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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
prichádza vianočný čas. Čas, kedy sa všetci doma
zídeme a budeme si priať všetko krásne a dobré. Čas
oddychu, kedy je aj príroda ponorená do rúška tajomstva v
bielom šate. S Vianocami tu máme aj koniec roka,
bilancovanie.
Tento rok bol veľmi rýchly a náročný. Pokračovali sme v
našej začatej spoločnej práci pre obec. Veríme, že sa nám
podarilo niektoré veci zlepšiť, že to bolo to, čo ste potrebovali.
Najväčšou novinkou tohto roka je opravená cesta v obci. Úradnou rečou, je to združená
investícia Banskobystrického samosprávneho kraja, vodárov a našej obce. Investícia, ktorú sme
rozdelili kvôli objemu až na tri roky. V prvom kroku sa nám podarilo posadiť obrubník z dolnej
zastávky na hornú. V druhej fáze bol položený asfalt v kompletnom 800 metrovom úseku. Chodník
dokončíme budúci rok na komplet od dolnej zastávky po strednú. Po vodárenských prácach
budeme pokračovať v oprave chodníka z dolnej zastávky po hornú.
Avšak musíme vyložiť karty na stôl a povedať, že asfaltovať v novembrovom počasí bolo
nečakaným riešením. Za toto obec nemôže. Asfaltovanie bolo plne v kompetencii
Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý sme niekoľkokrát urgovali. Ten zabezpečoval
verejné obstarávanie a výber dodávateľa, zodpovedal za kvalitu prevedených prác, za nástup na
stavebné práce a teda aj financovanie celej akcie. Cesta III/2425 je v majetku Banskobystrického
samosprávneho kraja. Podrobnejšie informácie o tejto investícii, ako aj o ostatných aktivitách pre
našu obec sa dočítate vo vnútri spravodaja.
Chcem vám zapriať krásne a pokojné sviatky. Užite si ich v kruhu svojich najbližších. Tešme sa z
darčekov, ktoré si nájdeme pod vianočným stromčekom. Skúsme odpustiť, zabudnime na spory.
Usmejme sa aj na tých, na ktorých sme sa počas roka neusmiali. Pustime do svojho srdca lásku a
teplo.
Na záver sa chcem poďakovať vám všetkým, ktorí ste sa spolupodielali na rozvoji našej obce v
roku 2016. Želám vám veľa elánu a dobrých myšlienok, aby sme našu obec posunuli ďalej.
Prajem vám krásne Vianoce a šťastný Nový rok 2017.
Michal Vráb, starosta obce
PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesačník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich občanov.
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
TRIEDIŤ ODPAD NEBOLO NIKDY TAK ĽAHKÉ!
Odpad nie je len nepríjemnosť. Odpad je dnes cenná surovina. Najväčšou prekážkou pri
triedení, ktorú uvádzajú ľudia je, že majú kontajnery príliš ďaleko od domu.
V apríli tohto roku sme sa zapojili do projektu na Posilnenie triedenia separovaného zberu v
obciach Hiadeľ, Lučatín, Podkonice, Medzibrod, Moštenica a Pohronský Bukovec. Z projektu z
Recyklačného fondu sme získali 18 nových plastových zberných nádob, niekoľko tisíc plastových
vriec. Nové zberné 1100 litrové nádoby sú už teraz rozmiestnené hustejšie po našej obci. Nádoby
budeme používať na plasty a sklo.
Momentálne bežia oba zbery navzájom. Plasty môžete vyhodiť do
nových zberných nádob alebo môžete zbierať do plastových vriec doma. Do
konca roka budú vyvážané podľa aktuálneho harmonogramu.
Chcem vás poprosiť, aby ste plastové fľaše stláčali. Takýmto spôsobom
sa nám zmestí viac plastov do vriec i zberných nádob. Ušetríme tým čas i
financie.
ZIMNÁ ÚDRŽBA
Od 1. decembra začíname s pravidelnou zimnou údržbou. Dôrazne
apelujem na všetkých spoluobčanov, aby svoje autá neparkovali na cestnej
komunikácii. V prípade, že neuposlúchnete našu výzvu, vaša ulica nebude
odplúžená. V Podkonickom spravodaji sme pravidelne upozorňovali na tento
fakt, ktorý neustále porušujú niektorí z nás. Ak sa takýto stav bude opakovať,
obecný úrad bude tento fakt riešiť v spolupráci s Políciou SR.
NEMUSÍME BYŤ KAMARÁTI, ALE DRŽME ZA JEDEN KONIEC - ZA OBEC
Keď sme asfaltovali cestu, firma ktorá robila asfalt si vôbec neriešila dopravu. Prvý a posledný
deň som ju usmerňoval ja. Na druhý deň to robili naši chlapi z obecného úradu. Uvedomil som si
jednu vec. Každý sa tešíme z novej cesty, no mnohí z nás sme vôbec nerešpektovali nariadenia.
Vstúpili sme na nový asfalt, ten nemal ani 10 minút. A nešlo o to, že sme vás upozornili a vy ste
porušili zákaz. Zašpinili ste si svoje auto a nechali stopy v asfalte. Mnohí z nás sme veľmi
neohľaduplní voči ostatným.
Nemusíme byť všetci kamaráti, ale musíme sa rešpektovat. Každý človek je predsa jedinečný.
Každý je iný. Máme rozličné názory. Avšak žijeme na jednom mieste, ktoré nám nechali naši starí
otcovia. Oni dokázali to, čo dnes máme. Bez vzájomného rešpektu nie je fungujúcého verejného
priestoru.
Tak sa skúsme zomknúť a preglgnúť staré hriechy. Aj keď máme iný názor, stojme za
spoločným projektom, za našou obcou. Buďme spolu a budujme krajšiu a lepšiu obec. Nie pre Teba
či pre mňa, ale pre nás. Pre Podkoničanov.
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CESTA DO PRIECHODA
Cesta do Priechoda počas zimných mesiacov bude pravidelne udržiavaná. Dovoľujeme si vás
však upozorniť, že na tejto ceste je potrebné používať snehové reťaze. Táto nebude počas
zimných mesiacov udžiavaná posypovým materiálom.
POĎAKOVANIE MICHALOVI BUDAJOVI
Kolektív obecného úradu ďakuje pánovi Michalovi Budajovi za podsedáky, ktoré daroval pre
potreby Kultúrneho domu.

ČO SA NÁM PODARILO V ROKU 2016
Je čas bilancovania. Koniec roka, kedy sa môžeme s hrdosťou pozrieť späť a povedať, v čom
sme našu dedinu urobili lepšou, krajšou. S vami a pre vás.
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-

Nová cesta v obci. Cesta je malý krok pre krajských cestárov, no veľký pre nás
Podkoničanov. Po troch desaťročiach sme sa dočkali nového koberca. Budúci rok sa
bude kompletne po oboch stranách chodníka meniť vodovodné potrubie. Nové budú aj
vodovodné prípojky pre všetkých občanov od dolnej zastávky po hornú. Z tohoto
dôvodu nás čakajú ďalšie stavebné práce. Zásah do cestnej komunikácie však už
nebude! Niektorí z vás kritizovali, prečo sme nepoložili aj chodník od strednej zastávky
po hornú. Bolo to veľmi ťažké rozhodnutie. Po konzultácii so zhotoviteľom firmou
Treetherm, s.r.o. a Vodárenskou spoločnosťou a.s. sme sa dohodli, že by bolo
zbytočné pokladať obrubník, ktorý by sa pri prerábke vodovodného potrubia mohol
poškodiť. Obec by tak vynaložila finančné prostriedky zbytočne.

-

Získali sme dotáciu na likvidáciu čiernej skládky „za Močilá“ vo výške 60 tisíc eur.

-

Získali sme dotáciu na postavenie 4-och chránených kontajnerových stojísk pred
medveďom hnedým vo výške 60 tisíc eur.

-

Podali sme projekt na osadenie kamerového systému na Ministerstvo vnútra SR (do
dnešného dňa nebol vôbec vyhodnotený).

-

Podali sme projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu a obecného úradu na
hydroizoláciu na Ministerstvo financií SR (projekt nebol schválený).

-

Podali sme návrh na zmenu územného plánu, aby sme rozšírili lokalitu Niva o celú
časť až po potok, lokalitu Záhumienka a lokalitu Záhrady a tak sa nám po rokoch bude
môcť zasa naša obec rozrastať.

-

Pripravili sme analýzu malých pozemkových úprav (komasácie) pre vytvorenie nových
pozemkov pre výstavbu rodinných domov.

-

Podali sme projekt na vybudovanie multifunkčného ihriska, detského ihriska a
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posilňovacieho ihriska vo výške 107 tisíc eur na Ministerstvo pôdohospodárstva SR z
Európskych fondov (celá výzva bola po nástupe novej vlády stornovaná a projekty
stopnuté, avšak projekt máme pripravený a podáme ho znovu).
-

Podali sme projekt na rekonšrukciu telocvične na Ministerstvo školstva SR (projekt
nebol schválený).

-

Usporiadali sme Gazdovskú zabíjačku na Plešiach, pričom sme na túto akciu získali
podporu 700 eur od poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja.

-

Získali sme 750 eur z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Banská Bystrica a
použili na ozvučenie do lyžiarskeho múzea.

-

Získali sme 750 eur z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Banská Bystrica na tlač
troch nových turistických tabúľ v našej obci (budú osadené v priebehu decembra).

-

Pomohli sme pri maľovaní kostola finančnou čiastkou 3.000 € a pracovníkmi obce pri
prácach v kostole.

-

Podali sme projekt na „Zníženenie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a
kultúrneho domu“ vo výške 185 tisíc eur na Ministerstvo pôdohospodárstva SR z
Európskych fondov (celá výzva bola po nástupe novej vlády stornovaná a projekty
stopnuté, avšak projekt máme pripravený a podáme ho znovu).

-

Zorganizovali sme prechod pre dôchodcov Šachtička - Čachovo v spolupráci s
Mikroregiónom pod Pánskym dielom.

-

Ošetrili sme topole okolo budovy ZŠ s MŠ, pričom stav niektorých bol alarmujúci a
ohrozujúci životy detí a ľudí v okolí areálu školy.

-

Znovu sme začali s vítaním našich najmenších spoluobčanov pri príležitosti Dňa
matiek.

-

Osadili sme dopravné zrkadlá na tri miesta v obci a zvýšili tak bezpečnosť cestnej
premávky.

-

Spoluorganizovali sme Deň detí na Fuggerovom dvore - Čachovo spolu s
Mikroregiónom pod Pánskym dielom.

-

Podporili sme 1. ročník športových hier v Podkoniciach.

-

Podporili sme každoročný zber odpadkov.

-

Spustili sme novú webovú stránku www.podkonice.sk .

-

Odizolovali sme základy obecného úradu a kultúrneho domu.

-

Vyčistili sme potok od domu Milana Kukučku až do stredu dediny.
PODKONICKÝ Spravodaj
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-

Zrekonštruovali sme autobusové zastávky a zábradlie pri strednej zastávke.

-

Vysúťažili sme prenajímateľa Chaty na Plešiach s cieľom zabezpečiť pravidelné služby
chaty cez víkend a zvýšiť tak možnosti cestovného ruchu v našej obci.

-

Spoluroganizovali sme 4. ročník pretekov do vrchu Ride Uphill 2016.

-

Získali sme 18 nových 1100 litrových nádob na odpad a niekoľko desiatok tisíc
plastových vriec z projektu z Recyklačného fondu.

-

Zorganizovali divadelné predstavenia pre vás všetkých občanov.

-

Usporiadali prednášku o najstaršom osídlení Podkoníc a jeho okolia.

-

Spoluorganizovali sme 1. ročník Podkonického futbalového turnaja prípraviek.
Michal Vráb

ZBER PLASTOV
Najbližší vývoz PLASTOV bude v pondelok:

2. januára 2017
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
NOVEMBER V NAŠEJ ŠKOLE
November pretiekol ako voda. Aj v tomto mesiaci sa v našej škole konalo mnoho zaujímavých
akcií a podujatí. Ako prvá v tomto mesiaci bola návšteva kúzelníka Larsena s jeho asistentkou a
zvieracími kamarátmi. Predviedol nám mnoho kúziel, ktorými udivoval nielen deti, ale aj pani
učiteľky. Našich chlapcov začaroval tak, že kašlali mince, z uší im tiekli džúsiky a dievčatá zas
skúšali vyčarovať rôzne šatky. Na záver predstavenia pán kúzelník vyčaroval aj svojich zvieracích
kamarátov, a to zajačika, holuba a opičku, ktorá všetkých zaujala asi najviac. Mohli sme si ju obzrieť
zblízka, a čo to sme sa o nej aj dozvedeli. Všetkým sa predstavenie veľmi páčilo a kúzelníka aj s
jeho asistentkou sme odmenili potleskom.

Druhou akciou, ktorá nás čakala hneď nasledujúci deň 9. novembra bola Tekvicová slávnosť,
kde sme sa presvedčili o tom, aké šikovné deti máme, ktoré sa popri učení stíhajú učiť aj rôzne
básničky, pesničky a tance. Deti zo školy aj zo škôlky si pripravili pre svojich najbližších krásne
vystúpenia. Predviedli sa v rôznych tanečných, speváckych a básnických číslach, kde nám ukázali,
že v sebe majú naozaj množstvo energie, chuti a potenciálu. Po tomto vystúpení nás rodičia ocenili
potleskom a všetci spoločne sme si pochutnali na výborných tekvicových dobrotách, ktoré pripravili
pani učiteľky a aj šikovní rodičia. Zároveň prebiehalo hlasovanie o najkrajšie vyrezaného
svetlonosa. Voľba to teda bola veľmi náročná. Za snahu a chuť dostali všetky deti diplom a sladkú
odmenu. Nakoniec sa predsa len našli traja víťazi, ktorým porota, teda zúčastnení rodičia, udelili
najviac hlasov. Prvé miesto získala naša predškoláčka Alžbetka Ulbriková, druhé miesto získal
Filipko Kostúr z druhej triedy a tretie miesto získala Eliska Buda z druhej triedy. Na tomto podujatí
vládla skvelá atmosféra.Všetci sme sa dobre zabavili, odreagovali a verím, že takýchto príjemných
akcií bude viac.

PODKONICKÝ Spravodaj
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Ďalšou akciou bolo pre nás vystúpenie v
rámci Úcty k starším. Tohto podujatia sa
zúčastnili iba žiaci základnej školy. Svojimi
speváckymi a tanečnými číslami spríjemnili
našim starším obyvateľom stretnutie, pri ktorom
si zaspomínali, porozprávali sa a podpisovali sa
do kroniky. Naše deti im zahrali a zaspievali na
ľudovú nôtu, zarecitovali básničky o babke a
dedkovi a spoločne zaspievali pesničku v Dome
bystrom, kde sa spieva o tom, ako si žijú babka s
dedkom. Bola to veľmi príjemná akcia a myslím
si, že aj takouto formou naše deti dokázali, že si
vieme ctiť starších a dokážeme si pre nich
pripraviť veľmi milý program.
Poslednou akciou, ktorá nás tento mesiac čakala bolo pripomenutie si nášho divadielka
„Takmer“ ideálna učiteľka pod vedením našej pani riaditeľky Mgr. Lucky Petríkovej. Vystúpenie
sme absolvovali v nedeľu 27. novembra na podujatí Stretnutie s divadlom, v rámci Detského
podvečera. Oprášili sme naše scenáre, pripomenuli sme si naše dialógy aj pesničky a hurá na
javisko. Všetci sme to zvládli veľmi dobre, diváci nás odmenili potleskom a už sa veľmi tešíme na
ďalšiu príležitosť ukázať naše talenty.
Koncom novembra sme sa dozvedeli príjemnú správu. Projekt „ Kráčaj vpred!“, na ktorom
pracovali Mgr. Lucia Petríková a Mgr. Linda Mesíková bol úspešný a z Nadačného fondu
Telekom pri Nadácii Pontis naša škola získa finančnú podporu vo výške 955 € na vybudovanie
športovej workoutovej zóny na školskom dvore. Finančnú spoluúčasť prisľúbil aj Spolok
Podkoničan a tiež vyčleníme peniaze z rodičovského príspevku.
A na záver sa dostávam aj ku decembru, pretože sme usporiadali Vianočné trhy spojené s
príchodom Mikuláša do našej obce. Šikovní škôlkari a školáci so svojimi pani učiteľkami pripravili
aj tento rok rôzne zaujímavé výrobky, ktoré sme predávali na Vianočných trhoch. Vďaka tomu sme
si zarobili 536,45 €, ktoré taktiež poputujú na workoutovú zónu na školskom dvore. Všetkým
zúčastneným sa chceme poďakovať za úžasnú atmosféru, ktorá vládla počas celého podujatia.
Finančný príspevok na nákup materiálu potrebného na výrobu rôznych darčekov nám
poskytla pani Bobáková zo Spolku Podkoničan. Touto cestou jej za to chceme poďakovať.
Bc. Tatiana Šagátová
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PODUJATIA
POZVÁNKA NA OTVORENIE VIANOČNÝCH SVIATKOV
Susedia z Novej ulice si vás tak ako každý rok, aj tento,
dovoľujú pozvať na otvorenie vianočných sviatkov ku
stromčeku na Novej ulici. Deň pred Vianocami - v piatok
23...12...2016 o 17.33 sa slávnostne rozsvieti vianočný
stromček. Bude sa podávať kapustnica a varené vínko.
Pohostenie pripravia šikovné gazdinky z obce.
Radi vás privítame v čase vianočnom, aby sme sa
porozprávali a spoločne zabavili. Tešíme sa na vás, dobrí
susedia.
Michal Vráb

DOBRÁ NOVINA - 22. ROČNÍK
Opäť sa blíži ten čas, kedy sa vo vianočnom období vydajú koledníci Dobrej
noviny do rodín slovenských miest a obcí, aby ohlásili radostnú zvesť o narodení
Ježiša Krista a zároveň podali pomocnú ruku svojim kamarátom v Afrike.
V 22. ročníku Dobrej noviny si témou „Deti sú srdcom zmeny“ predstavujeme Etiópiu. V
jednom okrese oblasti Arsi sú to práve deti, ktoré spôsobujú vo svojom okolí zmenu zmýšľania,
prekonávajú zaužívané predsudky a prinášajú novú pozitívnu energiu medzi ľudí.
Pred dvoma mesiacmi navštívil našu obec Dereje Kebede, ktorý pochádza práve z Etiópie a je
zapojený v jednom z projektov, ktoré Dobrá novina v ich krajine podporuje. Vieme teda z prvej ruky,
že financie, ktoré každoročne pri koledovaní Dobrej noviny odovzdáme, vždy putujú na správne
miesta. Ľudia v Etiópii a iných afrických štátoch sú nám veľmi povďační, že vďaka našej pomoci
môže nastávať v ich krajine a ich životoch ZMENA.
Podkoničania sa môžu tešiť na koledníkov Dobrej noviny, ktorí zavítajú do našich príbytkov v
nedeľu 25. decembra 2016. Pozývame medzi nás aj ďalších koledníkov, ktorí chcú tiež rozdávať
radostnú zvesť o narodení Krista. Prvé stretnutie koledníkov bude v nedeľu 18.12. po sv. omši na
fare.
Želáme vám požehnaný advent a tešíme sa na každého z vás!
Vaši koledníci

Podkonickí koledníci Dobrej noviny
PODKONICKÝ Spravodaj
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ŠPORT
POĎAKOVANIE
Futbalový klub TJ Tatran
Podkonice by sa rád poďakoval
všetkým, ktorí nám v roku 2016
pomohli pri rozvoji športovej
stránky klubu, ale i pri budovaní
infraštruktúry na ihrisku Brodok.
Ďakujeme aj našim verným
fanúšikom.
Roman Patráš

DUCHOVNÉ OKIENKO
SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH
V nedeľu 18. decembra budem po sv. omši vysluhovať
sviatosť pomazania chorých. Je pravdou, že niektorí sa jej prijatia
boja a jej ľudový názov – posledné pomazanie – akoby nabádalo, že
po jej prijatí človek umrie. Opak je však pravdou. Pán Ježiš nám
všetkých 7 sviatosti zanechal, aby sme mohli získavať duchovnú
silu v našich životoch. Táto sviatosť je určená špeciálne na
získavanie duchovnej posily v telesnom utrpení, chorobe a starobe.
Jej podstatou je vkladanie rúk kňaza a pomazanie človeka na čele a
dlaniach špeciálnym olivovým olejom požehnaným otcom
biskupom na Zelený štvrtok. Pokiaľ je to možné, pred jej prijatím je
potrebné sa vyspovedať. Prijať túto sviatosť môže každý človek po
dovŕšení 60 rokov života spravidla 2x ročne alebo ktokoľvek
vážnejšie chorý bez ohľadu na vek, a to i opakovane pri zhoršení
zdravotného stavu.
Prijatím tejto sviatosti človek získava:
lepšie spojenie chorého s Ježišom, pre získavanie božích milostí;
posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby;
odpustenie hriechov, ak sa chorý nemohol vyspovedať (bezvedomie a pod.);
navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse;
v prípade blízkej smrti silu na prechod do večného života.







Preto ak prežívate chorobu alebo máte viac ako 60 rokov, vy sami alebo vaši rodičia, využite
tento prostriedok božej posily. Samozrejme môžete o jej vyslúženie požiadať kedykoľvek i počas
roka, zvlášť keď idete na operáciu alebo do nemocnice.
Miroslav Spišiak, farár
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DUCHOVNÉ OKIENKO
DRAHÍ PODKONIČANIA!
Keď som prišiel pred rokom do Podkoníc, pýtal som sa ako budeme sláviť Vianoce a aké sú tu
zvyky. Odpoveď, ktorú som dostal bola: „Veď tak ako vždy, ako sme to robili vlani.“ Musel som sa pri
tom usmiať, lebo som tu bol úplne nový a nakoľko moje predchádzajúce Vianoce som strávil v
horúcej Keni, v mojom prípade absolútne nič nebolo také isté ako minulý rok. Teraz však poznám
odpoveď, lebo jedny Vianoce sme už spolu prežili. Čo sa však zmenilo je to, že kým tie minulé som
trávil skoro s neznámymi ľuďmi, tento rok ich budem prežívať s priateľmi, hoci predpokladám, že v
kostole budú tí istí ľudia. Som veľmi rád, že počas celého roka som mal možnosť mnohých z vás
spoznať a občas i nahliadnuť do toho, čo denne zažívate vo svojich rodinách a prežívať to spolu s
vami. Tiež ma veľmi teší, keď vidím ako denne mnohí pristupujú k svätému prijímaniu, a tak
prinášajú požehnanie do svojich rodín. Zvlášť oceňujem, keď rodičom nie sú ľahostajné ich deti.
Keď im ukazujete dobrý osobný príklad a že sa môžeme stretávať na piatkových detských omšiach
a v škole na hodinách náboženstva. A určite by toho bolo ešte mnoho, čo ma v našich
Podkoniciach napĺňa hrdosťou a radosťou.
Pred nami sú opäť ďalšie Vianoce a aj keď mnohé veci budú skoro rovnaké ako boli vlani,
predsa narodenie Božieho Syna vždy prináša nové možnosti a nádej. Tie prvé Vianoce v
Betleheme neboli veselé preto, že boli rodiny pohromade, ani preto, lebo pod stromčekmi boli dary.
Práve naopak, odohrávali sa v obyčajnej špinavej maštali, lebo pre Božieho Syna nebolo miesto.
Každý sa staral len sám o seba a prichýliť rodiacu matku by znamenalo komplikovať si život. A
akoby nestačilo, o pár dní kráľ Herodes v strachu o svoje postavenie posiela vojakov, aby ho
zavraždili. A preto apoštol Ján len smutne konštatuje: Prišiel medzi svojich a vlastní ho neprijali...
Napriek všetkému, betlehemská maštaľ bola naplnená veľkou radosťou a jej príčinou bol Ježiš –
Boh medzi nami. Ten istý Boh v podobe malého Dieťaťa prichádza i dnes medzi nás. A preto sa
budem modliť, aby v každej podkonickej rodine boli cez Vianoce zídení ľudia, ktorí majú čistú dušu
a sú naplnení božou radosťou. Len vtedy bude mať zmysel i to vonkajšie - stromček, štedrá večera i
darčeky. Nech sa nám nestane, aby Ten, kvôli ktorému sa všetko deje, nemal medzi nami miesto.
Ale nech nás spája láska a radosť, ktorej je Boh nekonečným zdrojom.
Všetkým vyprosujem veľa spoločnej radosti a žehnám vám!
Miroslav Spišiak
Váš farár
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POBOŽNOSŤ PRI ŠTEDREJ VEČERI
Otec: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. - Všetci: Amen
Dnes oslavujeme Vianoce – sviatky narodenia nášho Pána Ježiša.
Ježiš sa narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny.
V.túto chvíľu zavítal aj k nám.
Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša, ktoré nám
sprítomňujú vianočnú udalosť (číta niektorý člen rodiny):
Čítanie z evanjelia podľa sv. Lukáša:
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis
sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A Všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj
Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo
pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v
požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna,
zavinula ho do plienok uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli
pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich pánova sláva.
Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude
patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude
znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo
množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 2, 1 – 14). Počuli sme Božie slovo.
V: Bohu vďaka.
PROSBY A POĎAKOVANIA
(každý člen rodiny sa môže zapojiť prečítaním alebo pridaním vlastnej prosby alebo vďaky):
Otec: Pane, v dnešnú noc tvojho narodenia ťa prosíme:
Ďalší člen rodiny: Za všetkých ľudí dobrej vôle, aby s tebou vytvárali jednu ľudskú rodinu.
V: Prosíme ťa, vyslyš nás.
Ďalší člen rodiny: Za opustených, hladujúcich, chorých a trpiacich, aby v týchto dňoch našli oporu
v tebe i v nás.
V: Prosíme ťa, vyslyš nás.
Ďalší člen rodiny: Za nás všetkých (možno vymenovať), aby sme v novom roku pociťovali tvoju
pomoc a ochranu.
V: Prosíme ťa, vyslyš nás. (Môžu nasledovať vlastné prosby)
Otec: Tiež ti chceme poďakovať:
Ďalší člen rodiny: Za prežitý rok, že si nás sprevádzal a že môžeme byť teraz pri dnešnej Štedrej
večeri spolu.
V: Ďakujeme Ti Pane:
Ďalší člen rodiny: Za všetky dary, ktorými sa v dnešný večer môžeme obdarovať a za to,
že najväčším darom pre nás si Ty.
V: Ďakujeme Ti Pane.
Ďalší člen rodiny: Za svätého Otca, biskupov a našich kňazov, ktorí sú pre nás Tvojimi
zástupcami.
V: Ďakujeme ti Pane. (Môžu nasledovať vlastné vďaky)
V: Modlitba OTČE NÁŠ.
O: Dajme si teraz znak pokoja.
V: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. (Všetci si môžu vzájomne podať ruky alebo sa objať.)
POŽEHNANIE JEDLA:
Otec: Pane, požehnaj toto jedlo, buď častým hosťom v našom dome a daj svoj pokoj, ktorý
zvestoval anjel v Betleheme, každému človeku. Skrze Krista nášho Pána.
V: Amen.
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA
UZAVRELI
MANŽELSTVO

Rastislav Balogh & Andrea Pokrivčáková
26.11.2016 - Veľká Lomnica

GRATULUJEME K VÝROČIU
50 rokov

60 rokov

Drahomír Šajban (č.d. 271)

Ján-Ivan Barla (č.d. 329)
Juraj Barla (č.d. 341)
Ľubomír Ivanič ( č.d. 251)

OPUSTILI NÁS

Margita Kňažková (č.d. 79) - 84 rokov

-vt-

FARSKÉ OZNAMY
HARMONOGRAM SV. OMŠÍ POČAS TÝŽDŇA

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
7.30 hod.
9.00 hod.

Aktuálne farské oznamy nájdete vždy na
nástenkách v kostole a na internetovej
stránke www.NasePodkonice.sk.
V prípade potreby môžete kontaktovať
farský úrad telefonicky na číslach 048 / 41
968 96 a 0908 477 415 alebo elektronicky na
miro.erko@pobox.sk.
Miroslav Spišiak
správca farnosti

Spoločná sv. spoveď bude v sobotu 17.12. od 9.00 - 11.00 hod.

CHATA PLEŠE



INZERCIA

CHATA PLEŠE - OTVÁRACIE HODINY
POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV
24.12. (sobota):
25.12 (nedeľa):

10.00 - 16.00 hod.
ZATVORENÉ

26.12. (pondelok):
27.12. (utorok):
28.12. (streda):
29.12. (štvrtok):
30.12. (piatok):
31.12. (sobota):
1.1. (nedeľa):

10.00 - 16.00 hod.
10.00 - 16.00 hod.
10.00 - 16.00 hod.
10.00 - 16.00 hod.
10.00 - 16.00 hod.
10.00 - 16.00 hod.
10.00 - 16.00 hod.
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