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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA.
Po veľkých sviatkoch na prelome rokov prichádza obyčajný pracovný zhon. Poriadne
sme sa nestačil zorientovať v pracovných úlohách a prichádza k nám s oznámením
Katarstrálny úrad v Banskej Bystrici, že začína v našej obci, konanie o obnove evidencie
pozemkov a právnych vzťahov k nim, (tzv. ROEP). O čo tu ide? V konaní o obnove
evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim sa zisťujú dostupné údaje o pozemkoch a
právnych vzťahoch k nim a na ich základe sa zostavuje a schvaľuje register obnovenej
evidencie pozemkov (ďalej len register). Predmetom konania sú pozemky vymedzené
vlastníckymi vzťahmi, alebo dražbou, ktoré nie sú evidované, alebo evidované neúplne v
súbore geodetických informácií.
Konanie sa už vlastne začalo dňom vyvesenia „Verejnej vyhlášky“, ktorá je vyvesená na
úradných tabuliach. Upozorňujem, že je potrebné si pripraviť jednotlivé listiny k pozemkom.
Všetko toto bude riadiť sedem členná komisia, ktorú zriadila „Správa katastra Banská
Bystrica“ a bude postupne prizývať vlastníkov a nájomcov. Jej činnosť sa začne po
vyhotovení grafickej časti registra.
Register bude v konaní zastupovať zhotoviteľ registra t.j. GEOPRIS spol. s r.o. Banská
Bystrica - geodetická.kancelária.
Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v úradných tabuliach obce - Verejná
vyhláška.
Pre začiatok roka je charakteristické predkladanie daňových priznaní k dani z
nehnuteľnosti o ktorom sme informovali v predchádzajúcom čísle. Ja len chcem
podotknúť, že miestne dane pre r. 2007 zostávajú nezmenené, nebudú sa zvyšovať. Obec
Vám vyrúbi daň platobným výmerom. Daň treba zaplatiť do 31. mája 2007. Tento termín je
potrebné rešpektovať.
...pokračovanie na 2.strane

spravodaj@podkonice.sk
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
...pokračovanie z 1. strany
Záverom sa chcem zmieniť o vandalizme v našej obci. V poslednej dobe registrujeme
ničenie obecného - verejného majetku hlavne na námestí obce. Boli zničené - polámané
lavice v parku na námestí, neustále ničenie fasády na priečelí Pohostinstva na Hrbe,
ničenie nových cestovných poriadkov a posledne zničenie časti Betlehemu pri vianočnom
stromčeku na námestí.
Chcem Vás vážení občania vyzvať, koho uvidíte poškodzovať obecný majetok, aby ste
to nahlásili na Obecný úrad, s tým že sa zachová voči Vám diskrétnosť. Napokon ukladá to
i zákon 369/90 Zb. o obecnom zriadení, že i občan je povinný chrániť majetok obce.
Verím, že s pomocou Vás, ako aj poriadkovou komisiou pri Obecnom úrade znížime
vandalizmus v našej obci.
Jozef Jamrich
starosta obce

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) KOMISIA PRE KONANIE O OBNOVE EVIDENCIE POZEMKOV (ROEP)
Skladá sa zo zástupcov obce - spravidla starosta je aj predsedom komisie. Ďalej za
člena boli určení: Ing. Roman Barla za Urbárske pozemkové spoločenstvo a pasienkové
pozemkové spoločenstvo v Podkoniciach
- Katarína Kostúrová za Poľnohospodárske družstvo v Podkoniciach
- zástupca Katastrálneho úradu
- zástupca Obvodného pozemkového úradu
- zástupca Slovenského pozemkového fondu
- zástupca Štátnej organizácii lesného hospodárstva
2) DAŇ ZA PSA
Upozorňujeme daňovníkov, ktorí ešte nezaplatili daň za psa splatnú do 31. januára
2007 vo výške 250,- Sk, aby tak urobili v čo najkratšom termíne priamo do pokladne
obecného úradu.
V prípade nezaplatenia dane, budeme postupovať podľa platných predpisov a
pristúpime k exekučnému konaniu.
Zároveň prosíme majiteľov psov, ktorí do dnešného dňa neprihlásili/neodhlásili svojho
psa do evidencie/ z evidencie, aby tak urobili v čo najkratšom termíne. Podľa zákona č.
282/2002 Z.z. evidencii podlieha každý pes držaný na území obce viac ako 90 dní.
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
3) VÝVOZ PLASTOV V ROKU 2007
26. február 2007, 26. marec 2007 a 23. apríl 2007. O ďalších termínoch vás budeme
včas informovať.
-jg-

4) UZNESENIE ČÍSLO 15
Z 2. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DŇA 11. JANUÁRA 2007
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO :
Vzalo na vedomie:
1. návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
2. poradu poslancov v Selciach 29.1.2007
3. informáciu o príprave nového futbalového výboru
Schválilo:
1. pridelenie priestorov pre Klub kondičnej kulturistiky
v starom obchode (Konzum)
2. členov jednotlivých komisií pri OZ
- pre komisiu životného prostredia a výstavby
Máriu Patrášovú
- pre finančnú komisiu:
Vladimíru Turčanovú a Ing. Jána Chabana
- pre kultúrno - školskú a športovú komisiu:
Michala Vrába, Mgr. Norberta Ďurdíka, Vladimíru Turčanovú
- pre komisiu na ochranu verejného poriadku:
Ľubomíra Očenáša
- pre komisiu sociálno - zdravotnú:
Katarínu Kmeťovú

7:0:0

7:0:0

Neschválilo:
1. Jednanie so spoločnosťou DIVUS GAME PLUS, s.r.o.
za účelom prevádzkovania Chaty Pleše, ako nového záujemcu.
Hlasovali za jednanie: Ing. Katarína Hošalová, Ing. Ján Chaban, Ivan Kostúr.
Hlasovali proti: Juraj Barla, Ing. Ján Bobák, Ing. Dominik Valent, Róbert Valent.
2. Ponuku fy. PUFFLER na odvoz domového a separovaného odpadu.
7:0:0
Jozef Jamrich
starosta obce
V Podkoniciach, 12.1.2007
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
5) SPOLOK PODKONIČAN - STAV FINANCIÍ K 31.12.2006
Príjmy 2% z dane v r. 2005/2006

62.780 Sk

Výdavky r. 2005:
- práca s mládežou
- správa spolku

14.500 Sk
5.260 Sk

Výdavky r.2006:
- práca s mládežou
- podpora športu
- propagácia obce
- kultúra
- správa spolku

12.156 Sk
11.170 Sk
11.204 Sk
4.116 Sk
4.374 Sk

Výdavky za rok 2005 a 2006 spolu

62.780 Sk

V r. 2006 nám prišlo na účet spolku 18.459 Sk. Tieto financie budú použité v roku 2007.
Nakoľko sa blíži dátum podávania daňových priznaní, chceme Vás aj tentokrát poprosiť
o Vaše 2% z dane pre náš spolok. Zamestnanci dajú potvrdiť tlačivá u zamestnávateľa a
zašlú na Daňový úrad, podnikatelia tak môžu urobiť priamo pri vypĺňaní tlačiva pri Daňovom
priznaní. Vopred ďakujeme.
Názov:
Adresa:
IČO:
Právna forma:
Číslo účtu:

Spolok Podkoničan
Podkonice 178, 976 41
37957601
Združenie
2621783174/1100
Tatra banka a.s.

Spolok Podkoničan - Jediný spôsob
ako navrátiť vaše peniaze naspäť k vám!

2%

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ DETI

Matúš Kukučka (č.d. 245)

GRATULUJEME K VÝROCIU
60. rokov
Anna Turčanová (č.d. 267)

65. rokov
Elena Porubčanová (č.d. 281)
Emília Valentová (č.d. 174)

ZOMRELÍ SPOLUOBCANIA

PODKONICKÝ Spravodaj

80. rokov
Helena Švihlová (č.d. 237)

Martin Slobodník (62 rokov)
Anna Slobodníková (93 rokov)
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OKIENKO SLUŠNOSTI
V tomto ročníku Podkonického spravodaja sme sa rozhodli pravidelne uverejňovať
novú rubriku Okienko slušnosti.
Dúfame, že vás osloví a stanete sa jej pravidelnými čitateľmi. Vstup do ríše etikety sme
venovali ľudskej ruke, začiatkom roka tak často podávanej. Môžeme sa spoločne spätne
ohliadnuť, či sme postupovali správne...
AKO PODÁVAME RUKU?
Prečo si pri pozdrave podávame ruku? Naši prapredkovia tým naznačovali, že v ruke
nedržia zbraň, že prichádzajú v mieri a v priateľstve. Preto má i bežné potrasenie rukou
svoju symboliku a musí ctiť určité „pravidlá čistoty".
Ruky si nepodávame cez prekážku, napr. cez stôl alebo „do kríža" s ďalším párom.
Priateľské gesto, akým je podanie ruky, by sme malí sprevádzať úsmevom a pohľadom do
očí. Muž pri podávaní ruky vždy stojí - ak sedí, vstane. Nestačí sa len nadvihnúť a
prihrbeným telom naznačovať, že toto je maximum, čo som „kvôli vám ochotný urobiť".
Musí stáť priamo.
Dlaň je mimoriadne citlivá, preto silne vnímame rôzne odchýlky od prirodzeného
podania ruky, napr. keď nám niekto podá ruku mľandravú ako ryba. Stisnutie ruky má byť
krátke, pevné a nemá trvať dlhšie než sekundu. Nevhodné sú familiárne sprievodné
prejavy stisnutie predlaktia druhou rukou, potľapkávanie po chrbte, dlhé, až nekonečne
trasenie rukou, ktoré uvádza partnera do rozpakov. Voči žene je takýto postup úplne
nemiestny a namiesto priateľského pozdravu ju zaskočíme zjavným obťažovaním.
Ruky musia byť pri pozdrave čisté, nepodávame ruku v sadre alebo v rukavici. Ľudia,
ktorí pravú ruku nemajú alebo majú namiesto nej protézu, si zvykli podávať ľavú ruku
prevrátenou dlaňou, takže ju môžeme prijať pravou rukou. Žena má pri podávaní ruky isté
„úľavy": môže podávať ruku posediačky a v rukavici, pokiaľ je súčasťou večerného odevu,
vonku aj v koženej či pletenej rukavici. Ak však bude podávať ruku rovnako alebo
spoločensky vyššie postavenej žene, radšej tiež vstane, aby nebudila dojem namyslenosti.
Ak staršia žena vyzlečie rukavicu, mladšia žena by to mala urobiť tiež.
Spoločensky významnejší podávajú ruku ako prví. Spoločensky významnejšia osoba
musí mať právo sama rozhodnúť, s kým si rukou potrasie a s kým nie. Aj dnes by sme mali
obozretne pristupovať k žene a vyčkávať, kým nám ponúkne ruku na potrasenie. To isté
platí o staršom a nadriadenom.
Čo urobíme, ak sme spoločensky významnejší a niekto ako prvý podáva ruku nám?
Budeme predstierať, že ju nevidíme alebo nezdvorilého opravíme? Nie, naopak, čo
najrýchlejšie ruku prijmeme. To je naše poslanie v spoločnosti: preukazovať ostatným
dobro a pokiaľ sa niekto iný dopustí chyby, urobíme všetko preto, aby sme mu pomohli
chybu napraviť.

Prevzaté zo Sufléra Štatnej opery v B.Bystrici
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Základná škola s materskou školou v Podkoniciach organizuje 13. februára 2007 od
15.00 hod. (podľa potreby individuálne po telefonickom dohovore) zápis žiakov do
1..ročníka.
V našej škole sa nachádza:
- individuálna integrácia do bežnej triedy, v prípade potreby špeciálna trieda
(pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania sa, pre telesne
postihnuté deti)
Ponúkame:
- odborný prístup špeciálnych pedagógov
- bezbariérový prístup
- vyučovanie v prírode
- chov a starostlivosť o zvieratká
- Projekt-Škola podporujúca zdravie, Otvorená.škola
- výučba cudzích jazykov
- záujmové krúžky (PC, futbal, volejbal, lyžovanie, tenis, cyklistika, regionálne tance a
spevy)
- dobré materiálne a technické vybavenie školy (telocvičňa, ihriská, náučné chodníky,
jazda na koňoch)
- relaxácia a oddych v krásnom prostredí, využívanie sauny
- regionálna kultúra (vyrábanie vlastných produktov)
- možná účasť rodičov na výchovno-vzdelávacom procese, zájazdy a výlety, ozdravné
pobyty pri mori
Doprava zabezpečená! Ideálne podmienky pre vaše deti, príďte sa presvedčiť, príďte
medzi nás!
Mgr. Vladimíra Turčanová, riaditeľka ZŠ s MŠ

BUDETE MAŤ PRVÁKA?
Vaše 6-ročné dieťa by malo nastúpiť v septembri do 1. ročníka základnej školy. Podľa
skúseností pracovníkov pedagogicko - psychologických poradní nie všetky 6-ročné deti sú
schopné v tomto veku zvládnuť nároky 1. triedy bez vážnejších problémov.
Fyzickú (telesnú) zrelosť posúdia detskí lekári pri predškolských zdravotných
prehliadkach.
Psychickú (duševnú) zrelosť posudzujú bezplatne na Vašu žiadosť psychológovia
pedagogicko - psychologických poradní.
Predkladáme Vám základné informácie o tom, čo by Vaše 6-ročné dieťa pred vstupom
do školy malo vedieť a ako by sa malo správať, aby zvládlo nároky 1. ročníka bez väčších
problémov.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Budúci prvák by mal vedieť:
-.samostatne sa obliecť a obuť (aj pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky)
-.samostatne sa najesť a obslúžiť na WC
-.správne vyslovovať všetky hlásky
-.vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
-.kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
-.vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
-.poznať základné farby
-.spočítať predmety do "päť"
-.rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
-.naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku
-.vysloviť 1-2 slabičné slovo samostatne po hláskach
-.orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"
-.vie svoje meno a priezvisko, adresu, prípadne číslo telefónu domov
Ako by sa budúci prvák mal správať:
-.vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút
-.začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha
-.na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za
rodičov, neuteká)
-.väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi
bojazlivý a plačlivý
-.nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti
-.v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napr. cmúľanie prstov,
ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie
-.nezajakáva sa pri reči
-.nepomočuje sa
Je samozrejme možné, že Vaše dieťa spĺňa všetky uvedené predpoklady a
požiadavky. V prípade. ak ich nespĺňa, jeho zaškolenie by bolo predčasné a zvládnutie
nárokov základnej školy mu môže spôsobiť výrazné problémy.
Pokiaľ máte po prečítaní tohto textu pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa dostatočne
pripravené pre školskú dochádzku, navštívte pedagogicko - psychologickú poradňu, kde
psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej zrelosti Vášho dieťaťa, poradí Vám ako
môžete svoje dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne
Vám vhodné podnety a materiály. Môže prípadne Vášmu dieťaťu odložiť školskú
dochádzku o jeden rok a zaradiť ho do predškolskej skupiny detí, ktorej činnosť je
zameraná práve na rozvíjanie tých dôležitých zručností, ktoré sú nevyhnutným
predpokladom pre zvládnutie nárokov 1. ročníka.
Adresa poradne v Banskej Bystrici, kde sa môžete obrátiť:
Pedagogicko-psychologická poradňa
Štefánikovo nábrežie 2
Banská Bystrica
Telefón: 412 45 37

57

Február 2007

PODKONICKÝ Spravodaj

INZERCIA
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KVETY NA KAŽDÚ PRÍLEŽITOSŤ
ponúka

Aranžérske Šúdio
Dano
Adresa: Dolná 1, Banská Bystrica
Telefonické objednávky: 048 / 415 60 77, 0908 245 585
Na trase Banská Bystrica - Podkonice DOVOZ ZDARMA!

ŠPORT
PODKONICKÁ PÄTNÁSTKA
Obec Podkonice a Mikroregión pod Panským dielom usporiada dňa 4.3.2007 (nedeľa)
verejné preteky v behu na lyžiach klasickou metódou pod názvom Podkonická pätnástka o
cenu týždenníka Roľnícke noviny. Pôjde už o 31. ročník týchto pretekov, ktoré sa po rokoch
odmlky čoraz viac stávajú neodmysliteľnou súčasťou bežeckého lyžovania na Slovensku.
Novinkou v prihlasovaní je registrácia pretekárov prostredníctvom internetu.
Organizátori upozorňujú, že iná forma prihlášok nebude akceptovaná. Prihlasovať sa
môžete už teraz na internetovej stránke www.casomiera.sk/p15. Uzávierka prihlášok bude
2.3.2007.
Pretekať sa bude klasickou technikou v nasledujúcich kategóriách: ml. žiačky (2 km),
ml. žiaci (2 km), st. žiačky (3 km), st. žiaci (4 km), ml. dorastenky (4 km), ml. dorastenci (5
km), st. dorastenky (5 km), st. dorastenci (10 km), ženy 1 /rok narodenia 1986 až 1972 (5
km), ženy 2 /1971 a st./ (5 km), muži-juniori (15 km), veteráni 1 /1957 - 1969/ (10 km),
veteráni 2 /1956 -1947/ 10 km a veteráni 3 /1946 a st./ (10 km).
Štartovné pre zúčastnených pretekárov je nasledovné: žiaci - bez úhrady, dorastenci.50 Sk, dospelí a juniori - 100 Sk.
V každej kategórii budú prví traja odmenení vecnými cenami. Štart preteku je o 10.00
hod. na futbalovom ihrisku Brodok. Zostáva nám len veriť, že počasie nám bude aj tento rok
naklonené ako na vydarenom vlaňajšom jubilejnom ročníku.
-jk-

TJ TATRAN PODKONICE - DO NOVÉHO ROKU S NOVÝM VÝBOROM
V mesiaci január 2007 sa na Obecnom úrade v Podkoniciach zišli zástupcovia hráčov,
fanúšikov a Obecného úradu na zasadnutí futbalového oddielu TJ TATRAN PODKONICE.
Hlavným cieľom stretnutia bolo vytvorenie nového organizačného výboru futbalového
klubu.
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ŠPORT
Nové vedenie klubu tvoria: Ladislav Barla, Milan Patráš, Jaroslav Barla, Dominik
Valent a Tomáš Kvačkaj. Medzi hlavné ciele si nové vedenie klubu zaradilo:
1) stabilizovanie hráčskeho kádra
2) práca s mládežou
3) návrat do vyššej okresnej súťaže
4) finančná stabilita klubu
Pre podporu vytvorenia vhodného ekonomického zázemia klubu, pripravuje nové
vedenie klubu akciu pre fanúšikov, ktorí majú záujem podporiť podkonický futbal aj
finančne - zavedenie tzv. „členských preukazov“. Po zaplatení stanového poplatku obdrží fanúšik preukaz, ktorý mu umožní bezplatný vstup na všetky domáce futbalové zápasy
TJ Tatran Podkonice a turnaje organizované v danom čase. Okrem bezplatného vstupu na
zápasy klubu budú mať majitelia týchto preukazov aj určité výhody a zvýhodnenia (napr.
guláš, pivo - zdarma a pod.) na akciách organizovaných klubom (letné turnaje A-mužstva,
Starých pánov, exhibičný zápas Východ vs. Západ, záver sezóny a pod.).
Poplatky za členské preukazy:
a) marec 2007 - júl 2007 = 200,- Sk
b) august 2007 - november 2007 = 200,- Sk
c) celá.sezóna 2007 = 300,- Sk
Poplatok je možné zaplatiť hneď po zverejnení tohto článku ľubovoľnému členovi
výboru FK alebo na zasadnutí výboru FK. Alebo neskôr po začatí jarnej časti súťaže počas
domáceho majstrovského zápasu.
Výbor FK

KULTÚRA
SĽUK SI PRIPOMÍNA TONKOVIČA
Pri príležitosti 100. výročia narodenia Pavla Tonkoviča organizuje folklórna skupina
SĽUK slávnostný večer, na ktorom sa okrem ďalších zaujímavých hostí, v krátkom vstupe
predstaví aj naša folklórna skupina „Vysoká“. Obecný úrad v Podkoniciach pri tejto
príležitosti organizuje zájazd na toto podujatie - v sobotu dňa 24. februára 2007, ktoré sa
bude konať v Bratislave - Rusovciach.
Odchod autobusu sa predpokladá
o 8 hod. ráno, cestovné 350 Sk/os.
Možnosť obeda v hodnote 80 Sk v
Cafe - Restaurant SĽUK.
Program: 17.00 - 18.30 h. Po
skončení programu sa organizuje
banket s občerstvením.
Návrat
domov sa očakáva v neskorých
nočných hodinách.
Srdečne vás všetkých pozývame !
Prosíme záujemcov, aby svoju
účasť potvrdili na Obecnom úrade do
9.2.2007.
-vt-
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FARSKÉ OZNAMY

5.2.

5. 2. 2007 - 11. 2. 2007
18.00 - Sv. Agáty, panny a mučenice
Poďakovanie za 75 rokov života
a prosba o Božiu pomoc
18.00 - Sv. Pavla Mikiho a jeho spol.

6.2. + rodičia Anna a Ján Turčan a ich rodičia
7.00 - féria
Za ženy, ktoré sa modlili deviatnik
u pani Chabanovej
7.2.

12. 2. 2006 - 18. 2. 2007
sv. omša nebude
12.2.
18.00 - féria
+ Emil Bittner

13.2.

sv. omša nebude
14.2.
18.00 - féria

18.00 - féria
8.2.

+ Ivan Patráš, 15. výročie

15.2.

18.00 - féria
9.2.

+ Martin Slobodník
18.00 - Sv. Školastiky, panny

10.2.

+ Ján Jamrich
6. nedeľa v Cezročnom období

11.2.

19.2.

20.2.

21.2.

10.00 rodičia Kornélia a Jozef a ich rod.

16.2.

+ Mária a Július Barla a syn Ján
18.00 - féria
Za ženy, ktoré sa modlili deviatnik
u pani Bittnerovej

18.00 - féria
Za zdravie a Božiu pomoc
pre Júliu Kostúrovú
17.2.
7. nedeľa v Cezročnom období
8.00 Poďak. za 85 rokov života a prosba
10.30 Za farnosť
18.2. o Božiu pomoc

Upratovanie kostola: Mária Ivaničová

Upratovanie kostola: Mária Budajová

19. 2. 2007 - 25. 2. 2007
18.00 - féria

26. 2. 2007 - 4. 3. 2007
18. 00 - féria

+ Mária Turčanová, č.d. 111

26.2.

Na úmysel celebranta

18.00 - féria

18.00 - féria

+ František Balko

+ Anna Slobodníková (č.d. 313)

27.2.

18.00 - POPOLCOVÁ STREDA (pôst)

7.00 - féria

Na úmysel celebranta

+ Ján Slobodník

28.2.

18.00 - KATEDRA SV. PETRA
22.2.

+ Anna Slobodníková

18.00 - féria
1.3.

+ Mária a Juraj Patráš a deti

18.00 - féria
23.2.

24.2.

25.2.

+ rodičia Irena a Július a ich rodičia
7.00 - féria
Za Božiu pomoc pre rodinu Karajčiovú
a Durrer
1. pôstna nedeľa
8.00 rodičia Veronika a Viliam Flaška
10.30 Za farnosť
Upratovanie kostola: Anna Očenášová

18.00 - féria
2.3.

+ Kornélia a Juraj Ondriaš
18.00 féria

3.3.

4.3.

+ Ján Ivanič a rodičia
2. pôstna nedeľa
8.00 + Emília Balková, manžel a brat
10.30 Za farnosť

Upratovanie kostola: Jožka Gregorčoková

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj
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