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Ná š milý otec Pavel VIKTORIN sa
4. 9. 2002 dož il
krá sneho jubilea 90
rokov. S úctou a
lá skou mu blahož elá me a do ďalší
ch
rokov zo srdca prajeme veľa
š ťastia, radosti a pevného zdravia.
Dcé ry Ľudmila, Viera a Katarína
s rodinami, vnúčatá
a pravnúčatá

Dňa 6.9. 2002 uplynuli 2 roky od chví
le,
č o ná s opustila naš a
drahá mamič ka, babič ka a prababič ka
Teré zia LITTVOVÁ .
rod. Fédérová z Pezinka.
Všetci, ktoríste ju poznali venujte
jej tichú spomienku. Ď akujeme.
Dcé ra Jana so synom Milanom,
synovia Rupert a Františ ek
s rodinami
Dňa 12.9. 2002
uplynie rok, č o ná s
navž dy opustil ná š
milovaný manž el,
otec a dedko
Alfré d
HUBRICH
Kto ste ho poznali, venujte mu
prosí
m, tichú spomienku.
Manž elka a deti s rodinami
Dňa 17. septembra 2002 uplynie
rok, č o ná s navž dy
opustil ná š drahý
manž el, otec a dedko
Já n BALOG
Kto ste ho poznali venujte mu prosí
m tichú spomienku.
Manž elka s rodinou
Dňa 27.9. 2002
uplynie 1 rok, č o ná s
navž dy opustil ná š
drahý manž el, otec a
starý otec
Michal DUBEK
S lá skou spomí
najú
manž elka a dcé ra s rodinou
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosí
m, tichú spomienku.

Ď akujeme vš etkým prí
buzným a
zná mym za úč asť
na poslednej rozlúč ke s
Petrom
STREZENICKÝ M ,
ktorý ná s opustil dňa
14.8. 2002. Ď akujeme za kvetinové
dary a prejavy sústrasti.
Manž elka a deti Zuzana a Peter

Dnes si už atmosféru totality nevieme dobre predstaviť. Pre tý ch,
ktorí ju neprež ili je úplne cudzia a aj
my, ktorí sme v nej prež ili vä čšiu
časť ž ivota sme radi, ž e môž eme
na ňu zabudnúť. Jej tlak sme cítili
už v škole. Môcť chodiť na nábož enstvo bolo vlastne šťastie i
odvaha. Rodičia i deti museli prekonaťurčité odsudzovanie prostredia i strach, ž e neskôr budú znášať
neblahé dôsledky, ako napríklad,
ž e sa deti nedostanú na strednú a
už vôbec nie na vysokú školu. Rodičia, ktorí sa odváž ili chodiť do
kostola, nemohli vä čšinou počítať
so ž iadnym zodpovedný m miestom alebo postupom v zamestnaní.
A ak sa niekto odváž il hovoriťo Bohu, spomínaťho v prednáškach a
to ešte mladý m ľuď om, mohol počítať s vä zením. Boli i viaceré prípady "náhodnej" smrti.
V takejto atmosfére sme sa ako
mladí ľudia pý tali, ako to vlastne s
Bohom je. Potrebovali sme sa rozhodnúť pre určitý smer v ž ivote.
Vyrastali sme v rozpore, keď rodičia nám hovorili a učili nás niečo
iné ako škola. Potrebovali sme si
však sami ujasniť, kde je pravda. Aj
mnohí kňazi v tomto čase zostali
radšej v úzadí, mnohí, ktorí mali
viac odvahy už nemohli hovoriť.
Pre nás to však bol čas, keď sme
odpovede potrebovali.
A práve v tejto atmosfére a v
tomto čase sa našiel niekto, kto
hľadal spôsob, ako priblíž iť Boha
mladý m ľuď om. Ujo Gusto, ako
sme vtedy volali Augustína Štohla,
neskôr tajne vysvä teného kňaza,
nás zavolal na prednášku do kláštora. Nesmeli sme však o tom hovo-

riť. Iba tý m, ku ktorý m sme mali dôveru, sme šepkali, kedy a kam majú
prísť.
Dodnes si pamä tám na niektoré
jeho vý roky. Napríklad: "Vy neviete
čo je sloboda, vy ste ju nezaž ili." Až
vtedy som si začala uvedomovať,
ž e stav, v ktorom ž ijeme, nie je normálny, ž e existuje aj niečo iné.
Ujo Gusto vymyslel aj iný originálny spôsob, ako s nami hovoriťo
Bohu. Zavolal nás do hôr na vý let.
To bolo určite menej "nebezpečné"

ako prednáška o Bohu. A cestou po
našich Karpatoch nám mohol nenápadný m a prirodzený m spôsobom
rozprávať. On sám mal veľmi rád
prírodu. Vedel ju obdivovať, tešiťsa
z nej a hlavne vidieťza ňou jej úž asného Tvorcu. A my sme sa to učili
od neho. Cestou sme sa mohli
niečo pomodliť i dozvedieť prirodzený m spôsobom základy duchovného ž ivota. Aby sme v tomto duchovnom raste mohli pokračovať,
založ il i oficiálne Oddiel vysokohorskej turistiky. Naučili sme sa v ňom
naozaj základné veci z turistiky i z
horolezectva, čo sme neskôr využ í-

Ing. Rastislav Dubek a MUDr. Katarí
na Palugyayová
Perla Kotlá rová
Sá ra Búbelová
Benjamí
n Turek
Tatiana Anč icová
Romana Má csová
Kristiá n Svač ina
Peter Szabo
Simona Hudá ková
Katarí
na Kintlerová
Tomá š Lacko
Viktó ria Ď urianová

10.7.
12.7.
27.7.
28.7.
28.7.
29.7.
31.7.
8.8.
10.8.
15.8.
17.8.

Daniel Minarovič a Elena Benč úriková
Františ ek Vojtek a Anna Polá č ková
Ing. Františ ek Kocka a Zdenka Kurillová
Vladimí
rČí
k a Karin Salingerová
Daniel Modrovský a Silvia Stohlová
Jaroslav Hotový a Eva Jankovič ová
Peter Andel a Dagmar Já noš ková
Igor Andel a Zuzana Pileková
Michal Polakovič a Soňa Horňá ková

Irena Sandtnerová , 82 r.
Jozef Tuma, 60 r.
Štefan Hanko, 81 r.
Peter Korbel, 38 r.
Vladimí
r Kovač ič , 71 r.
Peter Strezenický, 46 r.
Já n Š kreňo, 49 r.
Alena Chrappová , 63 r.
Alojz Hubrich, 69 r.
Já n Mikovič , 79 r.
Vojtech Szeiff, 81 r.
Ivan Štilhamer, 65 r.
Júlia Č echová , 89 r.

70-roč ní
Má ria Kanková
Františ ek Jurá k
Rozá lia Uherková
Kazimí
r Kinder
Rudolf Demovič
Jozefa Janí
ková
Dana Rimanová
Má ria Slimá ková

23.7.
23.7.
8.8.
11.8.
14.8.
14.8.
16.8.
17.8.
23.8.
23.8.
27.8.
1.9.
2.9.

2.9.
3.9.
4.9.
9.9.
11.9.
12.9.
13.9.
13.9.

vali i na dlhších vý letoch v horách
po celom Slovensku, hlavne vo
Vysoký ch Tatrách, na čo sme sa
vž dy nesmierne tešili. Že to bolo
spojené i s duchovný m programom, bolo pre nás úž asnou samozrejmosťou.
Takto sme sa zoznámili i s don
Štefanom Sandtnerom, saleziánom, ktorého ujo Gusto prizval s
nami na túry, na ktorý ch aj on využ il
čas na to, aby nám všeličo vysvetlil.
Ujo Gusto myslel aj na to, aby nás
nevzdialili od Boha nevhodné zábavy, či diskotéky. Robili sme si ich
sami, spolu s ním a učili sme sa i
zabávať kresťanský m spôsobom.
V našej skupine vzniklo i veľa
kresťanský ch manž elstiev a ich
deti sa dnes znovu schádzajú pri
kostole a hľadajú svoju vlastnú
cestu k Bohu.
Ujo Gusto hovoril o Bohu s takou
istotou, ž e mi pomohol nájsťodpovede vo vzťahu k Bohu. Celkom
iste to bol on, kto mi pomohol rozhodnúťsa v tomto dôlež itom čase
nasmerovať svoj ž ivot k Bohu, i
napriek silnému tlaku zvonku. Pochopila som, ž e Boh je a ž e je
dôlež itý ! Že ž ivot s ním je akoby
úž asné dobrodruž stvo, je obrovské obohatenie nášho vnútorného
ž ivota, je neustále hľadanie, pri
ktorom objavujeme to, čo sme
nehľadali, ale čo je oveľa krajšie,
ako to, čo sme hľadali.
Dnes, keď už mám vä čšiu časť
ž ivota za sebou, som veľmi vď ačná
a šťastná, ž e som si vybrala tento
ž ivotný smer!
sr. Terézia Baroková , OSF
Snímka: archív autorky
Má ria Šebová
Anna Gajdoš í
ková
Milan Chovanč ek
Rudolf Kovač ovský
Augusta Slimá ková
Štefan Satko
75-roč ní
Tibor Krá lik
Anna Nemč eková
Má ria Bottanová
Michal Kolá rik
Má ria Habarová
Štefan Miklá š
Zlatenka Bilská
Filoména Oslancová
80-roč ní
Hedviga Beňovič ová
Eduard Švarc
Rudolf Granec
Dorota Kadleč í
ková
Anna Kostercová
85-roč ní
Priska Dúnarová
Pavel Forner
90-roč ní
Pavel Viktorí
n
Františ ka Bartová

15.9.
18.9.
20.9.
20.9.
26.9.
29.9.
3.9.
7.9.
8.9.
9.9.
10.9.
18.9.
24.9.
28.9.
15.9.
17.9.
20.9.
20.9.
30.9.
20.9.
26.9.
4.9.
6.9.

Rubriku Spoločenská kronika
sme zostavili z podkladov, ktoré
ná m poskytli oddelenie občianskych zá lež itostí a matrika MsÚ
Pezinok.

