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S veľkou bolesťou
spomíname na
smutný deň 29.11.
2002, keď uplynul
rok, č o ná s navždy
opustil ná šmilovaný
manžel, otec, svokor a dedko
Jozef KILHOF z Pezinka
v šesťdesiatom treťom roku života.
Prosíme tých, č o ho poznali o tichú spomienku.
S lá skou na neho spomínajú
manželka Š tefánia, dcé ry Eva
a Gabriela a syn Jozef s rodinami
Dňa 2.12. 2002
uplynuli 3 roky od
smrti ná šho milované ho otca a dedka
Rudolfa
MARKEHO
z Grinavy.
Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.
Dcé ra Eva a vnuk Martin
Prestalo srdieč ko biť,
prestali ústa sa smiať,
budeme mamič ka drahá ,
stá le na Teba spomínať.
Dňa 14.12. 2002
uplynulo 10 rokov,
č o ná s navždy opustila naša drahá manželka, mamič ka a
babič ka Eva
BENÍČ KOVÁ .
S lá skou a so žiaľom v srdci spomínajú
manžel, dcé ra a syn s rodinami.

Dokončenie z 1. strany

Pripravovať sa na Vianoce znamená pripravovaťsa aj na stretnutie s Bohom.
Pripravovať sa na Vianoce znamená tiež potešiť, obdarovať blízkych.
Pripravovať sa na Vianoce znamená aj sa zastaviť, popremýšľaťo
sebe, o zmysle života ako také ho, i
o svojom.
Pripravovať sa na Vianoce znamená vidieť a pozná vať pravdu,
túžiť po tom, aby naše vzťahy, tie
najužšie a najbližšie, ale aj tie ďalšie

V tomto roku je to triná sťrokov,
č o slovenskí skauti prvýkrá t prevzali od rakúskych priateľov Betlehemské svetlo - symbol lá sky a
priateľstva ľudí dobrej vôle. Č lenovia Slovenské ho skautingu
každoroč ne rozvezú Betlehemské svetlo takmer po celom Slovensku. Vďaka skautom sa toto
svetlo dostane do mnohých domovov a zariadení ná šho mesta.
V tomto roku budú naši
skauti Betlehemské svetlo rozdávať v pondelok 23. decem-

najú
Dňa 18.12. 2002
uplynulo 6 rokov, č o
ná s vo veku 23
rokov opustil ná š
syn, otec a brat
Marcel VAGAČ
z Pezinka
Spomínajú
rodičia a deti Marcelko a Monika

Dňa 22.12. 2002 si
pripomenieme desiate výroč ie úmrtia
ná šho drahé ho
Petra
Č ECHOVIČ A.
Kto poznal, spomenie si, kto mal rá d
nikdy nezabudne.
S úctou a lá skou spomína
Smútiaca rodina
So slzami v oč iach
a smútkom v srdci si
dňa 29.12. 2002
pripomenieme 15.
výroč ie smrti ná šho
milované ho Jozefa
REICHBAUERA
S lá skou spomínajú
manželka, dcé ry
a synovia s rodinami

Dňa 9.1. 2003
uplynú štyri roky, č o
ná s navždy opustil
ná š drahý manžel,
otec a starýotec
Emil NESTAREC
S lá skou spomímanželka Š tefánia
a deti s rodinami

Silvia Tomá nková
MatúšČ echovič
Rebeka Felixová
Adam Bača
Dominika Né metová
Matej Hlavanda
Adam Hajtmá nek
Martin Maderič
Tomá šPukanč ík
Adam Wild
Samuel Kmeťka
Tomá šHalma
MarošJozef Bedná rik
Adam Jurá ška
Michal Volkovics
Lucia Pustulková
Cynthia Š kyvarová

20.10.
29.10.
30.10.
31.10.
1.11.
2.11.
6.11.
7.11.
7.11.
8.11.
9.11.
10.11.
13.11.
14.11.
17.11.
19.11.
20.11.

Viktor Melišík a Anna Letanovská
Peter Bohuša Katarína Fischerová
Marcel Belko a Martina Č apuchová
Pavel Figura a Denisa Blažová
Rastislav Há den a Veronika Ulrichová
Peter Peč ala a Jana Garbierová

v zamestnaní, medzi priateľmi, ale
aj na ulici, v obchode, v meste č i na
dedine neboli bezduché a nemilé .
Lenže ako to dosiahnuť? Kde na
to vziaťsilu, odvahu a trpezlivosť?
Adá sa to vôbec uskutoč niť?
Nie stopercentne, dokonale, ale
nieč o sa dá určite urobiť. Na takýto
prejav života musíme byť však posilnení, zmocnení. A prá ve o tom č o
ná s má posilniťa zmocniťchcú hovoriť aj tohtoroč né Vianoce. Nie
sme na to sami. Boh je s nami.
Stal sa č lovekom, aby ná m pomo-

hol, aby ná m uká zal, ako má me žiť,
o č o sa má me usilovať, na č om
ná m má v živote zá ležať. Bez Boha, bez Božej pomoci to nikto sá m
nedoká že. Preto už dá vno, cez
prorokov zasľúbil boh, že ná m pomôže, že ná m pošle svojho Syna:
"a dajú Mu meno Emanuel, č o znamená : Boh s nami".
A prá ve tá to radostná zvesť, bude
znieťpoč as Vianoc aj pre vá s.
Helena Benková
ev. farárka

bra 2002 od 10.00 do 16.00 hod.
pod vianočným stromom na
Radničnom námestí.
Novodobá tradícia šírenia betlehemské ho svetla pochá dza z
Rakúska. Pred niekoľkými rokmi
v rakúskom meste Linz chceli
obohatiť televíznu akciu na pomoc telesne postihnutým deťom.
Prišli na jedineč ný ná pad - pred
Vianocami poslali lietadlom do
Betlehemu telesne postihnuté
dieťa, ktoré v bazilike Narodenia
pá na pri jasličká ch zapá lilo od
več né ho svetla plamienok a vzá pätí ho lietadlom priviezlo do Linzu. Tam sa ho ujali miestni skauti,
ktorí ho štafetovo rozná šali po
celom Rakúsku. Po roku 1990 sa
tento pekný predvianoč ný zvyk
rozšíril i do ďalších krajín. Rok od
roku sa rozširuje poč et úč astníkov svetla z Betlehemu.
Podľa staršej historky sa plamienok z Betlehemu do Európy
prvýkrá t dostal vďaka jedné mu

mladé mu vojakovi z Florencie ako úč astník križiackej výpravy
do Palestíny sa zaprisahal, že ak
sa z výpravy vrá ti živý, donesie
do rodné ho mesta plamienok
ohňa z betlehemskej baziliky.
Domov sa vrá til až o tri roky a v
ruká ch mal sviecu s plamienkom
z Betlehemu. Všetci vojaci prisahali, že plamienok naozaj poč as
cesty nezhasol.

Dušan Živner a Gabriela Maderič ová
Ing. Branislav Fischer a MUDr. Katarína Lopašovská
Branislav Miklá ša Ing. Zuzana Rusná ková

Peter Slimá k, 48 r.
Anna Š ubová , 83 r.
Anna Holeková , 45 r.
Agneša Nagyová , 62 r.
Já n Neupauer, 83 r.
Pavlína Babišová , 81 r.
Anna Mojžišová , 82 r.
Viliam Strapá k, 81 r.
Karol Š indelá r, 60 r.

70-roč ní
Ondrej Janošťá k
Sidónia Maršová
Emília Polá č ková
Má ria Srnová
Samuel Haná k
Luká č Melichar
Emília Zbudilová

14.11.
14.11.
20.11.
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22.11.
23.11.
1.12.
5.12.
8.12.

1.12.
8.12.
15.12.
18.12.
20.12.
29.12.
30.12.

Dňa 28.12. 2002
sa dožíva životné ho
jubilea naša mama a stará mama
Viola
HRANICKÁ .
Všetko najlepšie,
veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a
spoloč ných chvíľ jej želajú dcé ry
Iveta a Gabriela s rodinami, syn
Igor s rodinou, najmladšia dcé ra
Silvia a vnúčatá Marek, Gabika,
Kristínka a Alexandra

Božena Uhlíková
75-roč ní
Agneša Vachová
Má ria Polkorá bová
Má ria Nahá lková
Jozef Kvak
Má ria Ištvanfiová
Já n Orszá g
Pavlína Dobiá šová
Já n Jurá k
Jaroslav Vastl
80-roč ná
Eva Hupková
Teré zia Š indelá rová
Já n Golda
Má ria Striežová
Ľudevít Markovič
Anna Valková
Já n Caban
85-roč ní
Má ria Petrovič ová
Jolana Csillagová
90-roč ná
Adela Demovič ová
91-roč ní
Františka Č imborová
Mikulá šJurč o
92-roč ná
Anna Motyč ková
95-roč ná
Ľudmila Pivková
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