Ročník V. ! apríl - jún 2005 ! Nepredajné
Krásne vyzdobený kostol, nádherná
liturgia, slávnostné spevy i posvätné ticho, úsmev na tvárach, návštevy blízkych
a známych na veľkonočný pondelok hľa atmosféra Veľkonočných sviatkov.
Každoročná slávnosť už po mnoho a mnoho rokov...

Veľká noc
Stáva sa, že niekedy vytvára dojem niečoho bežného a zaužívaného, zvykového. A to
nie je len pri cirkevných sviatkoch a slávnostiach – to je napríklad i pri objavoch
a vynálezoch – v prvej chvíli to vzbudí
veľký obdiv, zmenu v živote, otvorí nové
možnosti, ale tak ako každá novosť – po čase zapadne prachom všednosti...
Veľká noc – „Pán Ježiš vstal z mŕtvych“
– ozýva sa z hrdiel a šíri sa po kostole i po
dedine. Každý to vie a preto sa nad tým
málokto pozastaví. Stane sa z tohto výroku, z tejto najdôležitejšej pravdy nášho
náboženstva, často opakovaná fráza...
Niečo také sa stáva i v manželstve, keď
sa často opakujú slová „mám ťa rád“... Aj
z týchto vážnych slov sa môže stať fráza,
ak sa to neprejavuje i navonok, ak sa láska
neoživuje, ak sa nehľadajú vždy jej nové
a nové dôvody: „prečo ťa mám rád, čo pre
mňa znamenáš a ako veľmi si ťa vážim
a ako veľmi ťa potrebujem...“ Áno, láska
potrebuje byť neustále živená a oživovaná
prejavmi, dôkazmi i dôvodmi pre lásku.
A to platí i o Veľkej noci, ktorá je veľká
práve preto, lebo tu láska dosiahla svoj vrchol. Ježiš – Boží Syn nás z lásky vykúpil
na kríži a teraz vstáva zmŕtvych – láska,
ktorá ho priviedla na kríž, kde sa obetoval a zomrel sa teraz stáva nekonečnou
a nezničiteľnou...
Zamyslime sa preto na chvíľu nad tým,
čo pre nás znamená Veľká noc, ako prejav
Božej lásky a dobroty. Predstavme si tú
strašnú situáciu, že zomiera človek. Čo nám
vtedy prebieha mysľou? Jedno si veľmi
prajeme, aby ten človek nezomrel. Keď

už vidíme, že je mŕtvy, chceme
a silno si prajeme, aby to nebola
pravda, aby vstal a žil ďalej... Ešte silnejšie to prežívame, keď je to
niekto nám blízky, pre nás veľmi
milý a drahý, niekto s kým je spojené naše srdce – veľmi túžime,
aby sme ho ešte videli, aby sme
sa mohli s ním rozprávať, aby
jednoducho ožil... A veľmi úpenlivo si to prajeme i vtedy, keď
niek-to zomiera kvôli nám. Nemusel vôbec trpieť a zomrieť, ale
je to kvôli mne. Aký strašný pocit
viny, ktorý by bol menší, keby
nezomrel. Zrada milovanej osoby pre záchranu vlastnej kože.
Nedbanlivosť, nevšímavosť či
opilosť alebo hnev – príčiny zla,
ktoré má ťažké dôsledky. Dôvod
neustálych a nekonečných výčitiek. Keby žil, keby sa zrazu objavil, bolo by to úplne inak.
Poznáme i takéto príbehy: Maximilián Kolbe: v koncentračnom
tábore ušiel väzeň, náprava morálky a výchovný trest je desať ľudí vybrať a umučiť.
Vedľa Maximiliána vyberú muža, otca detí,
ktorý prosí o milosť. Ale nik nepočúva,
nik nemá súcit: treba desať tak bude desať
mŕtvych. Iba Maximilián počuje jeho prosbu. Predstúpi pred vojakov a povie: „Jeho
nechajte ísť ja pôjdem miesto neho.“ Chvíľa
prekvapenia, začudovania, ale napokon išlo
o počet nie o toho, kto to má byť. Môže
byť. Môže ísť zomrieť miesto neho. A on
skutočne odchádza spolu s deviatimi do
hladomorne a s láskou k nemu umiera. Aký
pocit bol asi u toho zachráneného človeka.
Aká vďaka, ale aj aký žiaľ a smútok i silná
túžba, aby sa to všetko prerušilo a skončilo...
Len, aby nezomrel. Ale on skutočne umiera. A tak žiaľ zostáva. O čo horšie sa musel
cítiť ten, kto svojím útekom spôsobil to, že
desať ľudí zomiera.
Každý náš ťažký hriech spôsobuje to,
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že niekto zomiera. A ten niekto je náš Pán.
Zomiera za mňa. To ja som si zaslúžil trest
smrti a On za mňa zomiera, namiesto mňa
a kvôli mne, z mojej viny. Ja som mal byť
na kríži. To miesto smrti bolo moje miesto
a podľa spravodlivosti som tam mal visieť
ja. Aké výčitky, aký smútok – kvôli mne
musí niekto zomrieť... Ako veľmi sme teda
potrebovali zmŕtvychvstanie, aby sa zahojila naša rana spôsobená výčitkami svedomia a nepríjemným pocitom, že kvôli mne
niekto zomrel.
Áno, v týchto dňoch slávime Veľkonočné
sviatky – tešme sa úprimne z toho, že to
všetko dobre dopadlo – že ten, kto kvôli
mne a pre mňa zomrel vstal zmŕtvych a hovorí mi: „Neboj sa – ja som s tebou a mám
ťa rád a všetko ti odpúšťam. Pokoj nech je
s tebou. A teraz môžeš začať nový život.
Zomrel som, ale opäť žijem a som stále
s tebou.“
Mário Orbán, farár
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Karneval je v škôlke sviatok
veľkých, malých detí.
Všetky masky skáču dookola,
zatancuj si s nami, veď čas
strašne rýchlo letí,
o rok na nás znovu zavolá.

Fašiangy
v Materskej škole
Tak to u nás v MŠ všetko začalo, obliekaním detí do karnevalových masiek. Chystaním občerstvenia, o ktoré sa postarali
mamičky a babičky. Napiekli, nachystali
slané i sladké dobroty – koláče, pagáčiky,
praclíky, obložené chlebíky.
Krásne masky začali svoje predstavovanie práve na hudbu “Karneval.” Predstavili
sa lienky, princezné, supermani, kovboji,
strašidlá, mušketieri, baletky, Červené čiapočky, kominári, motýľ, indiánka a ešte

Milí čitatelia,

Dubovské noviny
veľa, veľa krásnych masiek. Kto prišiel,
mal sa na čo pozerať. Prítomní rodičia
i starí rodičia odmenili deti potleskom. MŠ
akoby ožila a premenila sa na jednu rozprávku. Všetky masky si zatancovali na
hudbu „Školské lásky“ a veru predviedli sa priam ukážkovým tancom. Piesňou
o zvieratkách za doprovodu klavíra s p.
učiteľkou Fandlovou sme sa na chvíľu preniesli z rozprávky do lesa. Potom prišlo na
rad pozvanie do tanca svojich najbližších
– mamičiek, ocinov, babičiek. Za hudby
„Jede, jede mašinka“ sa pripájali i tí najmenší. Ťažko bolo hodnotiť, ktorá maska je
najkrajšia, lebo všetky masky boli naj, naj,
najkrajšie. A preto sladkými odmenami sa
nešetrilo. Deti, rodičia i babičky prežili jedno krásne popoludnie v nám tak známom
prostredí v MŠ Dubovej.
Za MŠ Dubová
Jana Jamborová, učiteľka

s Veľkým týždňom sa každoročne spája duchovný výstup na
Kalváriu a cez zostup do hrobu
svetlo veľkonočného rána!
Počas tohto týždňa i celého
veľkonočného obdobia vyprosujme
a želajme si navzájom duchovné
napredovanie s trpiacim Kristom
k jeho Zmŕtvychvstaniu - prechod
od smrti do života.
Nech nás už teraz sprevádzajú
jeho pokoj a radosť po všetky dni.
Redakcia

Internet na Dubovej

Milostiplné
a požehnané Veľkonočné sviatky, veľa
radosti, pokoja, svetla a lásky z Kristovho víťazstva členom Konferencie
sv. Jána Krstiteľa, členom spevokolu
Credo a všetkým drahým obyvateľom
Dubovej za Konferenciu Kráľovnej
Rodiny zo srdca praje
Anna Bardúnová

Od septembra 2004 má naša Základná škola na Dubovej k dispozícii moderné počítačové pracovisko – počítačovú triedu so šiestimi výkonnými počítačmi s pripojením
na internet. Všetky deti majú možnosť navštevovať krúžok informatiky v rámci školského klubu detí dve vyučovacie hodiny týždenne. Krúžok môžu navštevovať aj deti
z iných škôl na základe vzdelávacieho poukazu odovzdaného na tunajšiu školu vždy
na začiatku školského roku.
Vás, občanov, pozývame na I n t e r n e t za primeraný poplatok vždy v sobotu v čase od 19.00 do 22.00 hod. Internetové pracovisko je v škole na I. poschodí.
Správcom učebne je mladý erudovaný špecialista, ktorý Vám aj poradí v prípade
Vášho záujmu. Potrebné informácie si môžete stiahnuť z internetu a vytlačiť na tlačiarni, prípadne uložiť na disketu.
Keďže sme umiestnení v škole, treba sa správať disciplinovane a rešpektovať, že
škola je nefajčiarske pracovisko.
Všetkých Vás srdečne pozývame a prajeme Vám príjemné chvíle strávené pri počítači počas sobotných večerov.
Mgr. Juraj Schwarz, riaditeľ ZŠ
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60 rokov:
Anna Heroldová + 9.4.1945
vdova po Karolovi, rod. Poliová (77 r.)

Alojz Pokojný + 16.4.1945
syn Jána a Anny rod. Hrdličkovej (9 r.)

Štefan Jakubec + 4.5.1945
syn Štefana a Anny rod. Brodekovej (15 dní)

Vincent Moravčík + 9.5.1945
syn Rudolfa a Sidónie rod. Vrábelovej (23 r.)

Júlia Lukačovičová + 31.5.1945

Gabriel Gavorník

Valent Lukačovič

vdova po Jánovi, rod. Mičeková (77 r.)

Ignác Ružička + 6.6.1945
syn Floriana a Márie rod. Koníkovej (21 r.)

Ján Koník

20 rokov:
Vincent Špaček + 14.4.1985
Alojz Pokojný

Vincent Moravčík

manžel Vilmy rod. Hrdlovičovej (90 r.)

Vilma Koníková + 15.4.1985
manželka Andreja rod. Valentínová (50 r.)

František Setnický + 30.4.1985
vdovec po Terézii rod. Krištofovej (69 r.)

S láskou a vďakou
spomíname na Annu Hozlárovú
rod. Štrbíkovú (* 12.4.1905) a Teréziu Huterovú rod. Palkovičovú
(* 5.10.1905) z príležitosti nedožitých 100. narodenín.

Katarína Geršicová + 4.5.1985
vdova po Jozefovi, rod. Heldová (64 r.)

Vilma Špačková + 31.5.1985
vdova po Vincentovi, rod. Hrdlovičová (82 r.)

Ernestína Pešková + 23.6.1985
dcéra Jozefa a Kataríny rod. Tajcnárovej (71 r.)
Ignác Ružička

50 rokov:

Pripomienka zosnulých
apríl - jún 2005

Marcel Geršic + 20.4.1955
syn Františka a Magdalény rod. Kolekovej (49 r.)

Vojtech Gloznek + 23.5.1955
100 rokov:

vdovec po Františke rod. Korecovej (86 r.)

Mária Glozneková + 2.4.1905
dcéra Matúša a Anny rod. Skalickej (1,5 r.)

Kristína Jakubcová + 8.5.1905
vdova po Andrejovi, rod. Slezáková (84 r.)

Agneša Grúberová + 19.5.1905
manželka Jozefa rod. Heldová (65 r.)

Katarína Jakubcová + 30.5.1905
dcéra Pavla a Františky rod. Pokojnej (4,5 r.)

40 rokov:

Vilma Koníková

10 rokov:

Mária Gavorníková + 20.4.1965
vdova po Jozefovi, rod. Hrdlovičová (91 r.)

František Žák + 3.6.1965
vdovec po Helene rod. Veleckej (73 r.)

Jozefína Huková + 11.6.1965
manželka Štefana rod. Pretzelmayerová (22 r.)

Ferdinand Majba + 6.6.1905

Ernestína Pešková

Jozef Šikula + 30.4.1995
syn Alexandra a Ludviky rod. Slintákovej (63 r.)

Libuša Jakubcová + 29.5.1995
vdova po Jánovi, rod. Svrčková (89 r.)

Karol Kolek + 26.6.1995
syn Štefana a Františky rod. Slintákovej (44 r.)

syn Štefana a Kataríny rod. Laderovej (4 r.)

90 rokov:
Františka Koleková + 29.4.1915
manželka Jána rod. Svrčková (59 r.)

Anastázia Jakubcová + 16.5.1915
dcéra Jozefa a Márie rod. Horváthovej (27 dní)

Mária Valentovičová + 25.5.1915
vdova po Pavlovi, rod. Martinovičová (75 r.)

František Drefko + 17.6.1915
manžel Kataríny rod. Tajcnárovej (53 r.)

70 rokov:
Lenhard Gloznek + 23.4.1935
vdovec po Kristíne rod. Jakubcovej (79 r.)

Jozef Peško + 6.6.1935
manžel Kataríny rod. Svrčkovej (68 r.)

Albert Setnický + 26.6.1935
manžel Kataríny rod. Pokojnej (69 r.)

Jozefína Huková
Jozef Šikula

Libuša Jakubcová

30 rokov:
Gabriel Gavorník + 21.4.1975
manžel Štefánie rod. Moravčíkovej (70 r.)

Valent Lukačovič + 5.5.1975

Verím, že
môj Vykupiteľ
žije...

manžel Anny rod. Bohušovej (67 r.)

Ján Koník + 14.5.1975
vdovec po Agneše rod. Jurkovičovej (81 r.)

Jozefína Moravčíková + 20.5.1975
manželka Leonarda rod. Hutterová (58 r.)

Karol Kolek
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Fyzulnačka
Pezinok 2004
Jedným zo sprievodných podujatí Vinobrania 2004 v Pezinku bol 2. ročník varenia „Fyzulnačky“, na ktorom nesmeli chýbať dievčatá z „Cechu roduverných dubovaniek“. Veľmi dobre sme
sa zapísali do povedomia počas 1. ročníka, kde sme síce cenu nezískali, ale o to väčší úspech sme
mali u publika.
Druhý ročník bol už medzinárodný, na ktorom Dubovú reprezentovali: cechmajstrová Gumačka
(Heldová Agneša), Joja Chovana (Fandlová Jozefína) a Alica Kubofka (Kosecová Alica).
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Fašiangy Dubová 2005
Pozitívne ohlasy na „Babskú zábavu“
nás utvrdili v tom, že žiadna vynaložená námaha nebola zbytočná. Tohtoročná zábava
sa už tradične konala v predvečer „škaredej
stredy“ v utorok dňa 9. februára 2005.
Cech roduverných dubovaniek pripravil
bohatý kultúrny program. Do sály sprievod
masiek sprevádzal kominársky cech, ktorý
zaručoval úspešnosť roku 2005. Babičky
nás naučili tancovať „čarleston“, starý pán
Čajkovskij v sále pásol labute a pre prítomných bola pripravená bohatá tombola. Za
prítomnosti troch cirkevných hodnostárov,
plačiek, hudby a pohrebného sprievodu bo-

la už tradične pochovaná basa.
Veľmi nás potešila prítomnosť masiek
z okolitých spriatelených dedín, ktoré na
nás nezabúdajú už niekoľko rokov a veríme, že to tak zostane aj naďalej!
Touto cestou sa chcem v mene Cechu roduverných dubovaniek poďakovať
všetkým ženičkám (z Dubovej i okolia),
ktoré každoročne, teda aj tento rok, svojím cukrárskym umením pomohli vytvoriť
„Dubovskú roládu“. Každý rok zostávajú
v anonymite pre širokú verejnosť, ale pre
Cech roduverných dubovaniek určite nie.
Ďalej sa chcem poďakovať každoročným

sponzorom tomboly v podobe dobrého vína a drobných darčekov, ktoré pomáhajú
zlepšiť náladu. Nemalú vďaku si zaslúžia
členky cechu, ktoré každoročne vykonávajú drobné organizačné práce – varia vínko
pri soche sv. Jána, pečú šišky a fánky, varia
kapustnicu, predávajú tombolu, no skrátka
nám spríjemňujú náš ženský deň. Veríme,
že naša začatá a rozbehnutá spolupráca bude trvať dovtedy, kým sa nám ženám bude
chcieť zabávať posledný fašiangový deň
ešte veľa, veľa rokov.
Členka Cechu roduverných dubovaniek
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Čo priniesol rok
20044
200
Zosobášili sa
24.4.2004
- Ing. Ivan Málik
- Ing. Anežka Jakubcová
----------------------------------------------1.5.2004
- Ing. Martin Peško
- Marcela Galanová
----------------------------------------------Novomanželom srdečne blahoželáme
a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania, dobrého zdravia, obetavej lásky
a trpezlivosti pre spoločný život.
Ing. Anežka Jakubcová / Ing. Ivan Málik

Ing. Martin Peško / Marcela Galanová

Narodené deti

Dodatočne
uverejňujeme tie údaje a fotograÞe, ktoré sa nedopatrením nedostali
v aktuálnom čase do minulého čísla Dubovských novín. Sme radi, že
s porozumením tých, ktorých sa údaje
týkajú, môžeme chybu touto cestou
napraviť. Ospravedlňujeme sa a ďakujeme za pochopenie.

Natália Gregušová (** 5.10.2004)
rodičia: Jozef a Miroslava rod. ...

Natália

vá

Gregušo

Dňa 6. februára 2005 nás navždy
opustil náš švagor strýko Ernest Pokojný vo veku 85 rokov.
S úctou na neho spomína celá rodina
aj občania, čo ho poznali z Dubovej.
To, čo dáva zmysel životu,
dáva zmysel aj smrti
(Exupéry)

Nezabudneme
Svoju radu, svoju lásku komu by si odoprel? Ty si predsa toľko vecí zažil,
Aj keď si mi nedovolil všetko, čo som chcel, vždy si sa o moje dobro snažil.
Že si prísny sa mi zdalo keď som si písal úlohy, na ihrisko vrhal pohľad lačný,
Mýlil som sa a nie málo, som tak úbohý - teraz som Ti, otec, za to vďačný.
Keď sa zdá, že všetko hraje, že mám všetko, čo som chcel, rozpálenú rúčku svojej dcérky,
večer skončí deň a tak si zmyslím na svoj cieľ a vidím: správne žiť je problém veľký.
Ty už nie si celkom mladý, to však neznamená koniec, láskou všetko nahradíš
a keď si ja neviem rady, vtedy prídem k Tebe, otec, - Ty mi poradíš.
Dňa 27. apríla 2005 si pripomíname 80. narodeniny nášho drahého otca, starého
a prastarého otca Alojza Zajíčka. V deň tohto jubilea mu venujeme modlitby, obety
a vzácnu spomienku. Nech Pán s láskou zhliadne na jeho dušu, nech ho žehná a vovedie do večného života. Nech nám všetkým dopraje raz sa znovu stretnúť.
Deti s rodinami a mamička

Vítame toto dieťa v našej obci. Rodičom blahoželáme k veľkému daru života a vyprosujeme, aby im dieťa bolo
na radosť a Bohu na česť a slávu.

Dňa 5. mája 2005 pri svätej omši si
pripomenieme 10. výročie smrti našej
tety babičky Márie Slobodovej z USA,
rodáčky z Dubovej.
S úctou a láskou si na ňu v modlitbách spomína všetka rodina aj občania
z rodnej obce Dubová.

V minulom čísle Dubovských
novín vyšlo niekoľko fotograÞí
vo veľmi zlej
kvalite. Pokúsili
sme sa o nápravu. V nádeji, že
táto
fotograÞa
bude aspoň o niečo lepšia, si znovu pripomíname pani Máriu Tomašovičovú, ktorá odišla spomedzi nás dňa
11. októbra 2004.
Nech ju Pán vo svojej láske milosrdne prijme do svojej blízkosti.
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Naši šesťdesiatnici si pripomínajú deň svojho prvého svätého prijímania
Prvé sväté prijímanie dnešných 60-tnikov v Dubovej sa uskutočnilo približne v máji 1953. Je to jeden z tých dní v živote, ktoré sa
už nikdy neopakujú a majú hlboký dosah na kvalitu duchovného života. Je sympatické, že nám pani Darinka Krajčovičová poslala na
uverejnenie túto fotograÞu, ktorá nás na chvíľu prenesie o nejakých 50 rokov späť a dáva nám vidieť ako prvoprijímajúce deti, tak aj
vtedajšieho farára našej obce i pána kostolníka. Tí z nich, ktorí sa doteraz tešia z darov života, nech si zaspomínajú. Za tých ostatných sa
pomodlime, aby bol Pán k ich dušiam zhovievavý a milosrdný.
Zľava horný rad: pán farár Olšanský, pán kostolník Moravčík
Horný rad deti: Mária Dubravcová, Celka Pokojná, Vlasta Jakubcová, Elena Polčicová, Kamila Ružičková, Viera Polčicová, Magda
Šikulová, Terézia Moravčíková
Stredný rad: Iro Macháček, Mária Podstrelená, Mária Švorcová, Anna Grófová, Viola Svrčková, Darina Nemcová, Karol Huttera
Dolný rad: Jaro Moravčík, Tibor Hrdlovič, Ľubomír Hrdlovič, František Kolek, Fridolín Jakubec, Miro Koník, Ivan Jakubec

Eucharistia milovaná
V temnej noci sa do kostola plížili dvaja muži. Ticho pakľúčom otvorili dvere
kostola a chystali sa vylúpiť čo sa dá.
Ale mladšiemu z nich padlo do očí svetlo večnej lampy pred svätostánkom a na
okamžik sa zarazil.
Široko otvoreným zrakom hľadel na
nepokojné pohyby plamienka večného
svetla. Jeho duša si náhle spomenula na
detský vek, kedy jej bol Pán vo svätostánku nadovšetko drahý. Druhý lupič
zvolal: "Ponáhľaj sa! Dnes dostaneme
do rúk zlato a striebro!" Ale mladší ešte

chvíľu stál. Potom sa vzpriamil a povedal: "Nie, v tomto kostole nie! V mojej
prítomnosti nesmie nikto siahnuť na oltár!" Druhý lupič sa zachechtal: "Zbabelec! Tak si tu stoj, aspoň budem mať sám
väčšiu korisť." Ale mladší sa mu postavil
do cesty.

Na stupňoch hlavného oltára sa rozpútal divoký zápas. Keď starší videl,
že mladšieho nezdolá len svojou silou
a že vôbec je už neskoro na uskutočnenie lúpeže, keď ho mladší tak zdržal,
obratne vytiahol z vrecka nôž, mladšieho prebodol a utiekol.
Za malú chvíľu sa otvárajú dvere
kostola, vchádza kňaz plný strachu,
keď našiel kostol otvorený. Vidí na
stupňoch oltára zakrvaveného mladého muža a keď sa k nemu naklonil,
počul šepot: "Nechcel som ho nechať
zneuctiť, ja som ho bránil." Zaopatrený
svätými sviatosťami zomrel. Odmena
lásky, hoci kajúcej.
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Aerobic na Dubovej
Toto cvičenie je vhodné pre ženy aj mužov. Cvičenie je rozdelené na tri časti a je zamerané v prvej časti, ktorá trvá 25 minút,
na zlepšenie srdcovej činnosti - sú to aeróbne /rýchlejšie/ cviky
zvolené podľa toho, aké vekové kategórie sa cvičenia zúčastňujú. Druhá časť (cca 25 minút) je zameraná na spevnenie brucha,
svalstva horných a dolných končatín a predovšetkým na spevne-
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nie svalstva chrbtice - odstraňuje bolesti krčnej chrbtice i bolesti
v krížovej časti chrbtice. Tretia časť (cca 10 minút) je zameraná na
celkové uvoľnenie tela.
Toto cvičenie sa venuje zdraviu občanov, zároveň pomôže pri
úprave váhy po zimnom leňošení a cvičenie odbúrava stres, čiže
pôsobí ako dobrá psychická relaxácia po namáhavom pracovnom
dni. Stretávame sa trikrát do týždňa - v pondelok, utorok a vo štvrtok od 19.00 hod. do 20.00 hod. v budove školy.
Pozývame všetkých, ktorí majú záujem pre
svoje zdravie niečo robiť, aby sa k nám pridali.
Monika Setnická

Poďakovanie darcom
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu Dubovských
novín:
Anton Suchovský, František a Andrea Polčičovci, p. Mojžišová, Anna
Bardúnová, Viliam Jakubec, rod.
Krajčovičova, rod. Františka Gavorníka st./ml., Marta Hrdlovičová,
Rudolf Hrdlovič, Alojz Jakubec, rod.
Jozefa Hrdloviča, rod. Slintákova,
Irena Čechovičová, Terézia Moravčíková.
ĎAKUJEME!

Naši jubilanti
apríl - jún 2005
90-ročná:
* 21.5.1915)
Zuzana Haverlová (*
80-ročný:
Jozef Valentovič (** 15.6.1925)
70-ročný:
Ladislav Šikula (** 22.5.1935)
60-roční:
František Kolek (** 4.4.1945)
Karol Kirchmaier (** 6.6.1945)
Jubilantom srdečne blahoželáme. Vyprosujeme im všetky dary neba a veľa
duchovného i telesného zdravia.
Dátum vydania ďalšieho čísla: 1. júl 2005 - uzávierka pre textové a obrazové príspevky: 10. jún 2005
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