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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA,
máme tu letné dovolenkové obdobie. Každý sa teší na zaslúžený oddych resp. relax v podobe
dovolenky. Ešte pred nástupom na dovolenku, mesiac jún 2010 bol bohatý na kultúrne podujatia.
19. júna sme pripravili „Deò detí Mikroregiónu pod Panským dielom“ s bohatým kultúrnym
programom. Vzh¾adom na nepriaznivé poèasie, sme museli celé podujatie premiestni do
telocviène ZŠ, èo zapríèinilo i menšiu úèas detí z Mikroregiónu. No deti, ktoré prišli, sa zabavili na
rôznych hrách.
O týždeò - 25. júna sme si pripomenuli 40. výroèie existencie
našej školy. Bola to spomienka na to, za akých ažkých podmienok naši predkovia dokázali vybudova takéto ve¾ké dielo, za èo im
patrí ve¾ká vïaka. Sme hrdí na našu školu, ktorá sa môže
pochváli množstvom dobre vychovaných a vzdelaných ¾udí. Naša
škola má dobrý kolektív uèite¾ov, ktorí sa snažia, aby zo školy
vychádzali slušní a poctiví ¾udia.
Prajem škole, uèite¾om a žiakom, aby sa im stále darilo a aby
radi chodili do školy. Veï škola je základ života.
Pripadá mi ešte pripomenú našich mladých hasièov, ktorí sa zúèastnili Okresnej súaže
Dobrovo¾ných hasièských zborov v Dúbravici 13. júna a z 24 družstiev v súaži skonèili na 11.
mieste, èo je na prvý rok existencie ve¾ký úspech. Za vzornú reprezentáciu obce im srdeène
ïakujem.
Záverom vám prajem príjemnú letnú dovolenku a našim žiakom bezúrazové pekné prázdniny.

Jozef Jamrich
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesaèník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich obèanov.
Vychádza vždy do 10. dòa v mesiaci.
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DOBROVOLNÝ HASICSKÝ ZBOR
DOBROVO¼NÝ HASIÈSKÝ ZBOR
Vážení spoluobèania, ako ste si už iste všimli, v našej obci obnovil svoju èinnos miestny
Dobrovo¾ný hasièský zbor (DHZ). Vzh¾adom na fakt, že mnohí z vás sa sažujú na nízku úroveò
informovanosti o našich aktivitách, rozhodli sme sa pravidelne prispieva do spravodaja a aj touto
cestou zvyšova vašu informovanos o našom pôsobení v obci. Urèite ste zaregistrovali, že sme
boli spomenutí aj v minulých vydaniach, prièom v poslednom èísle bol zverejnený aj èlánok
napísaný v našom mene. Ten však nevznikol na náš podnet a ani nebol napísaný naším èlenom a
nestotožòujeme sa úplne ani s jeho obsahom. Preto sme sa rozhodli pravidelne vám touto cestou
prináša informácie o našich uskutoènených akciách, ako aj o plánoch do blízkej budúcnosti.
Èo sa týka našich uskutoènených akcií, v tomto roku èlenovia DHZ zorganizovali fašiangovú
zábavu, na ktorej nás potešila vaša hojná úèas a to zastúpením takmer všetkých vekových
kategórií.
Ïalšou akciou bolo vykonávanie protipožiarneho dozoru pri vypa¾ovaní skládky záhradného
odpadu v lokalite „Za moèilami“.
Zaèiatkom mesiaca máj sme zorganizovali stavanie mája na námestí, ako aj stavanie májok po
dedine, pre ktoré sme sa vedome rozhodli v netradiènom èase, s úmyslom využi vhodné poèasie
(prièom poèasie v období Turíc potvrdilo správnos nášho rozhodnutia). Taktiež sme vykonali
preventívnu kontrolu protipožiarnych hydrantov v obci.
Vašej pozornosti urèite neunikla ani úèas èlenov DHZ na vyprevádzaní dvoch svadobných
sprievodov pri odchode z obce, èo nám pripadalo ako pekné spestrenie diania v našej obci.

Ako bolo v minulom èísle spomenuté, 13. júna sme sa zúèastnili Okresnej previerky
pripravenosti DHZ, ktorá sa konala v Dúbravici. Oddiel DHZ Podkonice zúroèil skúsenosti, ktoré
získal poctivým tréningom a v kategórii mužov sa umiestnil na 11. mieste z 24 zúèastnených
družstiev, èím dosiahol najlepšie umiestnenie za viac ako dve desaroèia. Èo nás však najviac
potešilo, bola úèas divákov z Podkoníc, ktorí sa stali svedkami toho, ako naše novopostavené
družstvo predbehlo drvivú väèšinu družstiev s porovnate¾nou výstrojou, ale rozsiahlejšími
skúsenosami. Ve¾ká èas družstiev umiestnených pred nami, disponuje ïaleko lepšou (v
niektorých prípadoch až športovou výbavou) a možnosou trénova vo vhodných podmienkach,
pod¾a svojich potrieb.
Tento úspech nás povzbudil aj v plánoch zapája sa v priebehu leta do niektorých pohárových
súaží organizovaných v našom okrese.
Ve¾mi nás teší, že sme boli zaradení do programu mikroregionálneho Dòa detí, ktorý sa konal....
PODKONICKÝ Spravodaj
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....v sobotu 19.júna v priestoroch ZŠ/MŠ. Pri tejto príležitosti sme mladým nádejným hasièom
predviedli ukážku techniky a vybavenia, ktorým disponuje náš DHZ. Taktiež bol predvedený
hasièský útok na otvorený oheò, ako aj útok s penou. Po nich dostali priestor mladí hasièi, aby si
pod doh¾adom našich èlenov vyskúšali prácu s hasièským vybavením. Bolo naozaj pekné sledova, s akým nasadením a radosou v oèiach sa zapájali do tejto èinnosti.
Naši èlenovia sa starajú aj o udržanie tradície vatier, ktoré sa tiež konajú už nie v tradiènom
jánskom èase, ale ešte stále v období letného slnovratu, v závislosti od èasových možností a od
poèasia.
Samozrejme DHZ funguje celý rok, a preto aj poèas leta pripravujeme nieko¾ko akcií. O
niektorých našich plánoch ste už boli informovaní, ale pre poriadok spomenieme všetky.
Ako ste sa v minulom èísle dozvedeli, v priebehu leta máme v pláne skultúrni prístupovú cestu
a okolie pamätníka padlým obèanom pod „Vysokými“ a aj tak prispie k udržiavaniu minulosti v
našej pamäti.
Ïalším plánom je, aby DHZ prebralo „patronát“ nad vodnými tokmi v obci a jej bezprostrednom
okolí. Tento zámer vznikol z potreby udržiava svoje okolie a tým zároveò predchádza živelným
pohromám. Aktuálna situácia ukazuje dôležitos aktivít tohto druhu.
V priebehu leta by sme chceli v spolupráci s obecným úradom opíli niektoré stromy v obci,
ktoré svojimi rozmermi obmedzujú plynulos (príp. až bezpeènos) cestnej premávky, alebo iných
èinností v našej obci.
Aj spomínaný úspech v previerke pripravenosti nás utvrdil v ïalšom z našich plánov, a to v
obohatení èlenskej základne o èlenov, ktorí nespadajú do kategórie mužov. Týmto by sme chceli
rozšíri myšlienku hasièstva a zároveò vytvori aj ïalšie súažné tímy a to v kategóriách dorastenci,
ženy (prípadne dorastenky) a radi by sme so súhlasom rodièov zapojili aj deti školského veku (8-15
r.) do súaže „Plameò“ urèenej pre túto vekovú kategóriu. Týmto krokom sa chceme, okrem iného,
podie¾a aj na rozvíjaní pohybových aktivít v obci.
Veríme, že v záujme zve¾aïovania našej obce nás v týchto aktivitách podporíte, pokia¾ možno
aj svojou aktívnou úèasou. A že prejavy nepochopenia a nedôvery, s ktorými sme sa stretávali pri
niektorých akciách, sa èasom úplne vytratia.
Údaje o zbore a zároveò o pripravovaných akciách už èoskoro nájdete na internetovej stránke
DHZ Podkonice, ktorú práve pripravujeme. Taktiež tam bude vytvorený priestor pre vaše
pripomienky a názory týkajúce sa fungovania DHZ. Internetová adresa stránky bude po jej
dokonèení zverejnená na stránke www.podkonice.sk. Pre tých, ktorí nemajú prístup k internetu
alebo ho neradi využívajú, chceme po rekonštrukcii do priestoru Hasièskej zbrojnice umiestni
schránku, do ktorej bude taktiež možné umiestòova tieto pripomienky a názory èi už adresne alebo
anonymne.
Vzh¾adom na fakt, že toto èíslo spravodaja je posledným pred letnými prázdninami, dovo¾ujeme
si vám aj touto cestou oznámi, že v priebehu leta t.j. v èase pred vykurovacím obdobím je
plánovaná pravidelná preventívna protipožiarna kontrola v obci (túto povinnos ukladá zákonom
NR SR è.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov), prièom o tejto
budete vopred informovaní aj prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Dúfame, že v tomto èlánku ste našli odpovede na otázky, ktoré Vás oh¾adom DHZ zaujímajú a
že nás podporíte v úsilí o zve¾adenie našej obce.
Juraj Kostúr
a kolektív DHZ
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
predsedu Pozemkového a pasienkového spoloèenstva urbarialistov v Podkoniciach. Pán Peter
Slobodník venoval svoj èas a vedomosti deom, porozprával im o lesnom spoloèenstve,
hospodárstve a práci v lese. Altánok v ¼upèici na chví¾u ožil detským smiechom a vravou pri
opekaní špekaèiek.
Na záver deti dostali od pána inžiniera drobný darèek, horou zaznelo "ïakujeme" a poèuli sme
prís¾ub, že o rok sa znovu stretneme v prírode.
29. JÚN: ROZLÚÈKA S "NOVOU ŽIAÈKOU"
Posledné dva školské týždne nás bolo o jedného viac a naša školièka (poètom žiakov) sa stala
medzinárodnou. Do 1. roèníka nám pribudla "nová" žiaèka Júlia Pavlíková z ve¾kého Houstonu v
Texase. Júlia prišla so svojou starou mamou Máriou na prázdniny do Podkoníc. Zároveò obidve
boli hosom mesiaca. Júlia absolvovala s nami dopoludòajšie vyuèovanie a všetky aktivity, o
ktorých sme sa už zmienili. Veríme, že na spoloèné zážitky len tak ¾ahko nezabudnú a budú
spomína v dobrom.
Spoloèným posedením v triede, drobným darèekom a detskými želaniami, "aby sa ti na
Slovensku páèilo, aby si sa rýchlo nauèila po slovensky aj španielsky, aby si nezabudla na
slovenské korene..." sme sa s Júliou a jej starou mamou rozlúèili.
30. JÚN: KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKU 2009/2010
Deò "D", koncoroèná výplata v podobe vysvedèení, o 9.30 hod. poïakovanie za ochranu poèas
celého školského roka v kostole sv. Martina, slávnostný obed, lúèenie: "Pekné prázdniny, užite si to,
ve¾a sa hýbte, èítajte a spoznávajte, stretneme sa v septembri, tešíme sa na vás......"
A o škole dva mesiace ani muk.
Mgr. Mária Turèanová

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ DETI
UZAVRELI
MANŽELSTVO

Samuel Homola (è.d. 289)

Lucia Švihlová & Marián Horov - 29.5.2010 (Bratislava)
Radovan Lupták & Viera Škultétyová - 26.6.2010 (B. Bystrica)

50. rokov
Ivan Patráš (è.d. 86)
¼ubomír Oèenáš (è.d. 269)
Ján Slobodník (è.d. 77)
Mária Chabreèková (è.d. 243)
60. rokov
Mária Šípková (è.d. 58)

OPUSTILI NÁS
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65. rokov
Daniel Koctúr (è.d. 90)
70. rokov
Jozef Budaj (è.d. 136)
Emília Mojžišová (è.d. 120) - 86 rokov
Matilda Jamrichová (è.d. 225) - 84 rokov

PODUJATIA
SVIATOS BIRMOVANIA V NAŠEJ FARNOSTI
Pán generálny vikár BB diecézy Mons. Marián Bublinec, udelil v sobotu 5. júna v našej
farnosti dary Ducha Svätého mladým vo sviatosti birmovania. Sviatos birmovania prijali 15 mladí
¾udia, ktorí sa na tento deò pripravovali skoro dva roky, posledný rok pod vedením pána farára
Jozefa Kuneša.
Pán vikár sympatickým spôsobom, prirovnaním k žiare reflexnej vesty, ktorú priniesol so sebou,
vysvetlil mladým pôsobenie Ducha Svätého a zaželal im, aby vo svojom živote vyžarovali lásku
a konali vidite¾né dobro. O tom, že mladí vedia, aké dary prijali, hovorí aj ich závereèné
poïakovanie, ktoré predniesol Martin Oèenáš:
"Ve¾adôstojný pán vikár, pán farár.
V mene všetkých birmovancov, Vám chcem srdeène poïakova za udelenie sviatosti
birmovania.
Osobitne Vám pán farár, za trpezlivos a lásku s ktorou ste nás pripravovali na prijatie darov
Ducha Svätého. Vašou prípravou ste nás posilnili vo viere. Veríme, že pri svätom birmovaní sám
Duch Svätý zostúpil do našich duší a obohatil nás darom múdrosti, rozumu, darom rady, sily,
zbožnosti, bázne božej a darom vedy.
Sme hrdí na to, že sme kresania katolíci, vážime si svoju vieru a nehanbíme sa za òu.
A pretože viera bez skutkov je màtva, s¾ubujeme, že sa po celý život budeme riadi Božími
prikázaniami a kona bohumilé skutky, k èomu si od Vás vyprosujeme vaše požehnanie. Tak nám
pán Boh pomáhaj."
Všetci sme odchádzali z tejto slávnosti povzbudení.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
17.JÚN: HABAKUKY - VLKOLÍNEC - ŠKOLSKÝ VÝLET
Koncoroèný výlet detí a rodièov je akcia, na ktorú sa azda každý zainteresovaný teší. Náš cie¾
bol jasný: Habakuky - sú pomerne blízko, je to nieèo nové (v júni oslávili 1. rok svojej existencie) a
koneène je to na slovenskú nôtu a ako stvorené pre deti.
Na výlet sa deti zaèali teoreticky pripravova už v marci, keï v rámci mesiaca knihy sa s
lektorkou zo ŠVK v B.B. viac zaoberali osobou Pavla Dobšinského a jeho zberate¾stvom
slovenských rozprávok.
Habakuky - odvodené od habadej na kukanie - myslím, že nesklamali oèakávania našich
ratolestí: dramatizácia rozprávky na amfiteátri, slovenská hudba, premietanie animovaných a
kreslených rozprávok, ako za našich detských èias v nede¾u o 13.00 hod. v kine Javorie, zaujímavé
architektonické a výtvarné nápady autora projektu p. Pavla Hadaèa (zámok z vajíèkovej škrupiny s
jazierkom okolo, dom veterného krá¾a, zakliaty èierny zámok s drakom, obrovské draèie vajce v
hniezde, domèek Gaštanka, chalúpka babky bylinkárky, hodovòa...., osobné stretnutie s
remeselníkmi: kováèom, rezbárom, hrnèiarom, pernikárkou..., tvorivé dielne, drevené ihrisko, živé
zvieratká. Skutoène sa bolo na èo "kuka" a èas rýchlo ubehol.
Poèasie nám prialo a mohli sme pokraèova na ceste za kultúrnou pamiatkou UNESCO do
Vlkolínca. Tu sme si pozreli architektúru drevených dedinských domov, kostol a budovu školy,
trochu sa obèerstvili.
Zapadajúce, aj keï ešte pomerne horúce slnko, nás uisovalo, že je èas vráti sa. A tak "prišli
sme z výletu, nezmokli sme, všetko sme spapali a sme tu".
19.JÚN: REGIONÁLNY DEÒ DETÍ
Deti, ktoré neodradil dážï a prišli v sobotu do školského areálu súažili, ma¾ovali, skákali vo
vreci aj na trampolíne, šermovali, strie¾ali z kuše..., videli ako si mladí hasièi z Podkoníc vedia
poradi s ohòom. Po týchto rôznorodých aktivitách im dobre padlo trochu sa obèerstvi, posedie a
porozpráva sa.
Kto prišiel, strávil so svojím dieaom pekné a zmysluplné dopoludnie. A nakoniec sa predsa len
na deti, rodièov a usporiadate¾ov usmialo oèakávané slnieèko.
25.JÚN: NAŠA ŠKOLA 40-TNIÈKA
ZŠ s MŠ otvorili svoju bránu dokorán pre hostí, ktorí
prišli na oslavu jej 40-tin. Vyparádená telocvièòa "pozývala"
na kultúrny program.
O 16.00 hod. sa to všetko zaèalo.
Úvodná báseò o vlasti otvorila podujatie venované
"jubilantke". V pestrej mozaike vystúpení nám zaspievali
poslucháèky konzervatória, MŠ sa predstavila s pásmom
detského folklóru, ZŠ s básòou o škole a detskými
slohovými prácami o obci a škole, po nich parket v telocvièni patril Jankovi Jamrichovi a jeho tancu. Na záver nám na
poèúvanie a do tanca hrala ¾udová hudba"Karpatia".
Po kultúrnom programe si prítomní hostia mohli pozrie priestory školy, posedie pri skvelej
hudbe a výbornom guláši v školskej záhrade.
PS: Dodatoène sa ospravedlòujeme, ak sme na niekoho, kto poèas uplynulých 40. rokov
fungoval v školskom orchestri nedopatrením zabudli. Ïakujeme Vám za statoènú prácu v
školských službách.
28.JÚN: PRÍRODOVEDNO - POZNÁVACIA VYCHÁDZKA KONICE - ¼UPÈICA
Podnetná forma, ako poznáva prírodu v prírode sa zrealizovala vïaka ochote a ústretovosti...
PODKONICKÝ Spravodaj
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PODUJATIA
MOJE PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
Zaèal školský rok 2009/10. Stala som sa žiaèkou tretieho roèníka. Vedela som, že ma èaká v
máji jedna milá udalos - moje prvé sväté prijímanie.
Na prvé stretnutie s Ježišom ukrytým v Eucharistii som sa ve¾mi tešila. Pán farár Jozef Kuneš,
ktorý sa stal kòazom v našej farnosti cez prázdniny, vyhlásil, že my, žiaci tretieho roèníka budeme
ma v rámci prípravy na naše prijímanie každý piatok katechézy. Bolo nás pä: Zuzka Gregorová,
Betka Gregorová, Patrik Hlinka, Karolínka Rochovská a ja Terezka Halajová.
Prvé dva mesiace sme sa uèili o Pánu Bohu, potom nás èakala prvá skúška. Otázky sme
dostali domov na mesiac, aby sme sa ich nauèili. Ale po prvej skúške nás èakala ïalšia. A zas
prešiel jeden mesiac, bola skúška, až nás èakala posledná èas skúšania. Na poslednej skúške
sme sa už nièoho nebáli, lebo sme vedeli ako na to. Deò pred prijímaním nás èakala prvá sviatos
zmierenia.

A prišla nede¾a 30. mája 2010. Bol to deò, na ktorý nikdy nezabudnem. Keï mi pán farár po prvý
raz dával Telo Kristovo ani som si neuvedomovala, že už je to tu.
Moje ve¾ké poïakovanie patrí nášmu pánovi farárovi, ktorý nás to¾ko nauèil a všetkým
ostatným, najmä našim rodièom, ktorí nám pomáhali a podporovali nás.
Terezka Halajová
foto: Jozef Šípka

PODKONICKÝ Spravodaj
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) UZNESENIE ÈÍSLO 47
Z 25. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH , KONANÉHO DÒA 10. JÚNA 2010
OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO :
Vzalo na vedomie:
1. Kontrolu predchádzajúceho uznesenia
pomer
hlasov:

Schválilo:
1. Dodatok è. 1 k zmluve o prevádzkovaní ÈOV zo dòa 27.12.2009
2. Zásady odmeòovania poslancov obecného zastupite¾stva
3. Nového velite¾a Dobrovo¾ného hasièského zboru v Podkoniciach
Ing. Juraja Kostúra
4. Prenájomnú zmluvu na kancelárske priestory pre Urbárske a
pozemkové spoloèenstvo
5. Prekleòovací úver vo výške 43099,95 eur pre úèely rekonštrukcie
hasièskej zbrojnice
6. Finanènú výpomoc pre farský úrad vo výške 1300 eur

4:1:0
5:0:0
5:0:0
4:0:1
3:2:0
5:0:0

Neschválilo:
1. Žiados p. Andreja Ulbríka o odkúpenie obecného pozemku p.è. 722/1
k.ú. Podkonice
2. Žiados Junior-Game s.r.o. Bratislava o prevádzkovaní stávkového
terminálu v hostinci Zorka

2:0:3
0:5:0

Jozef Jamrich
starosta obce
V Podkoniciach, 11.6.2010

PODKONICKÝ Spravodaj
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FARSKÉ OZNAMY
16. 8. 2010 - 22. 8. 2010

9. 8. 2010 - 15. 8. 2010

9.8.

16.8.

18.30 - féria

18.30 - Sv. Vavrinca, diakona a muèeníka
10.8.

11.8.

12.8.

+ Júlia a František Slobodník
18.30 - Sv. Kláry, panny
Poïakovanie za 50 rokov života
(¼. Oèenáš)

17.8.

18.8.

14.8.

15.8.

18.30 - Sv. Jána Eudes, kòaza

+ rodièia Filoména, Anton a deti

+ manžel, rodièia, dcéra a zaovia

19.8.

+ Stanislav Stanko
7.30 - Sv. Maximiliána Márie Kolbeho
Na úmysel
(+ Ján Lupták, 3. výroèie)
NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE
9.00
Za všetkých farníkov

18.30 - Sv. Bernarda, opáta
20.8.

21.8.

22.8.

23. 8. 2010 - 29. 8. 2010

23.8.

7.30 - Sv. Pia X., pápeža
+ starí rodièia Anna a Jozef,
Anna a Juraj
21. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov

30.8.

+ rodièia Angela a Štefan, brat a sestra
18.30 - Sv. ¼udovíta

25.8.

+ Emília a Juraj Barla

30. 8. 2010 - 31. 8. 2010

18.30 - féria

18.30 - Sv. Bartolomeja, apoštola
24.8.

18.30 - féria
Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu,
vnukov a pravnukov

18.30 - Sv. Jany Františky de Chantal

18.30 - Ponciána, páp., a Hypolita, kòaza
13.8.

+ František, rodièia a súrodenci

31.8.

Za rodinu Barlovú

KALIŠTE - 4. JÚLA 2010

+ z rodiny Gregorovej
18.30 - féria

26.8.

+ Zlatica a Jozef Beòo
18.30 - Sv. Moniky

27.8.

+ rodièia Boššániovci, Majeríkovci a deti
7.30 - Sv. Augustína, biskupa
Na úmysel

28.8.

29.8.

22. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov

Mgr. Jozef Kuneš, farár
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FARSKÉ OZNAMY
19. 7. 2010 - 25. 7. 2010

12. 7. 2010 - 18. 7. 2010

12.7.

19.7.

18.30 - Sv. Apolinára, biskupa a muè.

18.30 - Sv. Henricha
13.7.

14.7.

15.7.

16.7.

+ Anna a Martin Ivaniè

18.30 - Sv. Kamila de Lellis, kòaza
+ rodièia Viliam a Anna Valentová
a synovia
18.30 - Sv. Bonaventúru, biskupa
Za zdravie a Božiu pomoc
pre rodiny Petra a Matúša
18.30 - Panny Márie Karmelskej
+ Vojtech Patráš

20.7.

18.30 - Sv. Vavrinca z Brindisi, kòaza
21.7.

18.7.

+ starí rodièia Anna a Ján Randa a deti
16. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov

22.7.

23.7.

24.7.

25.7.

26. 7. 2010 - 1. 8. 2010

26.7.

27.7.

28.7.

1.8.

Na úmysel

17. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov

2.8.

18.30 - féria

+ Matilda a Emil Kostúr a stará mama

+ Anna, Jozef a František

18.30 - féria
+ Emília a Juraj Oèenáš,
rodièia a starí rodièia

3.8.

18.30 - Sv. Jána Márie Vianneya, kòaza

4.8.

+ Dominik a Terézia Mrvová

5.8.

+ rodièia Anna a Viliam Oèenáš

6.8.

7.30 - Sv. Ignáca z Loyoly, kòaza
31.7.

18.30 - Sv. Brigity, reho¾níèky
Za zdravie a Božiu pomoc
pre rodiny Maruškovú a Šubrtovú
7.30 - Sv. Sarbela Makhlufa, kòaza

18.30 - Sv. Gorazda a spoloèníkov

18.30 - Sv. Petra Chryzológa, biskupa
30.7.

+ Stanislav Gregor

2. 8. 2010 - 8. 8. 2010

18.30 - Sv. Marty
29.7.

+ Mária, Júlia a starí rodièia
18.30 - Sv. Márie Magdalény

7.30 - Sv. Andreja-Svorada a Benedikta
17.7.

+ rodièia Randovci a syn Ivan

+ rodièia Mária a Emil Barla
18. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov

+ Dominik Valent
18.30 - Výr. mariánskej baz. v Ríme
+ František Oèenáš,
starí rodièia Anna a Pavel a deti
18.30 - Premenenie Pána
+ František Oèenáš,
rodièia Júlia a Pavel a deti
7.30 - Sv. Sixta II., pápeža a spoloèníkov

7.8.

8.8.

+ Otília a Anton Ivaniè
19. NEDE¼A V OBDOBÍ CEZ ROK
9.00
Za všetkých farníkov

Mgr. Jozef Kuneš, farár
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