžete zaslať aj prostredníctvom elektronickej pošty na spravodaj@podkonice.sk.
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PODKONICKÝ Spravodaj

FARSKÉ OZNAMY

P

4. 4. 2005 - 10. 4. 2005
19.00 - Zvestovanie Pána, slávnosť

P

4.4.

+ Vlasta Sliacka

11.4.

U

19.00 - féria
Poďakovanie za 75 rokov života
a prosba o Božiu pomoc
7.00 - féria

U

5.4.

S
6.4.

Š
7.4.

P
8.4.

S
9.4.

N
10.4.

+ Jozef Turčan, 15. výročie
19.00 - sv. Ján Krstiteľ de la Salle, kňaz
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny
19.00 - féria
+ Anna Flašková
19.00 - féria
+ Alžbeta Patrášová
3. veľkonočná nedeľa
8.00 + Mária Randová
10.30 Za veriacich

P
18.4.

U

+ Miroslav Barla a rodičia
19.00 - féria

+ Etela, 10. výročie
19.00 - féria

12.4.

+ Irena Barlová
synvýročie)
Ján
+ František
Bobák a(15.

S

7.00 - féria

13.4.

+ Anna
Budajová
+ Júlia
a Juraj
Turčan

Š

19.00 - féria
Za Božiu pomoc
+aAlžbeta
Očenášová
rodina
dary Ducha
Sv. prearodinu
19.00 - féria

14.4.

P
15.4.

S
16.4.

N
17.4.

Upratovanie kostola: Katarína Luptáková

18. 4. 2005 - 24. 4. 2005
19.00 - féria

11.4. 2005 - 17. 4. 2005
19.00 - sv. Stanislav, biskup a mučeník

+ Mária Turčanová
19.00 - féria
Poďakovanie za 35 rokov manželstva
a 60 rokov života
4. veľkonočná nedeľa
8.00 + Irena Stanková, 5. výročie
10.30 Za veriacich
Upratovanie kostola: Mária Ivaničová

P
25.4.

U

25. 4. 2005 - 1. 5. 2005
19.00 - sv. Marek, evanjelista
Za Božiu pomoc pre Annu
19.00 - féria

19.4.

+ z rodiny Bulovej

26.4.

+ Etela a František Bobák

S

7.00 - féria

S

7.00 - féria

20.4.

Š

+ Ľudovít Flaška a manželka
19.00 - féria

+ Martin a Ema

27.4.

Š

19.00 - féria

21.4.

+ Irena a Ján Barla

28.4.

+ Pavol Kostúr

P

19.00 - féria

P

19.00 - sv. Katarína Sienská

22.4.

+ Margita a Imrich Puliš a syn Peter

29.4.

S

19.00 - sv. Vojtech, biskup a mučeník

S

23.4.

+ Mária a Juraj Barla, 20. výročie

30.4.

N

5. veľkonočná nedeľa
8.00 + Marta Turčanová, 1. výročie
10.30 Za veriacich

N

24.4.

Upratovanie kostola: Mária Budajová

1.5.

Za Božiu pomoc pre rodinu
19.00 - féria
Za zdravie a Božiu pomoc
pre rodinu Turčanovú
6. veľkonočná nedeľa
8.00 + Anna a Ján Turčan
10.30 Za veriacich
Upratovanie kostola: Anna Očenášová

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj

Apríl 2005
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