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Vážení seniori, milí spoluobčania,
mesiac október tradične patrí tým skôr narodeným. Už od jeho
prvého dňa, ktorý v roku 1990 Organizácia Spojených národov
vyhlásila za Medzinárodný deň starších ľudí, sa upriamuje
pozornosť na postavenie a problémy staršej generácie. Vo
zvýšenej miere sa oceňuje jej prínos, znalosti či skúsenosti a
poukazuje sa na dôstojnosť ich života.
Aj v našej obci sme si tradične pripomínali tento mesiac úcty ku starším spoločným
posedením jubilantov. Táto tradícia bola prvýkrát prerušená minulý rok z dôvodu nábehu
druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Na túto skutočnosť zareagoval kolektív obecného
úradu inou formou pripomenutia si "mesiaca úcty k starším", keď sme všetkým seniorom
jubilantom doručili malú pozornosť s koláčikmi. Vyzerá to tak, že aj tento rok zvolíme radšej
formu osobnej návštevy ku prahu vášho obydlia, aby sme limitovali do značnej miery možné
dôsledky ochorenia COVID-19.
Milí jubilanti, ale samozrejme aj všetci ostatní seniori, obec je pripravená v rámci svojich
možností naďalej pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú, a to či už s odvozom ku lekárovi či do
nemocnice, pre lieky, prípadne s nákupom. Mnohí ste to využili, takže neváhajte zavolať, ak
vám pomoc nevedia zabezpečiť vaši blízki. V rámci činnosti OÚ je už samozrejmosťou
pravidelný rozvoz stravy, či už zo školskej jedálne alebo kooperujúcich partnerov, u ktorých si
môžete objednať stravu. Aktuálne dovážame obedy pre cca dvadsať spoluobčanov, a to
priamo do "kuchyne". Je možné, že v tom čase nás preto nemôžete zastihnúť na obecnom
úrade, ale aj táto služba je pre niektorých našich seniorov dôležitá a seniori sú ozaj povďační či
už slovom, úsmevom. Niekedy rozvoz mešká, ale aj toto väčšinou prejde s úsmevom.
Milí naši seniori, prajem vám v mene svojom, v mene kolektívu obecného úradu i v mene
spoluobčanov pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života, aby vaše ďalšie
roky sprevádzala láska, úcta a pozornosť. Starší si zaslúžia našu úctu po celý rok. Čas plynie
veľmi rýchlo, život je krehký, možno sa nám starším zdá, že je krátky. Iná je perspektíva
mladého dvadsaťročného človeka, keď sa zamyslí nad svojim životom (možno si vtedy
pomyslí: „to má čas“). Inak je to pri myšlienkach staršieho človeka, ktorý často rekapituluje, čo
prežil - pekné si snaží uchovať, to zlé vytesniť. Je ale isté, že pomaličky vymierajú ľudia, ktorých
sme v živote stretli, s ktorými sme mali tú česť sa vídať, porozprávať, spolupracovať. Tento rok
vymrel "po meči" ročník 1938. Táto nevyhnutnosť však postupne čaká nás všetkých. Vážme si
preto chvíle strávené s dobrými a múdrymi ľuďmi, ktorí nás môžu obohatiť, zároveň nám
spríjemniť každú spoločne prežitú chvíľku a pritom s nami zdieľať svoje ale aj naše radosti.
Veľa takto prežitých chvíľ želám!
Ivan Barla, starosta obce
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OBEC INFORMUJE
PLATBA DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ, POPLATKOV ZA PSA A ODPADY, POPLATKY ZA
CINTORÍN
Dávame na vedomie občanom, že stále môžu splniť svoje daňové a
poplatkové povinnosti počas úradných hodín vrátane štvrtka na obecnom
úrade. Nakoľko len máloktorí občania majú aktivované e-schránky na
doručovanie úradných zásielok, je potrebné si rozhodnutie vyzdvihnúť
osobne na obecnom úrade, ak chcú občania realizovať svoje úhrady cez
internetbanking.
ELEKTROODPAD
V dňoch od 1.10. do 25.10 prebieha v našej obci zber elektroodpadu.
Odpad môžete vložiť do žltej búdky pri starom cintoríne nad areálom
poľnohospodárskeho družstva. Osvedčilo sa, že na zber neboli určené
hodiny, búdka bude otvorená nepretržite. Žiadame občanov, aby pri
manipulácií využívali celý priestor búdky a nevyberali súčiastky z už
odovzdaného elektroodpadu. Touto cestou zároveň chceme poprosiť
všetkých občanov, aby nenechávali elektroodpad pred resp. vedľa
žltej búdky alebo pohodené pred hasičňou resp. na inom mieste v
obci.
NÁJOMNÉ ZMLUVY NA HROBOVÉ MIESTA NA 10 ROKOV
Nájomné zmluvy na hrobové miesta v oboch cintorínoch na obdobie
rokov 2021 - 2030 sa naďalej priebežne vybavujú počas úradných hodín.
Nakoľko niektorí z nás možno pozabudli alebo sa nedostali k informácii o
nových nájomných zmluvách, budú spoluobčania vyzvaní na uzavretie
nájomných zmlúv. A keďže ešte nebolo uzavretých viacero zmlúv najmä v
starom cintoríne, budú hroby, pre ktoré zmluvy zatiaľ nie sú uzavreté,
označené lístkom na pamätníku po 15. októbri. Nájomcovia podpisujú
zmluvy na 10 rokov. Nájomné v zmysle schváleného uznesenia OZ č.
227/2019 za jeden hrob je 10 eur na 10 rokov, za dvoj hrob 20 eur na 10
rokov za jeden urnový hrob 5 eur na 10 rokov (50 centov na rok). Za detský
hrob do 15 rokov sa neplatí.
VEĽKOOBJEMNÝ ODPAD
V mesiaci október od 11.10 do 22.10. bude v našej obci prebiehať
zber objemného odpadu prostredníctvom veľkokapacitného
kontajnera. Kontajnery budú pristavené na zaužívaných miestach tak,
aby neprekážali na ceste. O umiestení kontajnera vás budeme
informovať obecným rozhlasom.
Kontajnery sú určené na objemný odpad z domácností: starý nábytok
(rozdelený na menšie časti), koberce, a ostatný odpad, ktorý sa nezmestí
do bežných KUKA nádob.
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Do kontajnerov je zakázané odkladať:
- chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, sporáky vrátane plynových, TV a rozhlasové
prijímače, výpočtovú techniku, vysávače, žiarovky a žiarivky, elektromotory, nabíjačky
a ďalšie elektrické a elektronické spotrebiče
- lieky, chemické látky, riedidlá, farby a ani ich obaly, žieraviny, oleje, batérie a
akumulátory všetkého druhu, náterové hmoty a ich obaly, ropné látky a ich obaly
- stavebný odpad
- triedený odpad: papier, sklo, plasty, kovy
- pneumatiky
- bio odpad zo záhrad, konáre zo stromov

ZMENA V PRACOVNOM KOLEKTÍVE OÚ
Po necelých troch rokoch sa rozhodla Mgr. Jana Valentová pre zmenu svojho pracovného
pôsobiska. Pri tejto príležitosti jej želáme zdravie a pracovnú pohodu na novom pracovnom
mieste a zároveň ďakujeme za jej vykonanú prácu pre obec. Teraz prebehne na OÚ k
prerozdeleniu práce, aby boli všetky činnosti aj naďalej pokryté, ale aj k zvažovaniu rozsahu
alokácie nového zamestnanca. Jedna vec je istá, pre plnenie základných úloh a zabezpečenie
zastupiteľnosti je ďalšie pracovná sila potrebná, otázne je na aký pracovný úväzok.

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU WIFI4EU V OBCI
Možno ste si viacerí všimli, že od konca mesiaca september prebieha
v obci inštalácia infraštruktúry na podperné body elektrického vedenia v
obci. Táto infraštruktúra sa realizuje pre projekt WiFi4EUR. Hlavným
cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v
obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón v obci.
Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života
poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k
širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s v určených
zónach:
1.
48.80167, 19.25748 - Priestor pred kostolom
2.
48.80089, 19.25742 - Priestor námestia
3.
48.80036, 19.25727 - Priestor pred obchodom
4.
48.79954, 19.25614 - Obecný úrad
5.
48.80062, 19.25425 - Nová ulica - horná časť
6.
48.79797, 19.25441 - Nová ulica - dolná časť
7.
48.80233, 19.25898 - Hore radom
8.
48.79902, 19.25971 - Hôrka - horná časť a ZŠ s MŠ
9.
48.79665, 19.25919 - Hôrka - dolná časť
10. 48.79519, 19.25781 - Futbalové ihrisko
...pokračovanie na ďalšej strane
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Obec na projekte WiFi4EU financovanom zo zdrojov Európskej únie s cieľom podpory
internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách začala pracovať ešte v roku 2020. Práce
v roku 2020 boli utlmené kvôli pandémii, ale najmä doriešeniu umiestnenia infraštruktúry na
podperné body SSD. Vďaka včasnej intervencii obce aj v spolupráci s dodávateľom sa
podarilo dospieť k dohode so SSD, ktorá umožňuje využitie podperných bodov SSD na
inštaláciu infraštruktúry pre projekt WiFi4EU, ale aj pre ďalšie využitie napr. obecný rozhlas,
kamerový systém a podobne.
Cena za vybudovanie diela je 15 000,- eur, pričom na základe žiadosti na výzvu OPII2018/7/1-DOP bol obci poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 14 250,- eur. Obec
sa bude podieľať čiastkou 750,- eur.
PROJEKT HASIČNE V LOKALITE ZA NS JEDNOTA V PODKONICIACH
Od apríla tohto roka prebiehajú práce na výstavbe hasične v lokalite za Nákupným
strediskom Jednota (U Krochmelov). Začiatok prác bol poznačený nepriazňou počasia, keď v
mesiaci máj spadli neobvykle vysoké zrážky. Aj toto malo vplyv na mesačné meškanie prác,
ktoré bolo znásobené dodatočnými prácami súvisiacimi so zachytením prameňov, ktoré sa
objavili ako následok dažďa.
Lokalita hasične za Jednotou bola vybraná z dôvodu jej dostupnosti, jej umiestnenia v
centre obce, ale najmä z dôvodu poskytnutého a do budúcna uzavretého priestoru, čo dáva
predpoklad pre pohodu hasičov ako aj poriadok, čo sa čistoty týka. Samotný projekt bol
spracovaný podľa pôvodných požiadaviek vedenia a členov DHZ a bol v priebehu návrhu nimi
aj pripomienkovaný. Fyzicky sa objekt hasične delí na dve časti a časť hospodárskeho dvora
obce:
- SO1 - garáž pre techniku pre dve motorové vozidlá a protipovodňový vozík o
rozmeroch 11 x 11,5 m, ktorý bude vybudovaný z oceľovej konštrukcie a
opláštený sendvičovými panelmi. Takto zvolená varianta poskytuje nerušený
priestor na prácu a servis techniky.
- SO2 - technicko-sociálne zázemie, pozostávajúce zo spoločenskej miestnosti, šatní,
sociálneho zázemia a skladu.
- SO3 - hospodársky dvor pre potreby obce - prekryté garáže s prípojkami vody a
elektriky.
Aktuálne prebieha výstavba objektov SO1 a SO2, s tohoročným cieľom dokončenia hrubej
stavby so zakrytím oboch objektov. Realizácia stavby objektu SO3 je naplánovaná po
kolaudácii hasične, ktorá by mala byť budúci rok. Kalkulované náklady na objekty SO1 a SO2
sú na úrovni 197 tisíc eur. Pretože okrem špecifických dodávok, realizujeme práce výhradne
našimi obecnými zamestnancami, bude investičný náklad podstatne nižší, napriek tomu že
aktuálne "zúri" inflácia spôsobujúca aj 100% navýšenia cien stavebných materiálov.
Ivan Barla, starosta obce
Pre ilustráciu sú priložené vizualizácie objektov hasične a pôdorysné usporiadanie, ktoré
nájdete na nasledujúcej strane.
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Vizualizácie a pôdorysné usporiadanie novej hasične:
1. Hasičská zbrojnica, juhozápadný pohľad

2. Hasičská zbrojnica, severozápadný pohľad

3. Pôdorys objektu

5

Október 2021

FARSKÉ OKIENKO
Milí farníci,
prežili sme leto plné krásneho slnka, dovolenky,
spoločenské udalosti. Hlavne rodiny si našli čas,
ktorý mohli stráviť spolu. Určite to bol pre každého z
nás čas slobody. Slobody, ale nie tej duchovnej, ale
fyzickej. Návšteva pápeža na Slovensku nám
krásny čas ešte nádherne podčiarkla. Dlho nám
zostanú spomienky na jeho návštevu a na slová,
ktoré v nás zanechali hlbokú stopu. Čas s ním nám
mohol zmierniť všetky naše neduhy, hnev, ktorý v tomto období ešte prežívame. Pápež
František je človek, ktorý so svojím veľkým srdcom ľudí spája.
„Chceš ísť do sveta a ideš s prázdnymi rukami, a akýmsi prísľubom slobody, ktorú my
nemôžeme ani pochopiť.“ Tieto slová sme tiež počuli z úst Františka. A ešte pridáva, že ľudia sú
pripravení vymeniť svoju slobodu za pohodlnejšie otroctvo, podriadenie sa niekomu, kto za
nich rozhodne, aby mali chlieb istoty. Zrelá sloboda vzniká v silných rozhodnutiach. V
rozhodnutí žitia, v pokoji a v slobode pozerajúc na tvár Ježiša a nie v pohybe cestovania a
zažívania krásnych okamihov. Všetci vieme ako Mojžiš vyslobodil svoj ľud z Egypta. A nie raz
sa nad tým pozastavíme, ako mohli? Ako mohli byť neveriaci, keď videli toľké zázraky. A
predsa, zatúžili po plných stoloch. Takí sme. Takí sme priatelia aj my. Je to vo vnútri v nás v
ľudskej slabosti. Aj teraz prahneme po slobode, nič nás nezaujíma, iba sloboda. Zanechali sme
plné stoly a túžba po nich nám zaslepuje oči. Podaktorí sa snažia hľadať Ježiša, pozerajúc na
neho cez prsty, lebo ich oči nie sú zvyknuté hľadieť na Jeho tvár. Ale sloboda vzniká v silných
rozhodnutiach, odkryjúc svoje ruky a odvážne sa pozrieť. Uchopiť Evanjelium a odhodlajúc
vyjsť ako skutoční kresťania, kráčajúc s ním. Nie raz ste počuli z kazateľníc, a z čítania z Písma,
buďte ako deti. Nepočuli ste to náhodne, je to cesta, ktorú máme uchopiť. Znie to dobre a
jednoducho. Malé deti sa spoliehajú na rodičov a majú všetko, čo potrebujú. Možno sa vám to
nezdá, ale presne to isté nám ponúka Ježiš. Sloboda v tomto duchu vás môže viesť. Nikdy
nebudete hladní, smädní a ani ustarostení. Môžete prijímať všetky rozhodnutia sveta bez toho,
aby ste vôbec pohli rukou. Nič vás neprekvapí, nerozčúli. Je to krásny stav duše. Možno to znie
ako fantázia, ale veľa svätých, sú nám v tomto príkladom. Nebudeme sa tešiť iba z leta, lebo
sme mali slobodu, ale zo slobody, ktorá nám vychádza z vnútra, kde sídli náš Boh. Áno, tam si
našiel svoje miesto pre teba. Toto je živé Evanjelium, ktoré je pre nás cestou, ktoré máme žiť a
ponúkať ho svetu. Nemusíme nikomu nič hovoriť, toto živé Slovo v nás každý nájde. Živé Slovo
Boha.
Martin Pečarka
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ŠKOLA
SEPTEMBER V ZŠ S MŠ
Leto je už nenávratne za nami a po dlhých,
teplých a slnečných dňoch sa o slovo hlási jeseň.
Ako švihnutím čarovného prútika sa z krásneho,
horúceho leta razom vytvorí chladné ale zato
pestré obdobie jesene.
Naša škola a škôlka zase ožívajú detským
džavotom. Školáci (tento rok ich máme 16) sa s
entuziazmom detstvu vlastným, púšťajú do nového
školského roka. Malí škôlkari im v ničom
nezaostávajú. Sú to „naše“ veselé deti tešiace sa
zo života a kamarátov v škôlke.
Tento školský rok sme uvítali s bezpečnosťou na cestách. 13.9. sme začali s 1. ročníkom
Detského cyklomaratónu. 9 kilometrový cyklomaratón mal trasu smerom na Baláže, Priechod
a naspäť do Podkoníc. Nechýbalo ani malé občerstvenie. Na celú udalosť dozerali policajti zo
Slovenskej Ľupče, ktorým ďakujeme za spoluprácu a zabezpečenie hladkého priebehu celého
maratónu. V základnej škole sme pokračovali cyklotýždňom. V materskej škole zas dopravnou
výchovou na školskom dvore. Svoje znalosti si školáci mali možnosť overiť aj na dopravnom
ihrisku v Turčianskych Tepliciach.
V septembri k nám zavítal aj náš obľúbený pán keramikár Marek Novotňák. Vyrobili sme si s
ním rôzne figúrky z hliny. Ukázal nám ako vytvoriť „lepidlo“ z hliny. Zažili sme s ním veľa zábavy
a pekných chvíľ, ktoré nám budú pripomínať z hliny vypálené, krásne postavičky.
Kolektív ZŠ s MŠ

HISTORICKÉ OKIENKO

Stretnutie na MNV 22.12.1956
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 20. septembra 2021
Prítomní poslanci: 5 - Mgr. Juraj Barla, Patrik Hlinka a Ing. Jaroslav Kostúr (prítomní osobne),
Ing. Ľuboš Hošala a Jana Šípková (prítomní online cez Webex)
Rokovania sa zúčastnilo 5 poslancov (uvedení sú vyššie). Pri každom uznesení nájdete
hlasovanie poslancov a v prípade, že všetci prítomní hlasovali ZA prijatie návrhu, je pomer
hlasov zapísaný ako 5:0:0 (ZA : PROTI : ZDRŽAL SA). Ak poslanci hlasovali rozdielne, alebo
neboli všetci prítomní, je toto hlasovanie zapísané menovite pod konkrétnym uznesením.
Uznesenie č. 431 / 2021
5:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje predložený návrh
programu Obecného zastupiteľstva na deň 20.9.2021.
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr a Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 432 / 2021
5:0:0
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Jana Šípková a Juraj Barla
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Patrik Hlinka a člen:Jaroslav Kostúr
III. určuje za zapisovateľa zápisnice: Jana Valentová a uznesení: Jaroslav Kostúr
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr a Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 433 / 2021
5:0:0
OZ Podkonice schvaľuje rozpočtové opatrenie RO2 k rozpočtu obce za rok 2021 pre
čerpanie úveru v objeme 40.000 EUR podľa predloženého návrhu.
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr a Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 434 / 2021
5:0:0
OZ Podkonice schvaľuje rozdelenie rozpočtovej položky "Transfer pre školákov ZŠ
Podkonice" nasledovne:
- príspevok pre prvákov v ZŠ: 50.- EUR,
- pre ostatné ročníky 2. až 4. príspevok: 30,- EUR.
- zvyšok použiť na nákup hračiek a školských potrieb
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr a Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

...pokračovanie na ďalšej strane
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Uznesenie č. 435 / 2021
4:0:1
OZ Podkonice berie na vedomie žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku v lokalite
pod Stráňou evidovanou pod číslom 315 / 2021 a nesúhlasí s odpredajom časti obecného
pozemku parcela č. 1210.
ZA:
4 - Juraj Barla, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr a Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 1 - Patrik Hlinka

Uznesenie č. 436 / 2021
OZ Podkonice schvaľuje odpredaj prebytočného majetku obce - stolička za 450 €.

5:0:0

ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr a Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

V Podkoniciach 20.9.2021
Všetky uznesenia (431 - 436) podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti
55 rokov

65 rokov

70 rokov

Janette Barlová

Anna Pavľáková
Pavel Vráb
Peter Vráb
Mária Flašková
Katarína Kmeťová

Eva Valentová

60 rokov
Marta Potkanová
Anna Vernerová

Sobáš
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80 rokov
Ivan Turčan

Michal Patráš a Denisa Blašková (Podkonice - 18.9.2021)

Október 2021

FARSKÉ OZNAMY 11.10. - 7.11.2021
18:00 - féria
11.10.

+ rodičia, deti a zaťov

18:00 - Sv. Lukáša, evanjelistu
+ Anna Barlová (č. 305),
pri príležitosti nedožitých 80 rokov
féria

18.10.

féria
12.10.

13.10.

14.10.

Sv. omša nebude
18:00 - féria
+ rodičia Matúš a Blažena Stančiaková
a st. rodičia
7:30 - féria
+ Františka, Ján Šimkovič

+ spolužiakov

18:00 - féria

Sv. omša nebude
18:00 - féria

27.10.

7:30 - féria
Podakovanie za 50 rokov manželstva
s prosbou o dalšiu pomoc
18:00 - féria
+ Filoména a Anton a deti

22.10.

7:30 - féria
Za pomoc Božiu pre manžalov

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9.00
7.30
Za farnosť
24.10. + Mária Vrábová
VŠETKÝCH SVÄTÝCH, SLÁVNOSŤ
9.00
7.30
Za farnosť
Na úmysel
1.11.
Všetkých verných zosnulých
18.00
15.00
7.30
+ rodičia
2.11. Za zosnulých Na cintoríne
18:00 - féria

+ Milan Barla
féria

26.10.

+ Mária Vrábová, 1. výr.

20.10.

23.10.

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
7.30
9.00
Za farnosť
17.10. + rodičia Barlovci

25.10.

18:00 - féria

21.10.

18:00 - Sv. Terézie od Ježiša
Podakovanie Pánu Bohu za Božiu pomoc
a ochranu pre rod. Petra a Matúša
15.10.
7:30 - féria
16.10.

Sv. omša nebude

19.10.

+ st. rodičia Vráboví, Mrvoví
a Pančikoví a ostatných z rodiny

+ Irena a Ján Stanko

3.11.

7:30 - Sv. Karola Borromejského

7:30 - Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
28.10.

+ Ondrej Krajči, 2. výr.

4.11.

18:00 - féria
+ prastarých rodičov Júlia a Ondrej Barla
a + z rodiny
29.10.
7:30 - féria
30.10.

+ Ján Mojžiš

+ rodičia Emília a Matuš Mrva a st. rodičia
18:00 - féria
+ z rod. Gregorovej

5.11.

7:30 - féria
+ otec, brat a syn

6.11.

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
7.30
9.00
Za farnosť
31.10. Za uzdravenie ...

7.11.

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
7.30
9.00
Za farnosť
+ Bitnerovci

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Október 2021

Martin Pečarka
správca farnosti
tel.: 0908 256 527
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