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Milá redakcia,
dovoľujem si Vás touto cestou
pozdraviť a zaželať Vám veľa
ú spechov vo vašej práci. Váš č asopis som si vždy veľmi rada
preč ítala až do poslednej strany.
Je v ňom vždy krásny prehľad udalostí, č o sa udialo alebo udeje v
Pezinku. Nezabudnem si ho
preč ítaťani teraz na internete.
Chcela by som Vás aj touto cestou poprosiť, č i by ste nemohli zverejniť blahož elanie mojej mamičke Boženke Tahotnej z Baníckej ulice na Cajle, ktorá
oslá vi 18. má ja svoje narodeniny. Z celého srdca jej ž elá m
veľa zdravia, síl a lá sky.
Hana s deťmi
z Kanady

Ď akujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí odprevadili na poslednej ceste nášho
manžela a otca
IVANA KRUPU
a svojou prítomnosťou a kvetinovými darmi sa snažili zmierniť náš
hlboký žiaľ.
Manželka Anna a synovia
Ivan a Miroslav s rodinami

Č as plynie, bolesťtrá pi
Teba ná m užnikdy nevrá ti.
Odiš iel si ná hle a bez rozlú č ky,
nebolo Ti sú dené radovaťsa
z vnuka a vnuč ky.
Spi sladko.
S ú ctou a láskou
spomínajú dcéry
Svetlana, Emília a
Františka s rodinami
Dňa 27.4. 2002 si
pripomenieme 1.
výroč ie smrti nášho milované ho otca, krstné ho otca
FRANTIŠ KA ONDROVIČ A
z Pezinka.
Dňa 29.4. 2002 uplynú dva roky,
č o nás navždy opustil
Anton Č IŽ MÁ R.
Tí, ktorí ste ho poznali, prosím,
venujte mu tichú spomienku.
Manželka s rodinou
Zavrel oč i,
srdce prestalo biť
musel zomrieť,
aj keď tak veľ
mi
chcel žiť
Dňa 9. mája 2002
uplynie rok, č o nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec a dedko
Š tefan MIKOVIČ z Pezinka.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a ú ctou spomínajú
manž elka Š tefá nia
a deti s rodinami.

Kostol sv. Jozefa v zaniknutej
dedine Sumberg stá l na mieste
dneš nej Malackej cesty pri soche
Krista Krá ľ
a. V roku 1824 bol zbú raný. Jedným z dôvodov bolo, že
vo vtedajš ích pezinských železitých kú peľ
och sa nachá dzala
kaplnka. Kú pele boli zavreté v roku
1918, po roku 1923 tu zriadili psychiatrickú nemocnicu ako sú č asť
Š tá tnej nemocnice v Bratislave.
Kaplnka sa nachá dzala v tzv. ženskom oddelení pri Fabianovom
mlyne. Ako vidíme na fotografii
spred roku 1960, v kaplnke bol
umiestnený oltá r v osobitnom výklenku s obrazom Krista, svätostá nkom a dvoma svietnikmi.
Bolo v nej aj harmónium.
Od roku 1940 vo vtedajš om Š tá tnom ú stave pre choromyseľ
ných
pracovali ako oš etrovateľ
ky a pomá hali pri pomocných prá cach
rehoľ
né sestry zo Spoloč nosti dcér
kresťanskej lá sky sv. Vincenta de
Paul, nazývané vincentky. Bolo ich
15. Ostali tu do 9. jú la 1960, keď z
nich 13 odviezli spolu s bratislavskými sestrami alžbetínkami a spasiteľ
kami do Charitného domova v
Klá š tore pod Znievom. Vincentky
boli totiž vtedy označ ované ako
najreakč nejš ie. V knihe Dr. Dubovského Akcia rehoľ
níč ky sa uvá dza,
že podľ
a sprá vy okresného cirkev-

ného tajomníka, s vincentkami
držali leká ri, pacienti i riaditeľ
ú stavu univ. prof. MUDr. Karol Matulay. Potom kaplnka zanikla.
Evanjelické služby Božie pred
mužským oddelením na pni slú žil v
nemocnici evanjelický kňaz a vtedajš ípacient Š tefan Krč méry.
V roku 1994 vďaka iniciatíve riaditeľ
a psychiatrickej nemocnice P.
Pinela MUDr. Č erná ka a podpore
sponzorov bola postavená z betónového skeletu bývalej kotolne
nová kaplnka sv. Luká š a. Toto patrocínium bolo zvolené z dôvodu,
že evanjelista sv. Luká š bol leká rom. Autorom kaplnky je architekt

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Limbach s láskou pozýva na
slávnostné služby Božie. ktoré sa
budú konať19. mája 2002 o 10.00
hodine pri príležitosti 200. výroč ia
posvätenia Chrámu Božieho. Slávnostným kazateľom bude Dr. Jú lius Filo, generálny biskup.
(czl)

Dňa 28. februára 2002 zomrel vo veku 69
rokov Stanislav MIŠ KOVSKÝ .
Dlhé roky pracoval v Útvare hlavné ho architekta a neskôr ako vedú ci odboru výstavby na
ONV Bratislava-vidiek. Z týchto pozícií významne pomáhal pri budovaní nášho mesta.
Česťjeho pamiatke!
MsÚ Pezinok

TomášBarok a Zuzana Klamová
Miroslav Buri a Adela Stanč áková
Tomas Marchiorello
Stela Noskovič ová
Aneta Guštafíková
Zuzana Sokolová
Hana Farnbauerová
Kevin Vittek
Martin Hidaši
Vanesa Horváthová
Adam Vencel
Samuel Novák
Adam Havlík
Karin Plevová
Michaela Tó thová
Katarína Petrusová
Viktó ria Tonhajzerová
Katarína Baď urová

24.1.
15.2.
20.2.
21.2.
25.2.
25.2.
26.2.
27.2.
28.2.
1.3.
3.3.
8.3.
11.3.
17.3.
17.3.
22.3.

Jens Peter Patzak a Jarmila Stromč eková
Dušan Lacko a Irena Salaiová
Peter Svač ina a Lenka Zborovanová

Jozef Martinka. Posvätil ju trnavský pomocný biskup a generá lny
viká r Mons. Dominik Tóth. Kaplnku
tvorí loď a sakristia. Na prieč elí je
reliéf sv. Luká š a. Interiéru dominuje drevený kríž na č elnej stene,
zľ
ava je drevený svätostá nok,
sprava vchod do sakristie.
Na sviatok sv. Luká š a 18. októbra
sa v kaplnke slú ži slá vnostná svätá
omš a. Kaplnka slú ži zá roveň evanjelickým i katolíckym veriacim. Katolícka sv. omš a sa slú ži každú sobotu o 16.00 hodine a evanjelické
služby Božie bývajú každý prvý
š tvrtok v mesiaci o 16.00 hod.
Peter Sandtner

Milan Bacigál, 23 r.
Stanislav Miškovský, 69 r.
Mária Križanová, 75 r.
Ivan Krupa, 68 r.
Sidó nia Demovič ová, 73 r.
Vladimír Karlovský, 79 r.
Oľga Holická, 80 r.
Anton Dubský, 74 r.
Celestína Hlavinová, 85 r.
Vincent Hrachovský, 79 r.
Judita Gyuriková, 83 r.
Ľudmila Blinková, 55 r.
Ľudovít Slimák, 76 r.
Mária Nagyová, 71 r.
Štefan Hudek, 73 r.
František Strapák, 54 r.
Ernest Majtán, 80 r.
František Fuska, 86 r.
Jozef Boď a, 59 r.
Ondrej Tanč ár, 75 r.
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12.3.
15.3.
17.3.
22.3.
24.3.
24.3.
27.3.
28.3.
29.3.
30.3.
31.3.
1.4.
2.4.
5.4.
7.4.
9.4.

70-roč ní
Rudolf Skáč ik
Ema Horváthová
František Máthé
Anna Schö nová
Mária Orlická
Anton Kadlíč ek
Margita Sobolič ová
75-roč ní
Michal Ježík
Estera Tkáč iková
Angela Schmidtová
Justína Tegehofová
Juraj Valach
Rozália Vinohradská
80-roč ní
Františka Šefč íková
Mária Krajč íriková
Emília Cisárová
Štefan Baď ura
Ján Novák
85-roč ná
Anna Kováč echová
91-roč ná
Tatjana Jamnická
93-roč ný
Štefan Kristín
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