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Už len kytič ku kvetov
na hrob ti môž eme dať
a spomínať,
ako si nás mal rád.
Dňa 16. apríla 2003
uplynul rok, čo nás
navždy opustil manžel, otec, svokor a
dedko
Milan BARTONÍK.
Kto ste ho poznali,
prosíme, venujte mu
tichú spomienku. Manželka a syn
Jozef s rodinou
Už ťa slnko neprebudí, ani krásny
deň , veď druhý rok už odpoč ívaš
svoj sladký, več ný sen. K tvojej nedož itej šesťdesiatsedmič ke ti len
kyticu na hrob môž eme polož iť,
svieč ky zapáliťa s bolesťou v srdci
spomínať.
Dňa 7. mája 2003
uplynuli dva roky, čo
nás opustil náš drahý manžel, otec a
dedko Alojz
NOSKOVIČ
z Grinavy.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka
Vilma a deti s rodinami.

Prázdny je náš dom
v srdci len ž iaľ,
nič viac ti už nemôž eme
dať, len kyticu kvetov
na hrob a spomínať.
Dňa 9.5. 2003
uplynú smutné dva
roky, čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec a deduš ko Š tefan
MIKOVIČ
z Pezinka.
S láskou spomínajú manželka a
deti s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Nad mojim hrobom
sa už nermúť,
ja nie som tam,
mň a nevzala si smrťsom navž dy s vami.
Dňa 12.5. pred 10
rokmi odiš iel náhle bez rozlú čky Pavol HARADZÍN.
Spomínajú vš etci, čo ho mali radi.

Dňa 12. mája 2003
uplynie 10 rokov čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, dedko, pradedko
Michal KINDER.
Kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka a
dcéra s rodinami

Starostlivosťo chorých a nevládnych patrila medzi základné spoločenské prvky už pred mnohými
rokmi. V stredoveku zvyčajne tento
druh činnosti vykonávali členovia
tzv. Bratstiev. Okrem charitatívnej
činnosti členovia bratstva pri slávnostných vstupných ceremoniáloch prisahali, že budú zachovávať
mier, zdržiavaťsa skutkov
a slov, ktoré by mohli zapríčiniť nezhody alebo
privolať ľudský či Boží
hnev. V celkovom kontexte existencie Bratstiev
bol základným dô vodom
vstupu jednotlivých osô b
do nich snaha o zmierenie
s Bohom.
Stredoveký človek sa vo veľkej
miere spoliehal na ochranu svätých patrónov. Na ich počesť dal
stavať kaplnky, oltáre, zakladal
bohaté donácie. A práve efekt "zvýš enej ochrany" malo zaručovať
členstvo v takomto bratstve. Č lenstvo vš ak zaručovalo aj isté materiálne výhody. Každý prísluš ník bratstva mal nárok na pô žičku s nízkym
ú rokom zo spoločnej pokladnice
bratstva alebo na zaplatené lô žko v
nemocnici.
Medzi najstarš ie známe bratstvá,
činné na ú zemí dneš ného Sloven-

Dňa 28.4. 2003 sa
dožíva mô j manžel
Jozef SCHÖ N 75tich narodenín. Pri
príležitosti tohto výročia mu srdečne
blahoželajú s prianím zdravia, š ťastia
a pokoja do ďalš ieho života
manž elka Anka, Marian, Maruška Březíková s rodinou

Denis Roman
Alexandra Š andorová
Samuel Adamčík
Michaela Č ukanová
Linda Václavová
Dominik Matula
Matú š Psota
Olívia Gajdoš íková
Zuzana Féderová
Simona Kubáňová
Jú lia Lederleitnerová
Nina Hotová
Matej Fischer
Dominik Hajko
Jessica Beňová
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27.2.
28.2.
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10.3.
10.3.
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18.3.
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27.3.

Martin Bohú n a Lucia Vančeková
Michael John Pratt a Miriam Kabátová
Duš an Jajcaj a Blanka Defrényiová
Ľubomír Mú čka a Marta Jerglová

Teofil Krasňanský, 77 r.
Valéria Bodová, 85 r.

18.2.
27.2.

ska, patrí najmä Bratstvo Božieho
tela. Sviatok Božieho tela, slávený
vo š tvrtok po sviatku Najsvätejš ej
Trojice schválil v roku 1264 pápež
Urban IV. V nasledujú cich rokoch
sa z tohto sviatku vyvinula jedna z
najvýraznejš ích stredovekých
ľudových slávností. Jej stredobodom bola procesia s Božím telom -

Eucharistiou. Procesie spočiatku
zabezpečoval akýsi organizačný
výbor, z ktorého sa neskô r vyvinulo
bratstvo Božieho tela.
Najstarš ie Bratstvo Božieho tela
na Slovensku vzniklo pri Dóme sv.
Martina v Bratislave v roku 1349 a v
priebehu nasledujú cich rokov sa
rozš írilo do mnohých slovenských
miest. Pezinok nebol výnimkou.
Najstarš ou písomnou zmienkou o
existencii Bratstva Božieho tela v
Pezinku je testament bratislavského kožuš níka Perichtolda, ktorý
pochádzal z Pezinka. Ten vo svojom testamente z druhej polovice
14. storočia odkázal časť majetku
Bratstvám Božieho tela v Bratislave a v Pezinku.
Č lenmi pezinského bratstva boli
miestni bohatí meš ťania. Ich povinnosťou bolo prispievať na udržiavanie kostola, oltárov, š koly a š pitála so starobincom, ktorý sa nachádzal na mieste dneš nej š koly
na Holubyho ulici. Okrem toho členovia bratstva organizovali ú časť
na cirkevných pobožnostiach a
pohreboch. Významnou sú časťou
života členov bratstva bolo slú ženie svätých omš í a modlitieb za

Stanislav Č ík, 87 r.
Imrich Stríž, 79 r.
Martin Kapucian, 23 r.
Ing. Zdenko Hurtoň, 66 r.
Hermína Wendlová, 85 r.
Tatiana Jamnická, 91 r.
Ľudovít Guš tafík, 79 r.
Jozef Baďura, 59 r.
Gizela Hudčeková, 65 r.
Jozef Kostrian, 62 r.
Vendelín Mackovích, 86 r.
Augustín Tichý, 59 r.
Valéria Tuš ková, 51 r.
Blažena Mravcová, 65 r.
Igor Kavjak, 51 r.
Š tefan Š mahovský, 69 r.
Anna Galánková, 76 r.
Felix Demovič, 87 r.
Jozef Turinič, 63 r.

8.3.
10.3.
10.3.
11.3.
19.3.
20.3.
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9.4.
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70-roč ní
Eduard Slamka
Ing. Ján Tomko
Vojtech Tančár
Ján Zhorelický
Anna Kanková
Jozef Š evčík
Karol Koš ťál

1.4.
2.4.
9.4.
9.4.
12.4.
13.4.
23.4.

zosnulých členov bratstva. Od nových členov, ktorých prijatie museli
odsú hlasiť vš etci spolubratia, sa
požadovalo, aby boli váženými,
čestnými a nekonfliktnými osobami. Vstupný poplatok (v Bratislave)
bol 80 fenigov a 1 libra vosku.
Veľmi zaujímavým, a na stredoveké pomery nezvyčajným, javom
bol fakt, že na živote bratstva sa podieľali aj ženy manželky členov a vdovy
po nich. Dokonca ženatí
členovia boli do bratstva
prijatí len so sú hlasom svojich manželiek. Podľa š tatú tu bratstva sa členovia
schádzali raz za š tvrťrok, v
nedeľu vo svojom "domácom" kostole (v Pezinku to bol farský kostol),
kde prebdeli noc v modlitbách a
ráno sa zú častnili na svätej omš i,
obetovali po jednej sviečke a do
pokladnice bratstva prispeli 10 fenigmi.
Bratstvo Božieho tela existovalo
v Pezinku eš te v roku 1472. Vtedy
dostal kaplán v Pezinku Osvald
Ruster, člen pezinského bratstva
od Bratstva Božieho tela v Bratislave plat v sume 4 zlatých. Aj
neskô r sa v testamentárnych odkazoch pezinských meš ťanov nachádzajú zmienky o činnosti tejto charitatívnej organizácie v naš om
meste. Po zmene politických i ekonomických pomerov v prvej polovici 16. storočia sa zmienky o pezinskom bratstve vytrácajú a organizácia pravdepodobne zaniká.
Pri tejto príležitosti treba spomenú ť miestnu legendu o existencii
tajomného bratstva, ktoré sa stretávalo v pivnici v tzv. Tureckom
dome (bývalá predajňa Nonstop).
Jeho členovia ú dajne naprávali
krivdy a neprávosti, ktoré sa v Pezinku udiali.
Peter Wittgrú ber

Františ ek Moravčík
Katarína Somorovská
Rudolf Géc
Anna Mužlayová
Žofia Janásová
75-roč ní
Františ ek Franko
Josef Š imurda
Katarína Rozmuš ová
Jozef Kovačič
Rudolf Buday
Radislav Uličný
Zlatica Macháčová
Vilma Nogová
Gizela Krausová
Jozef Schön
Ema Suchoňová
80-roč ní
Juraj Robínek
Justína Galanová
Zuzana Spustová
Bohumil Federl
Jaroslav Kakalík
Helena Orbayová
Anna Š vihranová
Margita Frimmerová
85-roč né
Kristína Beniaková
Anna Vaš kovičová
90-roč ný
Gabriel Fraňo
94-roč ný
Š tefan Kristín
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