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Veď čo iné je umrieť, než stáť nahý
vo vetre a rozplynúť sa v slnku?
A čo iné je prestať dýchať, než oslobodiť dych od jeho chaotického
pohybu, potom vzlietnuť a rozplynúť sa a tak hľadať Boha?
Dňa 8.2. 2004 sme
si pripomenuli nedožité 60-te narodeniny a 27. 3. 2004
uplynie rok, čo nás
navždy opustil náš
milovaný a drahý
manžel, otec, svokor a dedko Ivan TICHÝ.
S veľkou láskou a úctou naňho
spomínajú a zároveň všetkým tým,
ktorí mu venujú chvíľku vo svojich
myšlienkach, spomienkach a modlitbách ďakujú manželka Gabriela,
syn Eduard a dcéra Ivana s rodinou.

Zavrel oči
srdce prestalo biť,
musel zomrieť
aj keď tak veľmi chcel žiť.
Poďakovanie
Dňa 11. 2. 2004
sme na poslednej
ceste vo veku 54
rokov odprevadili
nášho najdrahšieho
manžela a otca
Vladimíra
HASPRUNA.
Ďakujeme všetkým známym a
priateľom za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Chýbaš... nezabudneme nikdy, ostávaš navždy v
našich srdciach. Manželka Mária a
deti.
Odišiel si náhle, nečakane a na
rozlúčku nebol čas, tvoj odchod
zabolel všetkých nás.
Chceli by sme zastaviť tú chvíľu a
späť vrátiť čas. Pre nás si však nezomrel, ale spomienky na Teba
zostanú navždy v nás.

Dňa 14. marca
uplynulo 15 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá
Júlia
NOSKOVIČOVÁ.
Tí,ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku. S
láskou spomínajú deti s rodinami.

Dňa 19. marca uplynulo 20 rokov čo nás
navždy opustil náš
drahý otec, dedko a
pradedko Viktor
MACEJKOVIČ.
S láskou spomínajú synovia s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.

Smrťou sa predsa život nekončí,
iba zabudnutie znamená koniec
života.
Dňa 9. 4. 2004
uplynie 10 rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko
Eduard KLINKO.
S láskou spomín a j ú ma n ž e l k a ,
dcéra a syn s rodinami, vnúčatá
Roman, Kamil, Pavlínka a Lenka.

Dňa 6.3. 2004 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša
drahá manželka,
mamička a babička
Eulália
VOZNÍKOVÁ
Odišla, ale stále nám zostáva v
našich srdciach.
Kto ste ju poznali, venujte jej
krátku tichú spomienku. Smútiaca
rodina

Príchod jari je charakterizovaný v
našej vlasti aj organizovaním dobrovoľnej finančnej zbierky pod názvom
Deň narcisov. V tomto roku
sa dobrovoľná zbierka uskutoční v piatok 2. apríla v
čase od 9. do 18. hodiny. Jej
cieľom je získať finančné
prostriedky na podporu programu prevencie a včasnej
diagnostiky a liečby rakoviny. Verejná zbierka sa uskutoční na celom území SR.
V tento deň sa prebúdza ľudská
spolupatričnosť, ochota otvorene
vnímať problém nádorových ochorení a aspoň trocha prispieť v boji
proti zákernej chorobe, akou rakovina pre ľudstvo je.

Monika Sovíková
Matej Múčka
Tobiáš Lučenič
Adam Januš
Mária Sarah Lacková
Daniel Wittlinger
Natália Ježíková
Tobiáš Ábel
Veronika Uhlárová
Hanka Bačová
Alex Wang
Nikol Hanúsková
Patrik Strezenický
Filip Kuttner

26.1.
29.1.
31.1.
2.2.
4.2.
5.2.
8.2.
12.2.
12.2.
15.2.
16.2.
18.2.
18.2.
20.2.

Miroslav Gráf a Tamara Mojžišová
Egon Babčan a Eva Pisoňová
Rastislav Špoták a Veronika Sztojková
Štefan Hasák a Ingrid Kernová
František Helt a Jana Kelecsényiová

Zavrel oči, srdce prestalo biť
musel zomrieť aj keď tak
veľmi chcel žiť
Dňa 3. 3. 2004
uplynul žiaľom naplnený rok, čo nás
opustil milovaný
manžel, otec, svokor a deduško
Ivan PÄTOPRSTÝ
Kto ste ho poznali
venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S bolesťou v srdci spomínajú
manželka, deti s rodinami a príbuzní.

Osud nikdy nevráti, čo nám vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 30. 3. 2004
uplynie 20 rokov, čo
nás navždy opustil
náš otec, dedko,
pradedko
Peter POLÁK
z Pezinka. Kto ste
ho poznali, venujte
mu prosím, tichú spomienku.
Dcéry Jozefína Klačanová, Anna
Chovancová, syn Štefan Polák s
rodinami.

Dňa 13. marca
uplynulo 15 rokov,
čo nás navždy opustila Ernestína
GRÉCOVÁ,
rod. Wavrinská.
S láskou v srdci
spomínajú dcéry a syn s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej s
nami venujú tichú spomienku.

Dňa 24. 2. 2004 nás navždy opustila naša drahá Eva MOKRÁ, rod.
Paparinská.
Ďakujeme všetkým za slová
sústrasti a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke. Naše poďakovanie patrí kňazovi Petrovi Slepčanovi, správcovi farnosti v Grinave a
členom klubu dôchodcov v Grinave. Smútiaca rodina

Veríme, že aj občania Pezinka i
celého okresu sa aktívne zapoja a
pomôžu dobrej veci. Stačí ak sa v
tento deň (2. apríla) ozdobíte nežným kvietkom narcisom, ktorý dostanete
od aktivistu Ligy proti rakovine, prípadne tiež symbolicky prispejete do finančnej zbierky.
Finančný príspevok
občana je dobrovoľný,
jeho výška nie je limitovaná.
Nádej ľudí, ktorým osud pririekol
ťažký súboj s rakovinou, je aj našou
nádejou.
Liga proti rakovine SR
Klub Venuša

Mário Kerák a Miroslava Hančíková
Peter Galba a Zuzana Jančovičová
Tomáš Benkovský a Miroslava Cichá

Pavel Aulitis
Ružena Demovičová
Jozefína Ďurišová
Lýdia Glozneková
Mária Kostková
Josef Kovačič
Ernest Mészáros
Eva Mokrá
Žofia Moravská
Pavlína Nagyová
Severín Sandtner
František Stohl
Mária Veselá

70-roční
Ján Doboš
Elena Beneová

59 r.
84 r.
82 r.
47 r.
93 r.
75 r.
55 r.
70 r.
85 r.
68 r.
49 r.
62 r.
73 r.

1.3.
9.3.

Vo štvrtok 4.3.
2004 sme sa na pezinskom cintoríne
rozlúčili s našim drahým manželom,
otcom a dedkom
Pavlom
AULITISOM
vo veku nedožitých 60 rokov.
Ďakujeme všetkým za kvetinové
dary a prejavy sústrasti. Nikdy nezabudneme. Manželka Betka,
dcéry Renata a Jana s manželmi.

Základná umelecká škola v Pezinku vás srdečne pozýva na
KONCERT ŽIAKOV, ktorý sa
uskutoční 26. marca o 18. hod. v
Dome kultúry.

Margita Jandová
Jozef Pátek
Jozef Godovič
Jozef Slezák
Júlia Ondrovičová
Alena Miklošovičová
Elena Polakovičová
75-roční
Ing. Eduard Sandtner
Ľudovít Pecník
Milan Maxian
Benedikt Maťúš
Jozef Moravčík
Ervin Polakovič
Františka Wawrinská
Celestín Matejkovič
80-roční
Antónia Slížová
Karolína Kováčová
Jozefína Klátilová
Jozefa Nemcová
85-roční
Anna Waclavová
Štefan Konfráter
90-roční
Blanka Freyová
Mária Kuličková
Gizela Schvarcová

16.3.
18.3.
20.3.
21.3.
23.3.
27.3.
31.3.
4.3.
9.3.
10.3.
15.3.
17.3.
29.3.
29.3.
30.3.
3.3.
14.3.
16.3.
18.3.
14.3.
22.3.
1.3.
13.3.
28.3.

