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Milí spoluobčania,
rozdané vysvedčenia, zatvorené dvere školy a u nás v
Podkoniciach aj tradičná sv. omša na Kališti sú príznakmi
začínajúcich prázdnin a letných radovánok. Učitelia majú
za sebou veľmi ťažký školský rok, kedy museli meniť
postupy výučby a použiť aj iné metódy ako odovzdať
deťom maximálne množstvo nových informácií.
Vysvedčenie za uplynulý školský rok je určite aj
vysvedčením pre rodičov školákov, ktorí museli v
podstatne väčšej miere priložiť ruky k dielu a doma pomáhať svojim deťom, aby zvládali svoje
povinnosti. Všetkým je potrebné poďakovať. Z mojej pozície hlavne pedagógom z našej
základnej i materskej školy. Prajem im zaslúžený oddych, ktorý si po netradičnom a ťažkom
roku isto zaslúžia.
Tradične okolo 5. júla, sviatku našich vierozvestcov Cyrila a Metoda, je organizovaná
svätá omša ako spomienka na vypálené Kalište, ktoré bolo v minulosti filiálkou Podkonickej
farnosti. Tej tohtoročnej sa zúčastnili obyvatelia Podkoníc, Priechoda, Balážov, Slovenskej
Ľupče a Moštenice. Podporiť nás prišli aj Selčania a mnohí neznámi turisti a hostia. Všetko do
seba zapadlo. Autobus sa nepokazil, počasie bolo ideálne, bez problémov prebehla svätá
omša aj so sprievodom folkloristov z Podkoníc a Priechoda. Bolo to určite pre všetkých milé
osvieženie. V neposlednom rade ideálnu teplotu mala aj kofola a pivko, takže sa mohol každý
osviežiť. Celkovo to bola vydarená nedeľa, ľudia odchádzali spokojní.
A keďže v novinách a správach sa začali šíriť znepokojujúce informácie o ďalšej vlne a
novom Delta variante pandemického vírusu, je potrebné byť v strehu a vyhodnocovať každú
informáciu. Mnohí z nás sú už očkovaní, čiže je predpoklad, že títo občania budú mať viac
privilégií, viac slobody. My ostatní si musíme dávať pozor a zvažovať, kde ísť, koho navštíviť a s
kým sa stretať. Berúc do úvahy túto situáciu sme sa rozhodli na úrovni starostov okolitých obcí
združených v Mikroregióne pod Panským dielom neorganizovať žiadne kultúrne aktivity,
okrem Turistického prechodu seniorov MOPPD. Trasa bude tento rok zo Šachtičiek na
Španiu Dolinu. Prechod sa uskutoční v piatok 23.7.2021. Odchod autobusu z obce bude
upresnený a oznámený podľa záujmu obyvateľov aj z okolitých obcí. Preto neváhajte, môžete
sa prihlásiť na obecnom úrade do 9.7.2021.
Ako starosta obce si dovolím na tomto mieste pogratulovať našim futbalistom z FK
Podkonice, ktorí dokonali svoje úsilie a ciele a postúpili do 3. futbalovej ligy. Ďakujem im, ale aj
vedeniu FK, sponzorom a fanúšikom za peknú a významnú reprezentáciu obce a prajem veľa
pekných výsledkov v 3. lige.
Želám vám všetkým príjemné a bezpečné leto!
Ivan Barla, starosta obce
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OBEC INFORMUJE
DANE A POPLATKY
Dávame na vedomie občanom, že stále môžu plniť svoje daňové a
poplatkové povinnosti počas úradných hodín na obecnom úrade. Tí z
vás, ktorí chcete realizovať svoje úhrady cez internet banking a nemáte
aktivovanú e-schránku, si musíte rozhodnutie vyzdvihnúť osobne na
obecnom úrade.
STRAVOVANIE SENIOROV
V čase prázdnin, teda od 26.7.2021 do 31.8.2021, nebude školská
jedáleň v prevádzke. Seniori, ktorí odoberajú stravu zo školskej jedálne,
si v prípade záujmu môžu na obecnom úrade nahlásiť odber stravy od
spoločnosti Beki, z ktorej odoberajú stravu niektorí podkonickí seniori a
obec ju pre dôchodcov rozváža. Stravu je možné odoberať aj z Hostinca
Podkova, ktorý taktiež zabezpečuje dodávku jedla.
KONVEKTOMAT
Konvektomat zaobstaraný z dotácie Ministerstva školstva slúži všetkým stravníkom
školskej jedálne. Je jasné, že snaha získať tento príspevok sa vyplatila. Konečne sa môžu v
jedálni robiť aj parené buchty a knedlíky. Parené buchty boli prvým jedlom, ktoré sa v novom
konvektomate pripravovalo, a verte, boli skutočne dobré.
Cez výluku prevádzky školskej jedálne bude konvektomat ešte doplnený o digestor na
odsávanie pary a výparov.
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OBEC INFORMUJE
ODPADY
V súčasnosti prebieha proces zmeny dodávateľa, ktorý obci bude zabezpečovať zber a už
aj likvidáciu komunálneho odpadu. Do verejného obstarávania sa prihlásil iba jeden záujemca,
ktorý zabezpečuje likvidáciu odpadu aj okolitým obciam.
Doterajší poskytovateľ týchto služieb nechcel ďalej službu pre obec zabezpečovať, pretože
to bolo pre neho veľmi stratové. Auto prichádzalo do našej obce ako jedinej v tejto oblasti.
Nemôžeme skrývať skutočnosť, že zmena dodávateľa bude znamenať navýšenie ceny.
Tomuto by sme sa nevyhli ani u súčasného dodávateľa, ktorý podobnú cenu navrhol 3. januára,
no obec ju neakceptovala, pretože rozpočet obce bol už prijatý.
Nezostáva nám nič iné iba dôkladné separovanie, bohužiaľ, čísla znamenajúce tony
komunálneho odpadu sa neznižujú, ale oscilujú okolo hodnoty 130 ton. Konečná cena za
odvoz a uskladnenie jednej tony bude 137,20 eur (vrátane DPH a sadzby za uloženie), teda za
rok 17.836 eur. Tieto ceny sú na úrovni okolitých obcí. Doteraz sme mali cenu priaznivú a nebyť
štátom určenej sadzby za uloženie odpadu, nemuseli by sme poplatok za smeti zvyšovať. Bolo
by zaujímavé vedieť, kde končia peniaze vybraté za túto sadzbu. Realita súčasných dní je však
iná.
Ivan Barla, starosta obce
HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU
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ANKETA
KRIŽOVATKA PRI HORNEJ AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKE
Na jednom z posledných OZ vzišla požiadavka na zmenu prednosti v jazde na križovatke
pri hornej autobusovej zastávke a to tak, aby sme sa vrátili do starého režimu, keď prednosť v
jazde bola pre autá idúce z námestia a prednosť dávali autá idúce od smeru z družstva. Táto
požiadavka je podporená skutočnosťou, že prehľadnosť križovatky je lepšia zo smeru od
družstva a autá idúce z toho smeru majú lepší prehľad a môžu dať prednosť autám od
námestia. Pri súčasnom stave sa stáva, že autá idúce od námestia obce často nezbadajú resp.
nevidia rýchlo idúce autá z dolnej časti obce.
Žiadame preto motoristov, aby v ankete vyjadrili svoj názor na predmetnú križovatku, či má
byť prednosť zachovaná ako je v súčasnosti alebo sa má vrátiť do predošlého stavu.
Anketový lístok vystrihnite, vyplňte a vhoďte do schránky pred obecným úradom do 31.7.
Hlasovať môžete aj online na stránke www.podkonice.sk do konca júla.
Ďakujeme, ide o vec týkajúcu sa nás všetkých.

KRIŽOVATKA PRI HORNEJ AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKE

zachovať súčasný stav

vrátiť predošlý stav

označte znakom "X" vaše odporúčanie

KNIŽNICA
OBECNÁ KNIŽNICA
Milí čitatelia a návštevníci našej knižnice, sme radi, že po minulom ťažkom roku opäť
chodíte do knižnice v hojnejšom počte. V súčasnosti nám končí projekt, cez ktorý sme minulý
rok získali 2000 € z Fondu pre umenie na nákup nových kníh. Tie postupne prichádzajú v
hojnom počte. Pomaly ich zaraďujeme do prírastkového zoznamu a dostávajú sa na poličky.
Mnohé z nich si už našli svojich čitateľov. Medzi novinky v knižničnom fonde patrí známa
severská séria Milénium, Miška a jej zvierací pacienti, viaceré encyklopédie pre deti a mládež a
mnoho iného.
Ďalšie knižky pribudli do našej knižnice vďaka daru od pani Vierky Kostúrovej. S jej dcérou
Katkou knižky spísali, vytriedili a doviezli do knižnice. Priniesli knižky v krásnom a zachovanom
stave, ktoré v našich poličkách nahradia ich šalátových predchodcov.
Milou novinkou je aj článok v Plus 7 dní, v ktorom naša rodáčka Veronika Cosculluela píše
o viacerých regionálnych knižniciach a aj o našej. V knižnici potom pribudne jeden výtlačok
daného čísla, ak by ste si ho chceli prečítať.
Aby sa zlepšilo informovanie čitateľov o novinkách vo fonde a v knižnici, zriadila som pre
našu knižnicu účet na Facebooku a Instagrame. Ak máte záujem, nájdete ich pod menom
Knižnica Podkonice.
Blíži sa čas dovoleniek, preto ak si chcete čítať na pláži knihy z podkonickej knižnice, príďte
si ich požičať niektorý pondelok v čase medzi 17:00 a 20:00 hodinou. Dovolenku si budeme
čerpať aj my, a to: 19. - 25. júla a 9. - 22. augusta.
Kristína Homolová
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ŠKOLA
ŠKOLA V JÚNI
V mesiaci júni sme mohli vďaka zmierneniu hygienických opatrení súvisiacich s COVID 19
pripraviť pre deti viaceré akcie.
1. júna, Medzinárodný deň detí. Bol plný súťaží, zábavy, hier a sladkých odmien. Deň sa
niesol v indiánskom duchu, čo deti podnietilo ešte k väčšej aktivite. Žiaci a deti MŠ boli
rozdelení do viacerých družstiev a riešili rôzne vedomostné a športové úlohy, pričom zažili veľa
humoru. Za dosiahnuté výsledky čakala deti sladká a vecná odmena.
9. júna sa v ZŠ uskutočnila čitateľská súťaž Knihožrút, v ktorej si žiaci preverili svoje
čitateľské zručnosti. Súťažiaci dostali prečítať ešte nepoznaný text. Výsledky súťaže:
1. ročník víťaz Tomáško Krupa
2. ročník víťazka Lucka Lučeničová
3. ročník víťazka Terezka Kostúrová
4. ročník víťaz Andy Patráš
Víťazi dostali na pamiatku diplom, knihu a sladkosť.
17. júna sa v ZŠ uskutočnil Školský talent. Naše deti sú šikovné nielen v učení, ale vedia
spievať, tancovať, recitovať, hrať na hudobný nástroj, kúzliť a táto akcia to plne potvrdila.
- Miško Donoval a Peťko Polóny, prezlečení za svoje mamičky, si pripravili vtipnú scénku,
ako sa rozprávajú o svojich deťoch.
- Terezka Kostúrová a Nelka Barlová v scénke Pat a Mat „opravovali“ stôl, pričom scénka
bola podfarbená známou melódiou v podaní klavírneho doprovodu Lucky Lučeničovej.
Z ďalších vystúpení - Jonáško Barla hral na pohároch, Miško Koróny, Samko Slančík a
Matúško Horváth kúzlili s peniazmi a podarilo sa im vyčarovať mincu z ucha. Za svoje
pripravené číslo boli všetci účinkujúci odmenení.
V júni našu školu navštívili aj záchranári. Oboznámili nás s ich
prácou. V triede žiakom vysvetlili a názorne ukázali, ako sa postupuje
pri ošetrení zlomeniny, zastavení krvácania pri rezných ranách a na
ležiacej figuríne demonštrovali umelé dýchanie. Pre deti bola
zaujímavá prehliadka záchranárskeho vozidla, najmä jeho vybavenia
a ukážka použitia záchranárskej sirény.
Okrem záchranárov nás navštívili miestni členovia hasičského
zboru. Deťom predviedli technické vybavenie svojho vozidla a
praktickú ukážku hasenia vodou a penou. Aj tu deti zaujala ukážka
použitia hasičskej sirény.
25. júna sa uskutočnila rozlúčka so štvrtákmi. Večer v škole deti súťažili, zdolávali
prekážkovú dráhu, hrali sa na špiónov a pripravili si aj chutné občerstvenie. Domov odchádzali
plné zážitkov a dobrej nálady. Veríme, že aj táto akcia prispela k pekným spomienkam na našu
školu.
V týchto horúcich dňoch sa deti osviežili v bazénoch, ktoré si pripravili na školskom dvore a
urobili si tak za pomoci pani učiteliek aquapark.
Deti z MŠ boli v obecnej knižnici a požičali si knihy na voľné letné dni. Nepochybne aj takto
sa prehĺbi ich kladný vzťah ku knihám.
Alena Turčanová, učiteľka MŠ
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FARSKÉ OKIENKO
Milí farníci,
pomaly sme vstúpili do krásnych horúcich letných dní, deťom začali prázdniny, plánujeme
ako prežiť spoločný čas s rodinami, priateľmi. Čakajú nás dva mesiace oddychu, nových
zážitkov a možnosť načerpania nových síl.
Začiatok júla sme prežili oslavami svätého Cyrila a Metoda. Stretli sme sa na Kališti, kde
sme spoločne slávili svätú omšu. Je to miesto, ktoré dýcha minulosťou šťastnou i boľavou.
Chalúpky, kde žili ľudia a bunkre, ktoré prinášajú trpkú chuť vojny. Napriek tomu, ak tam
zastaneme, tak pokoj, ktorý nás tam objíma je darom Boha. Jemne nás volá zastaviť sa a
nechať sa unášať.

Veľakrát premýšľam, prečo je to tak. Ako sa v takom boľavom strete môžem nechať objať
takou láskou? Keď táto dedinka bola zničená a ľudia sa tu museli vzdať svojho domova?
Jedinou odpoveďou je mi zvrchovanosť Božej lásky, ktorá toto miesto nikdy neopustila. Padlo
tu veľa Božích sĺz, po ktorých my môžeme kráčať, spomínať a nikdy nezabudnúť. Chrániť si
svoju minulosť, svoj národ, svoju reč, svoju vieru. Boh nám tu ustlal slzami, aby sme pamätali aj
na svätcov Cyrila a Metoda, ktorí nám zvestujú Slovo, a aby sme vedeli, že nech je akýkoľvek
režim v našej spoločnosti, On je vždy a bude prítomný.
Naše životy v tomto kraji sú hlboko späté s tradíciami, a tým nám poukazujú na minulosť, na
ktorú by sme nemali nikdy zabudnúť a ponúkať ju mládeži, aj keď si myslíme, že nemá záujem.
Ale náš príklad, naše modlitby a naše Bohu odovzdané životy, ich raz presvedčia a budú
nasledovníkmi nielen v tradíciách, ale aj v Kristových stopách.
Naše piesne čítajú minulosť našich otcov. Hovoria o ťažkom živote, o láske a zrade, o
milencoch, ktorí chcú svoju lásku skryť pred svetom. O bolesti a utrpení hlas hudobníkov
spieva po celom kraji. Viera, nádej, láska zostáva v tónoch spevu zakorenená. Sú to tri
kamarátky a spája ich Boh. Viera nám udáva prítomnosť, nádej budúcnosť a tá najväčšia,
láska, žije na veky.
Tak ako Boh nezabudol na Kalište, tak nikdy nezabudne ani na nás. Môžu prejsť desaťročia,
ale vždy sa objaví semienko lásky a nádeje, ktoré bude nekonečne rásť a kvitnúť. On si nájde
cestu, aby pretkal naše srdcia so svojím.
Boh je živý, je živý v nás. Neopúšťa nás ani na sekundu. Modlitbou sa k nemu prihovárame,
hľadíme do svojej duše, túžbou podobať sa Jemu, byť ním. Nechať sebou odovzdávať Jeho
posolstvo do celého sveta.
Nech naša túžba rastie, v každom okamihu, aj cez horúčavu letných dní, aj cez dovolenky,
výlety, ktoré nás čakajú. A vždy večer si spočiňme v Jeho náručí, aby nás mohol pohladiť po
každom dni.
Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane.
Martin Pečarka, správca farnosti
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VAŠE PRÍSPEVKY
ŠŤUKAVICE
Začínajú prázdniny, máme tu čas dovoleniek. Slnko ohrieva naše kosti aj našu matku Zem.
Tak, ako povedal starý grécky filozof Herakleitos: „PANTA RHEI - VŠETKO PLYNIE“. Život sa
mení.
Moje prázdniny a prázdniny mojich rovesníkov však máme v spomienkach a tie nám
zostávajú. Na dovolenky s rodičmi sa nechodilo. Iba na návštevu k rodine niekde do iného
mesta, alebo k nám do Podkoníc chodili na prázdniny k starým rodičom deti z iných miest. Z
Bratislavy Mariana, Duco, Emil, Marienka, od ktorých sme nasávali informácie o živote vo
veľkomeste. Im sa tiež u nás páčilo, lebo sa každý rok na prázdniny do Podkoníc tešili.
Počas leta sme museli doma pomáhať pri poľnohospodárskych prácach. Zarábali sme si
prvé peniažky na družstve hrabaním sena na Vrchách, alebo aj pasením husí. Husi sa chovali
v každom dvore, aby bolo na martinskú hostinu a hlavne kvôli periu, z ktorého sa pripravili
periny do výbavy pre každú dievku.
Medzi Konicami bol raj pre naše husi, a aj pre nás. Husiarky ráno pozháňali husi z každého
dvora a šlo sa hore. Tu sme si vyrábali žumpy, aby sa mali kde okúpať naše húsky, ale aj my.
Obývačku sme mali v korune starého klena. Varili sme si sáčkové polievky, opekali slaninu,
hľadali šťukavice, ktoré sa na nás usmievali spopod lístia pod stromami. Krásne, voňavé,
červené šťukavice. Tie sme si zbierali do úst, do plechového hrnčeka alebo do kytičky. Doma
sme ich zmiešali s cukrom a zjedli ako mňamku. Pri všetkých týchto činnostiach sme museli
dávať pozor na húsky, aby sa nezamotali medzi krovie, alebo aby ich neuchytil jastrab, ktorý
krúžil po oblohe a striehol na svoju korisť. Večer sme museli priviesť domov plný počet husí.
Každá hus presne vedela, do ktorého dvora má zabočiť a za ňou cupkali jej detičky, húsatká.
Panta rhei. Medzi Konicami to už vyzerá inak ako za nášho detstva, ale šťukavice ostali. Sú
tam, kde boli. Vyberte sa v lete hľadať červené, voňavé šťukavice. Nie sú zďaleka také veľké
ako tie, ktoré si teraz môžete odtrhnúť v záhrade, ale ich vôňa a chuť je sladká, ako sú
spomienky na naše prázdniny.
„Sedí pani v okne, sukienka jej mokne.“ Čo je to? (adohaj)
Želám vám pekné a voňavé leto.
Anna Pasiarová
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ŠPORT
PODKONICKÝ FUTBAL V TRETEJ LIGE
Väčšine z nás je už pravdepodobne známe, že hráčom FK Podkonice sa podarilo postúpiť
do tretej najvyššej ligovej súťaže. Tomuto historickému momentu prináleží aj miesto v našom
spravodaji. V nedeľu 27. júna, po kontumačnej výhre s Tornaľou (súper nepricestoval) sa hráči,
spoločne s prítomnými fanúšikmi tešili z oficiálneho postupu do vyššej ligovej súťaže. Na
Brodku si prevzali titul víťaza IV. ligy juh v sezóne 2020/2021. Zavládla eufória, radosť a
patričné oslavy.
Počas letných mesiacov, v rámci prípravy na premiérovú sezónu v tretej lige si hráči
postupne zmerajú sily s Čiernym Balogom, Bešeňovou, s dorastencami z Dukly Banská
Bystrica (v stredu 14.7. - doma na Brodku o 17:30 hod.) a Kalnou nad Hronom. Naše mužstvo
odohrá prvý zápas v 3. lige v nedeľu 1. augusta na domácom trávniku s Rimavskou Sobotou.
Tunajší futbal sa už dlhšiu dobu drží na výslní a žne úspechy - v prvom rade vďaka výboru
Futbalového klubu Podkonice, samotným hráčom, „chémii“ a zvučným menám v tíme, ako aj
podpore sponzorov, fanúšikov a obce. Mužstvu FK Podkonice v blížiacej sa sezóne držíme
palce a želáme veľa striel do súperovej brány!
Martin Halaj
Konečná tabuľka IV. ligy Juh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

mužstvo
body
PODKONICE 36
Badín
27
Príbelce
27
Tornaľa
24
Šalková
22
Slov. Ďarmoty 20
Čierny Balog
20
Pliešovce
18
Poltár
16
Medzibrod
16
Hájnačka
12
Detva
10
Tisovec
6
Hriňová
4
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FOTOGALÉRIA
SV. OMŠA PRI KAPLNKE - 13. júna 2021

Sv. omšu slúžil vdp. Pavol Lojan

Foto: Jaroslav Kostúr ml.
SV. OMŠA NA KALIŠTI - 4. júla 2021

9

Júl & August 2021

HISTORICKÉ OKIENKO
Zalovte vo svojich škatuliach a 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.

Letné hrabačky

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti

75 rokov
Marta Valentová
Jozef Kostúr
Ivan Švihla
Ružena Stanková

50 rokov
Bibiána Krétiková
Nora Slobodníková
Marek Slobodník
Nora Očenášová

60 rokov
Milan Patráš
Vladimír Valent
Štefan Vjatrák

55 rokov
Slávka Luptáková
Jozef Barla
Milan Vráb

Opustila nás

65 rokov
Janka Pančíková
Elena Kretíková

80 rokov
Anna Gregorová

85 rokov
Milan Barla

89 rokov
Gabriela Flašková

Júlia Lipová - 63 rokov

Júl & August 2021
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FARSKÉ OZNAMY 12.7. - 8.8.2021
féria
12.7.

19:00 - féria

Sv. omša nebude

+ Mária, Matúš, brat a manželka

19.7.

féria
13.7.

féria

Sv. omša nebude

Sv. omša nebude

20.7.

19:00 - féria

19:00 - féria
14.7.

+ Milan Vráb, rodičia a st. rodičia

+ rodičia Anna a Viliam Očenáš

21.7.

7:30 - Sv. Bonaventúru, biskupa
15.7.

16.7.

17.7.

18.7.

+ Emil a Barbora Stankova a syn Juraj
19:00 - féria
Za rod. Ulbrikovú, poďakovanie
za zdravie a požehnanie do dalších dní
7:30 - Sv. Andreja-Svorada a Benedikta
+ Terézia a Dominik Mrva
16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
7:30
Za farnosť

7:30 - Sv. Márie Magdalény
+ manžel Ján a syn Ivan

22.7.

19:00 - Sv. Brigity, rehoľníčky
+ Ondrej a Oľga

23.7.

7:30 - féria
+ Milan Barla

24.7.

25.7.

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9.00
Za farnosť
féria

Sv. Joachima a Anny
26.7.

Sv. omša nebude
Sv. Gorazda a spoločníkov

27.7.

Sv. omša nebude

3.8.

féria
28.7.

Sv. omša nebude

2.8.

Sv. omša nebude

17:00 - féria
+ rodičia Anton a Emília Barlová
(30. výr. smrti)
19:00 - Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
Sv. omša nebude

4.8.

18:00 - féria
+ František a Mária Kostúrova
a sestra Anna Očenášová
Premenenie Pána

19:00 - Svätej Marty
29.7.

+ František a Mária Kostúrova
a sestra Anna Očenášová

5.8.

19:00 - féria
30.7.

+ Darina, Ľubomír a ostatní z rod. Flaška

Sv. omša nebude

6.8.

féria

7:30 - Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
31.7.

1.8.

Sv. omša nebude

Sv. omša nebude

7.8.

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9.00
Za farnosť

8.8.

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9.00
Za farnosť

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

FARSKÉ OZNAMY 9.8. - 5.9.2021
Sv. Terézie Benedikty od Kríža
9.8.

Sv. omša nebude

féria
Sv. omša nebude

16.8.

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
10.8.

Sv. omša nebude

féria
Sv. omša nebude

17.8.

féria

Svätej Kláry, panny
11.8.

Sv. omša nebude

14.8.

19:00 - féria
+ rodičia Ema a Martin,
deti Martin a Božena
19:00 - féria
Za zdravie a Božie požehnanie
pre rod. Jozefa Slobodníka
7:30 - Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho
+ František, Helena a Jolana Patrášovci
a st. rodičia

15.8.

NANEBOVZATIE PR. PANNY MÁRIE
9.00
Za farnosť

12.8.

13.8.

Sv. omša nebude

18.8.

21.8.

19:00 - féria
+ Margita a Jozef Turčan
a syn Stanislav
19:00 - Sv. Bernarda, opáta
+ Stanislav Gregor, st. rodičia
a sestra Anička
7:30 - Svätého Pia X., pápeža
Za zdravie a Božiu pomoc
pre kostolníka

22.8.

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9.00
Za farnosť

19.8.

20.8.

19:00 - féria

Sv. Bartolomeja, apoštola
23.8.

Sv. omša nebude

+ Ján Očenáš, 2. výr.

30.8.

féria

féria
24.8.

Sv. omša nebude
féria

25.8.

Sv. omša nebude

1.9.

19:00 - féria
26.8.

+ Anna a Ladislav Kostúr

2.9.

19:00 - Svätej Moniky
27.8.

Sv. omša nebude

31.8.

+ Ján Kostúr, sestra Anna a rodičia

28.8.

7:30 - Svätého Augustína, biskupa
Za Božie požehnanie a zdravie
pre rodinu

29.8.

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9.00
Za farnosť

19:00 - féria
Za zdravie a Božiu pomoc
pre rod. Barlovú
7:30 - féria
Za požehnanie a Dary Ducha sv. pre
všetky deti a učiteľov v novom šk. roku
19:00 - Sv. Gregora Veľkého, pápeža
+ st. rodičia Beňoví a Jakošoví

3.9.

7:30 - féria
+ rodičia Mária a Emil Barla

4.9.

5.9.

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9.00
Za farnosť

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
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