Ročník XX.

Číslo 2

Február 2022

Milí spoluobčania,
pre starších ľudí rýchlym, pre mladších možno
pomalším plynutím času sme sa posunuli do
obdobia za Hromnice. Tento deň, 2. február je
akousi pomyselnou hranicou, ktorá delí zimu na
dve polovice. V tento čas sa vraj aj medveď
obracia na druhý bok. Tma a dlhé zimné večery
pomaly ustupujú svetlu, ktoré nám už možno aj
chýbalo. Na Nový rok to bolo „o slepačí krok“, na
Tri Krále „o skok dále“ a na Hromnice je svetla už „o
hodinu více“. Tieto pranostiky vznikli už dávno, o to
viac musíme oceniť realitu pribúdajúceho svetla,
ktorú naši predkovia do týchto pranostík zhmotnili.
Na rozdiel od predošlých rokov, v tohoročný február napadlo aj viac snehu, ktorý nám okrem
radostí priniesol aj starosti. Radosť zo snehu mali najmä deti, ktoré sa ho nabažili pri hrách a
stavaní snehuliaka na školskom dvore, ale aj pri sánkovačke na Hôrke, keď nebola
komunikácia posypaná, a to aj na žiadosť rodičov malých detí. Radosť konečne mali aj lyžiari,
ktorých prišlo za prvý februárový víkend na Pleše požehnane a vďaka vlekárom si končene
mohli zalyžovať aj na domácom svahu. Starosť priniesol ľuďom, ktorí zabezpečujú zimnú
údržbu. Všetci sme si všimli, že údržbu zabezpečujú cudzí ľudia, pretože naše podkonické
"kapacity" nemajú o zabezpečovanie tejto služby záujem. Sme si vedomí, že udržať cestu, keď
sneží celý deň je ťažké a ani opakované plúženie nie je dostatočné. Je potrebné nájsť správnu
hranicu stavu ciest a vynaložených financií na údržbu ciest. Za posledné dva týždne viackrát
nasnežilo, zamrzlo, roztopilo sa. Vždy sme sa snažili reagovať, aby sme cesty očistili.
Uznávame, že nie vždy sa to podarilo. Určite sme ale nenechali "v štichu" žiadne auto, ktoré
malo problém na niektorom mieste vyjsť a o ktorom sme vedeli, resp. sme boli požiadaní o
pomoc. Pravidelne udržiavame vlastnými silami aj "kopčeky" smerom Pod Stráňu, Pri Kríži na
Novej ulici, smerom do Šinkeje kúta, Hore radom a ku kostolu. Cesty sa pluhujú a ošetrujú
posypom na základe pokynov, aby tieto služby boli pod finančnou kontrolou. Je pravda, že
poskytovateľ služieb zabezpečuje službu aj v Slovenskej Ľupči, preto ho nemáme k dispozícii
na „lusknutie prsta“. Musíme túto realitu brať do úvahy a nebrániť prejazdu pluhu, ak ide popred
dom o 9-tej hodine, ako sme toho boli svedkami. Cesty sa plúžia podľa priorít. Ako prvá Hôrka,
aby bolo zabezpečené zásobovanie kuchyne na škole a dovoz detí do škôlky a školy. Druhou v
poradí je Nová ulica, potom Hore radom a nakoniec ostatné komunikácie v obci. Ako posledná
je ošetrovaná cesta do Priechoda, ale tam máme našťastie naše „kontrolky“, keďže z
Priechoda máme dve pani učiteľky, ktoré cestu využívajú denne. Každá kritika je braná vážne,
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
snažíme sa ňu reagovať. Niekedy však nedokážeme z rôznych dôvodov každý problém
vyriešiť, príroda je silnejšia. Niektorí z občanov majú zvyk po vypluhovaní vyhadzovať sneh na
cestu. Deje sa to na Novej ulici, Hore radom, aj na Hôrke. Sneh zavadzia každému, ale ulica nie
je ideálne miesto, kam by sa mal sneh vyhadzovať.
Okrem spomenutých malých problémov čelíme všetci aj problému pandémie, ktorá nám s
vysokou pravdepodobnosťou aj v tomto roku zamedzí organizovaniu tradičnej fašiangovej
zabíjačky. Bude preto asi vhodnejšie zabaviť sa počas fašiangu viac individuálne ako vo veľkej
spoločnosti, pretože práve v čase poslednej fašiangovej soboty sa očakáva vrchol súčasnej
vlny Omikronu.
Prajem vám veľa zdravia, trpezlivosti a pohody!
Ivan Barla, starosta obce

OBEC INFORMUJE
ZBER ODPADOV V OBCI
Dňa 2. februára sa podľa harmonogramu uskutočnil zber odpadov (tak zmesového
komunálneho ako aj separovaného), a to spolu troch zložiek plastov, VKM obalov (tetrapaky)
a obalov z kovu. Samostatne sa zbieralo sklo. V jeden deň sa mali z obce uskutočniť tri
odvozy odpadov. Bohužiaľ, v súlade s predpoveďou počasia v ten deň "dobre" nasnežilo a
došlo k viacerým komplikáciám počas zberu odpadov. Napriek opatreniam, ktoré prijala obec,
súvisiacich s údržbou ciest, skončili autá dvakrát mimo cesty. Pre vytiahnutie "smetiarenskych"
áut bola povolaná ťažká vyprosťovacia technika. Zberová spoločnosť uznala, že obec urobila
maximum, aby cesty bolo zjazdné, keď pred zberovými autami išiel bezprostredne posýpač,
ktorý štrkom sypal komunikácie.
Pri narábaní s odpadom boli pozorované
viaceré nedostatky v tom, že pri veľkých
kontajneroch sa nahromadili vrecia s plastami,
ktoré mali ale zostať až do času zberu v
domácnosti.
Obec distribuovala do každej domácnosti na
dve etapy 18 ks plastových vriec, ktoré v mnohých
prípadoch postačia rodinám na celý rok. Vyskytli
sa však medzi nami aj rekordéri, keď pri dome
bolo aj viac ako 10 vriec (asi sa upratovalo), ale
postup bol správny. Plasty zostali v domácnosti a
v deň zberu boli vyložené pred dom. Do vriec je
možné dávať spolu plasty, VKM obaly a obaly z
kovu. Tieto položky sa následne vytriedia na triediacej linke. Po ukončení mrazov resp. ak to
poveternostné podmienky umožnia, budú kontajnery preznačené nálepkami podľa obrázku,
ktoré upozornia občanov, že do kontajnerov bude možné zhromažďovať spolu plasty,
VKM aj obaly z kovu. POZOR, kontajnery na sklo aj naďalej zostávajú výlučne na zber skla.
Po dlhšom čase sa podarilo oživiť možnosť zberu šatstva. Prebiehajú rokovania s
predpokladom odsúhlasenia zmluvy na najbližšom obecnom zastupiteľstve. Ako bolo
zaužívané, box na zber šatstva by bol umiestnený na štandardnom mieste pri budove
obecného úradu.
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OBEC INFORMUJE
ODPADKY V CHOTÁRI
Popri dlhoročných bio skládkach, ktoré sa obec snaží už dlhšiu dobu vyriešiť spolu s
orgánmi z okresu, hasičmi, ktoré slúžia alebo slúžili na odkladanie konárov a drevín vhodných
na štiepkovanie pre vykurovanie školy, resp. uloženie bio odpadu Na Brezinách sa v poslednej
dobe vyskytlo v chotári obce viacero drobných skládok odpadu. Tieto boli nahlásené obci
občanmi. Viaceré tieto skládky boli zlikvidované pracovníkmi OÚ, niektoré budú doriešené až
na jar, po roztopení snehu napr. skládka
plastových fliaš a iného komunálneho odpadu na
Príslope, Za Hŕbkom, kde si jeden občan "odložil"
palubnú dosku z havarovaného auta, ale v snehu
ju nevieme lokalizovať. Možno niekto iný alebo
ten istý si pre zmenu v tejto lokalite zabudol
prednú kapotu z auta. A to musíme spomenúť aj
kopu nárazníkov za kontajnermi pri starom
cintoríne. Nesmieme zabudnúť aj na vysypané
tehly pri skládke konárov v potoku, ako aj iný
stavebný odpad medzi konármi, ktorý plánuje
obec vytiahnuť a odviesť na likvidáciu do
Slovenskej Ľupče.
Chceme požiadať všetkých, aby sme minimalizovali, ideálne viacej netvorili ďalšie
neriadené skládky. Všetky aj tak budeme musieť likvidovať z našich peňazí. Aj
veľkoobjemný odpad vieme doma odložiť a v čase zberu takéhoto odpadu vložiť do
pristavených kontajnerov.
Pozitívnou informáciou pre obec súvisiacou s témou odpadov je skutočnosť, že
organizácie, ktoré zberajú akékoľvek zložky odpadu sú povinné vystaviť každej obci
potvrdenie o množstvách odpadu, ktoré odviezli jej občania na zberné dvory (napr. železný
šrot, papier). Tieto množstvá vykázaných odpadov nám podľa predbežných kalkulácií umožnia
zvýšiť našu úroveň vytriedenia odpadov nad hranicu 40%, čo spôsobí zníženie sadzby, ktorú
platíme za uskladnenie odpadov.
PLATENIE DANÍ A POPLATKOV
Viacerí z vás už chceli na obecnom úrade zaplatiť za smeti, za psov ako aj dane za svoje
nehnuteľnosti. Dávame vám preto na vedomie, že platenie daní a poplatkov bude možné
najskôr od mesiaca máj, následne po zapracovaní doručených daňových priznaní resp. iných
podaní. Presný termín na platenie vám bude oznámený s predstihom. Výška poplatkov pre rok
2022 zostala bez zmeny, tak ako bola v roku 2021.
STRAVOVANIE SENIOROV
V poslednom období sme zaznamenali viacero dopytov na stravovanie seniorov v obci.
Preto dávame na vedomie, že stravu je možné odoberať z troch prevádzok, a to z jedálne
Základnej školy, z jedálne Beki a z Hostinca Podkova. Obec zabezpečuje rozvoz z prvých
dvoch prevádzok priamo "na stôl" seniorov, ktorí o túto službu prejavili záujem. Stačí zavolať na
obecný úrad, ostatné už s prevádzkami dohodneme. Aktuálne zabezpečujeme dovoz obedov
priemerne pre 16 občanov.
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OBEC INFORMUJE
ÚČET V PROSPECH RODINY POSTIHNUTEJ POŽIAROM
Koncom mesiaca plánujeme uzavrieť účet, ktorý bol zriadený na účel zhromaždenia
finančnej pomoci pre rodinu, ktorú postihlo nešťastie vo forme požiaru časti rodinného domu.
Na účte sa doteraz zhromaždilo dosť finančných prostriedkov. Ak by mal ešte niekto záujem
prispieť a prejaviť solidaritu s rodinou, môže tak urobiť vkladom alebo prevodom na účet:
SK76 0900 0000 0051 8568 1588.
Ivan Barla, starosta obce

Nehoda smetiarskeho auta

Zimná údržba

SPOLOK PODKONIČAN
SPOLOK PODKONIČAN
Spolok Podkoničan mal v roku 2021 poskytnuté prostriedky vo výške 276,37 eur z 2% z
daní a 1600 eur bola dotácia od obce pre jednotlivé subjekty. Výdavky boli použité nasledovne:
2% z daní:
52,96 eur notárske poplatky
89 eur
bankové poplatky
73,58 eur ZŠ - albumy pre školákov
7,37 eur Folklórna skupina Vysoká
53,46 eur režijné náklady /tlačivá, kancelárske potreby, cestovné náhrady/
Celkom výdavky 276,37 eur.
Dotácia - obec:
700 eur stolný tenis
200 eur Folklórna skupina Vysoká
350 eur lyžiari
350 eur crossfit
Celkom výdavky 1600 eur.
Katarína Bobáková
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ŠKOLA
JANUÁR V NAŠEJ ŠKOLE
Opäť sa raz rok s rokom stretol a na stoloch pozeráme do kalendárov s rokom 2022. Január
je mesiac, v ktorom zväčša hodnotíme uplynulý rok a zároveň je v ňom priestor na nové
predsavzatia, plány a výzvy. Aj naša škola má svoje plány, niektoré v momentálnom čase
postupne realizujeme v interiéri a veríme, že hlavným a naplneným plánom bude aj úprava
exteriéru.
Časť mesiaca si mohli školáci a škôlkari vychutnať ešte doma vo svojom obydlí a brány
školy sa opäť pre všetkých otvorili 10.1. Školáci sa pustili do polročného opakovania učiva a
škôlkari do nových neprebádaných tém. V tomto mesiaci sme zorganizovali aj lyžiarsky výcvik
pre školákov a škôlkarov, ktorý sa tentokrát uskutočnil v lyžiarskom stredisku Šachtičky. Malí
lyžiari každým dňom nadobúdali väčšiu istotu na svahu a tí skúsenejší sa zas naučili nové triky
na lyžiach.
Naša škola sa zapojila do súťaže O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Do aktuálneho
ročníka sa zapojilo 445 základných škôl a naša škola získala vo svojej kategórii 1. miesto.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi hlasmi k tomuto skvelému víťazstvu. Vďaka nemu,
budú môcť školáci absolvovať špeciálne tréningy, ktoré ich hravou formou a zaujímavými
cvikmi zameranými na rôzne oblasti budú motivovať k pohybu.
V našom školskom kolektíve máme aj víťazku výtvarnej súťaže s názvom Moje najkrajšie
Vianoce, ktorej ilustrátor Martin Kellenberger za jej kresbu udelil 7. miesto. Výhra v podobe
ďakovného listu a troch krásnych knižiek jej bola od organizátorov súťaže doručená priamo
domov. Ocenená Terezka Kostúrová tak svojou kresbou zabezpečila milé rozprávkové čítanie
sebe aj svojim súrodencom.
Kolektív ZŠ a MŠ

Náš lyžiarsky výcvik na Šachtičkách

5

Február 2022

FARSKÉ OKIENKO
Milí farníci,
pohľadom z okna na našu krásnu krajinu vidím peknú zimu
so snehom. Vietor fúka, koruny stromov sa ohýbajú. Krásne
počasie na zimnú prechádzku, bežkovanie či lyžovačku. A
potom sadnúť si s teplým čajom, knihou za odmenu, alebo aj
so svojimi myšlienkami a modlitbou. Modlitba, rozhovor s
Otcom, len tak si oprieť hlavu a vnímať ho, dýchať s ním.
Modlitba v tichu mi prináša do srdca radosť. Nádychom ma
napĺňa a rozlieva sa mi do celého vnútra. A byť iba tak, spolu.
Modlitba je dar, je to pozvanie Otca na strávenie času s ním.
Už od narodenia sme pozvaní krstom do spoločenstva
veriacich. Nepamätáme si na tento čas. Je to náš prvý
neviditeľný znak. Ale Boh nezabúda na svojich vyvolených.
Vždy nás bude hľadať, lebo patríme k nemu. Od malička nás
rodičia učia mať vzťah s Bohom. Sú to najskôr detské
modlitbičky. Pomaly ako rastieme naše modlitby sa stávajú
takými zrelšími. Boh nám skrze nich otvára srdce, stáva sa
mäkším a učíme sa viac vnímať potreby ľudí okolo nás. Napĺňame Evanjelium, sme Kristom
chodiacim po tejto zemi. Modlitba sa stáva pre nás žriedlom čerpania, nádeje a viery.
Každý máme už zaužívané svoje spôsoby modlenia, ktoré nás prinášajú do náručia Otca,
ktorý nás miluje a chce sa s nami spájať. Tak ako sme schopní otvárať sa láske, tak dokážeme
otvoriť sa Bohu. Naše škrupule, zranenia nás brzdia pri prežívaní Božieho kráľovstva. Už tu na
zemi sa vieme dotknúť neba. Nemusia to byť žiadne mystické stavy, ale vieme sa skutočne
stretnúť s ním.
Terezka z Lisieux krásne píše o svojej skúsenosti. V jej osobnej modlitbe sa zvyčajne toho
veľa nedialo, nič ju osobne neosvietilo ani nevzrušilo. No keďže jej bola verná, mimo osobnej
modlitby dostávala svetlo, ktoré potrebovala. Nikdy ho nepočula hovoriť, no cítila, že je v nej, v
každej chvíli ju viedol, vnukol jej, čo potrebovala hovoriť alebo spraviť. Práve v tej chvíli, keď to
potrebovala objavovala svetlá, hlavne v jej zamestnaní po celý deň.
Boh nežiada od nás modlitbu, ktorá je správne odvedená. Boh od nás chce vernosť.
Vernosť a pravidelnosť v modlitbe. Niekedy je modlitba pre nás suchopárna a ťažká.
Nenechávajme sa vtedy odradiť. Nemyslime si, tak teraz som z toho nič nemal, Boha asi
nepoteším. Boh je rád, že sme sním znova strávili čas. Modlitba nie je práca, ktorá má niečo
priniesť. Nie, nemusí. Keď sa s tým veľmi zaoberáme, tak chceme slúžiť iba svojmu egu.
Potrebujeme si povedať, tak dnes som bol aký dobrý, toľko som zažil. Modlitba sa stáva vtedy
iba túžbou po pocite. Veď keď sa s nami rozpráva naše dieťa smutné, bez nálady, alebo veselé,
stále ho máme rovnako radi. Aj náš milovaný Otec iba túži po nás. Najviac, čo môžeme urobiť,
je darovať mu náš čas.
Veľakrát si myslíme, že teraz nemám čas sa modliť, ale keď budem starý alebo chorý,
budem mať viac času venovať sa modlitbe. Ale to tak celkom nie je pravda. Veľakrát, keď sme
chorí, nedokážeme sa venovať modlitbe. Trpíme bolesťou, únavou, modlitba je vtedy pre nás
náročná. Dokážeme možno iba stonať. Ale v tej chvíli netrápme sa modlitbou, ale pozvime
Boha do prežívania nášho stavu. Nechajte sa túliť v jeho náručí. Môžete spolu stráviť čas v
tichosti a v bolesti, veď on za naše utrpenie zomrel na kríži, kto iný nás privinie. A nezabudnime,
On vie, čo my potrebujeme.
Martin Pečarka, správca farnosti
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HISTORICKÉ FOTO
Určite má každý z vás doma staré fotografie, ktoré sa týkajú života v našej obci. Zalovte vo
svojich škatuliach, ofúknite prach a podeľte sa s nami s týmito spomienkami.Vyberte jednu naj,
naskenujte ju, pridajte popis kto alebo čo je na fotografii. Fotky posielajte na mail
jankasipka@pobox.sk, spravodaj@podkonice.sk alebo tí z vás, ktorí nemajú možnosť
skenovať, zastavte sa u mňa doma a rada vám s tým pomôžem.
Janka Šípka Šípková

Fašiangy - 1960

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
75 rokov

Jubilanti
50 rokov

Anna Turčanová
Ján Latinák

Vladimír Škrabala
Rastislav Slobodník

80 rokov
Elena Porubčanová

70 rokov

93 rokov

Lýdia Baloghová

Júlia Kostúrová

Opustil nás
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Mária Vrábová - 89 rokov
Ondrej Kostúr - 78 rokov
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ŠPORT
Z HISTÓRIE ZJAZDOVÉHO LYŽOVANIA V PODKONICIACH
1956
I. ročník verejných pretekov „O zjazdovú cenu Podkoníc“ sa konal 26.2.1956.
Víťazom týchto pretekov sa stal Milan Longauer z TJ Sokol Donovaly.
1957
II. ročník pretekov „O zjazdovú cenu Podkoníc“ sa konal 17.2.1957.
Víťazom sa stal Dušan Haring z Dukly Banská Bystrica.
I. ročník obrovského slalomu „O putovný cenu miestnej organizácie požiarnikov“ sa konal
3.3.1957. Víťazom sa stal Július Dubovský z TJ Lokomotíva Zvolen.
1958
III. ročník pretekov „O zjazdovú cenu Podkoníc“ sa konal 2.3.1958. Preteky boli preložené z
19.1.1958 pre nepriaznivé snehové podmienky. Víťazom pretekov sa stal Alexander
Dubovský z Lokomotívy Zvolen s časom 1 min 29 s.
II. ročník obrovského slalomu - preteky boli vypísané na 16.2.1958, uskutočnili sa však 12.
a 13.4.1958 na Chopku v rámci krajského preboru. Žiaľ, žiadny písomný materiál ani
výsledková listina sa nezachovali.
Organizovanie pretekov obrovského slalomu v Podkoniciach sa v ďalších rokoch už
nekonalo.
1959
IV. ročník „O zjazdovú cenu Podkoníc“ sa konal 14.1.1959 na novovybudovanej trati z
Vysokej - výška 987 m.n.m. s dokončením na kóte 528 m.n.m. za Hornými Humny. Trať z
Vysokej smerovala prudkým spádom cez lesný úsek na horu Rovinku tzv. Rovne. Tento
lesný úsek je dlhý cca 1060 m a na jeho začiatku sú dve odvrátené zákruty. Prechod z
Rovienok pokračoval jemnejším spádom cez väčší porast do údolia, kde sa končil na
krátkej cieľovej rovinke nad obcou. Dĺžka trate bola 2070 m s výškovým rozdielom cca 540
m. Vzhľadom na zhoršenie počasia pred termínom pretekov bol štart znížený približne o
150 m pod vrcholovú kótu 987 m.
Víťazom sa stal Dušan Haring z Dukly Liptovský Mikuláš s časom 1 min 08 s.
1960
V. ročník pretekov „O zjazdovú cenu Podkoníc“ sa uskutočnil 24.1.1960.
Víťazom sa stal Dušan Haring z TJ Červená hviezda Banská Bystrica s časom 1 min 18 s.
1961
V tomto roku TJ Tatran Podkonice neorganizovala žiadne verejné preteky z dôvodu
nedostatku snehu, nakoľko celú zimu vôbec nesnežilo.
1962
VII. ročník pretekov „O zjazdovú cenu Podkoníc“ sa konal v náhradnom termíne 25.2.1962.
Štartovalo 56 pretekárov. Víťazom sa stal Dušan Haring, ktorý natrvalo získal putovnú
cenu.
1963
VIII. ročník pretekov „O zjazdovú cenu Podkoníc“ sa uskutočnil 3.2.1963. Zúčastnilo sa 67
pretekárov, z toho 9 z TJ Tatran Podkonice. Víťazom sa stal Alexander Telgarský z TJ Tatran
Harmanec.
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1964
Preteky sa neuskutočnili pre nepriaznivé snehové podmienky.
1965
X. ročník pretekov „O zjazdovú cenu Podkoníc“ - jubilejný ročník sa uskutočnil 7.2.1965. Na
štart sa pripravilo 25 pretekárov, z toho 6 z našej TJ Tatran Podkonice. Víťazom sa stal
Pavol Mojžiš z TJ Lokomotíva Bučina Zvolen.
1966
Preteky sa neuskutočnili pre nepriaznivé snehové podmienky.
1967
XII. ročník pretekov „O zjazdovú cenu Podkoníc“ sa uskutočnil12.2.1967. Preteky boli
súčasne slovenskou kvalifikáciou dorastu ako i verejným pretekom. Na štarte bolo 88
pretekárov. Víťazom v kategórii mužov sa stal Pavel Mojžiš z Lokomotívy Bučina Zvolen,
druhé miesto obsadil domáci Jozef Šípka a tretie miesto Surový z Mostáru Brezno.
1968 - 1969
Nepriaznivé snehové podmienky značne ovplyvňovali celú činnosť lyžiarskeho oddielu a
preteky sa nekonali.
1970
XV. ročník pretekov „O zjazdovú cenu Podkoníc“ sa uskutočnil 1.2.1970 na Dolinkách. Bol
druhým verejným pretekom. Preteky mali dve kolá a víťazom sa stal Juraj Pavúk zo Žiaru
nad Hronom.
V ďalších rokoch sa už preteky v zjazdových disciplínach neuskutočnili, i keď boli vypísané.
Pri bilancovaní pretekov konštatujeme, že zo šestnástich ročníkov sa päť pretekov
neuskutočnilo pre zlé snehové podmienky.
Zo zápiskov Ondreja Turčana
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FARSKÉ OZNAMY 14.2. - 13.3.2022
féria
14.2.

18:00 - féria

Sv. omša nebude

15.2.

16.2.

17.2.

+ rodičia Jana a Cyril Flaška

21.2.

féria

18:00 - Katedry svätého Petra, apoštola

Sv. omša nebude

22.2.

18:00 - féria
Za zdravie a Božie požehnanie
pre Lýdiu a súrodencov
7:30 - féria
+ spolužiakov rok 58/59 a za živých

23.2.

+ František a jeho rodina
18:00 - Sv. Polykarpa, biskupa a muč.
Za rod. Babiakovú a Dominovú,
za zdravie a Božiu pomoc
7:30 - féria
+ Mária a Milan Gajan

24.2.

18:00 - féria
18.2.

18:00 - féria

+ st. rodičia Tonkovičoví a Budajoví

25.2.

Za Božie požehnanie pre vnučku

7:30 - féria
19.2.

20.2.

28.2.

7:30 - féria

+ Mária Vrábová

+ Ondrej Kostúr

26.2.

7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9:00
7:30
Za farnosť
+ Jozef, Juliana...

27.2.

8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
7:30
9:00
+ Anna
Za farnosť

18:00 - féria

18:00 - féria

+ Ján a syn Peter a rodičia

+ rodičia Emil a Hedviga

7.3.

féria

féria
1.3.

Sv. omša nebude
18:00 - POPOLCOVÁ STREDA (pôst)

2.3.

Na úmysel

9.3.

7:30 - féria
3.3.

Sv. omša nebude

8.3.

+ Nelka a Juraj Ondriaš

18:00 - féria
Za dobrú prípravu na pokánie
a na sviatosť zmierenia
7:30 - féria
+ Olga a Ondrej Ulbrik

10.3.

18:00 - féria

18:00 - féria
4.3.

+ Anna Slobodníková

11.3.

7:30 - féria
Za Božie požehnanie a milosti pre
5.3. Ružencové bratstvo pri kostole Sv. Martina
1. PÔSTNA NEDEĽA
7:30
9:00
Na úmysel
Za farnosť
6.3.

+ Helena a Valentín Ivanič
7:30 - féria
Na úmysel

12.3.

13.3.

2. PÔSTNA NEDEĽA
7:30
9:00
Na úmysel
Za farnosť

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
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Martin Pečarka
správca farnosti
tel.: 0908 256 527
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