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Spomienková slávnosť pri príležitosti 102. výročia
tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika
„Sú po ňom pomenované ulice, námestia, školy, letisko, planétka, štátne vyznamenanie Slovenskej republiky. Štefánik žije. Naše stretnutie nie je len spomienkou. Je aj
uctením a oslavou jeho života, jeho zakladateľského diela.“
Týmito slovami sa 3. mája, v predvečer 102. výročia smrti, na Štefánikovej Mohyle na Bradle začala spomienková slávnosť. Štefánikovu osobnosť a jeho dielo
si uctili ústavní činitelia na čele s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a ďalší
pozvaní hostia.
Spoluzakladateľ našej štátnosti, vedec,
vojak, diplomat a štátnik Milan Rastislav
Štefánik, je jednou z kľúčových osobností našich dejín. Je tradíciou, že miestom a
časom vyvrcholenia spomienky a oslavy
Štefánikovho diela sú májové slávnosti
na Bradle. Žiaľ, pretrvávajúca negatívna
pandemická situácia v okrese Myjava
nám znemožnila uskutočniť celoštátne
spomienkové slávnosti tak ako po minulé roky – za účasti tisícov návštevníkov z
celej našej vlasti. Spomienková slávnosť
zorganizovaná Mestom Brezová pod
Bradlom a Slovenským národným múzeom sa teda konala len v obmedzenom
rozsahu – pre pozvaných hostí, bez prí-

tomnosti verejnosti.
V Múzeu M. R. Štefánika v Košariskách
slávnostne otvorili novú expozíciu Milan
Rastislav Štefánik. Generál – osloboditeľ.
Expozícia svojím stvárnením a obsahovou náplňou vizualizuje nielen významné
životné etapy gen. M. R. Štefánika, ale
predstavuje ho aj ako znalca umenia,
človeka mnohopočetných záľub, ako Slováka, ktorý bol vždy hrdý na svoj pôvod
a zostal verný svojmu národu a svojim
myšlienkam. Predstavitelia samospráv a
Spoločnosti M. R. Štefánika podpísali v
múzeu memorandum o spolupráci.
Spomienková slávnosť vyvrcholila na
Štefánikovej bradlianskej Mohyle. Hostia
si jeho pamiatku uctili položením kvetov.
Zazneli hymna SR a báseň Milana Rúfusa
Bradlo 1990.
V mene domácich uvítal hostí primátor
mesta Jaroslav Ciran. Vyjadril želanie, aby
„spomienková slávnosť bola dôstojným pripomenutím života a diela najväčšieho Slováka a zároveň veľkého Európana Milana
Rastislava Štefánika. Nasledovali príhovory hostí.

„Ani najtragickejšia smrť nemôže prekryť
to, kým Milan Rastislav Štefánik bol a čím
všetkým sa zaslúžil, že náš národ sa stal
štátotvorným národom samostatného česko-slovenského štátu.“ povedala v úvode
svojho vystúpenia prezidentka republiky Zuzana Čaputová. V závere prezidentka zdôraznila, že: „Po desaťročiach
historických turbulencií máme možnosť
štefánikovskú politiku uskutočňovať. Keby
sme túto možnosť nevyužili, spreneverili by
sme sa odkazu, ktorý nám Milan Rastislav
Štefánik zanechal.“ Predseda Národnej
rady Boris Kollár vo svojom príhovore
deklaroval: „Je len málo takých osobností
slovenských dejín, ktoré sa zapísali do sŕdc
celých generácií Slovákov, ako práve Milan
Rastislav Štefánik.“ V mene vlády vystúpila ministerka kultúry Natália Milanová. Z
jej príhovoru vyberáme: „Svojím štúdiom,
sebarealizáciou a súčasne neúnavnou prácou pre spoločnosť sa im Milan Rastislav
Štefánik stal národným hrdinom, s ktorým
sa vedeli stotožniť predchádzajúce i súčasné generácie. Stal sa ideálom hodným nasledovania, zdrojom inšpirácie a vnútornej
sily.“ Zo zahraničných hostí na Mohyle
prehovoril veľvyslanec Francúzskej republiky Christophe Léonzi. Nasledovalo vystúpenie predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja Jaroslava Bašku.
Záver pietneho aktu na Mohyle patril
duchovnému slovu generálneho biskupa
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Iva-

na Eľka.
Hostia na čele s prezidentkou republiky navštívili novovybudovaný infobod na
Bradle, ktorý im autorsky predstavil architekt Martin Šlahor. Infobod vybudovaný z
financií získaných od vlády SR bude slúžiť
ako dosiaľ chýbajúce potrebné zázemie
pre návštevníkov Bradla. Celá stavba infobodu je zapustená do terénu. Jej umiestnenie, tvar, zvolené materiály i stvárnenie
jednotlivých detailov plne rešpektujú dominanciu Štefánikovej Mohyly a zachova-

nie chránených pohľadov na ňu.
Infobod spolu so zrekonštruovanou
a verejnosti opäť prístupnou strážnicou
(chatou) a dosiaľ zrealizovanými vegetačnými úpravami sú súčasťou budovania
Areálu Bradlo ako miesta pamäti národa. Ako miesta rozvíjajúceho naše vlastenectvo a predstavujúceho hodnoty našej
štátnosti.

Spomienkovú slávnosť ukončilo tradičné zapálenie ohňov v rohoch bradlianskej Mohyly. Vyjadrovali aj naše želanie
byť symbolom viery v naše sily v čase
boja s pandémiou. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa podieľali na spomienkovej slávnosti a prispeli k jej dôstojnému priebehu.
Mesto Brezová pod Bradlom

Asistované sčítanie sa realizuje na celom
území SR od 3. mája 2021 do 13. júna
2021, termín bol určený rozhodnutím
predsedu Štatistického úradu SR č.
10900-2172/2021 z 21. apríla 2021. Termín by mohol byť zmenený v prípade, že
v konkrétnom okrese dôjde k zhoršeniu
epidemiologickej situácie, ktorá by asistované sčítanie neumožňovala. Ak by
takáto skutočnosť nastala, budeme o nej
bezodkladne informovať.
Asistované sčítanie je určené všetkým
obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať
sami ani s pomocou blízkej osoby elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a
sčítajte sa na kontaktnom mieste na
Mestskom úrade v Brezovej pod Bradlom, v kancelárii matriky, alebo požiadajte o mobilného asistenta kontaktnú osobu na telefónnom čísle 034 69
422 33, ktorou je Kristína Bachnová.

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky
na mobilného asistenta uvediete vaše
meno a priezvisko, adresu, na ktorej vás
má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol
s vami dohodnúť termín a čas návštevy.
Rovnako dôležitá je skutočnosť, že
asistované sčítanie bude vykonávané len na základe osobnej požiadavky občana. Žiaden sčítací asistent a
poverený pracovník mesta do elektronického formulára nezapíše údaje
konkrétnej osoby svojvoľne, bez toho,
aby o to občan vopred nepožiadal.
Mobilný asistent navštívi obyvateľa v
dohodnutom čase a sčíta ho pomocou
tabletu. Mobilný asistent sa preukáže
„Preukazom asistenta sčítania“. Mobilných asistentov je potrebné kontaktovať z vlastnej iniciatívy. Pri sčítaní
nebude od vás vyžadované, aby ste odovzdali a podpísali akékoľvek dokumenty,
mobilný asistent od vás nebude žiadať
finančnú hotovosť, pretože tieto služby
sú poskytované bezplatne. Po sčítaní si
môžete vyžiadať od asistenta potvrdenie
o uskutočnení sčítania, ktoré sa vydáva
len raz.

Mobilní asistenti sčítania v našom
meste sú: Eva Ušiaková, Veronika
Bachnová a Janka Štefíková.
Prevádzkové hodiny kontaktného
miesta:
Pondelok:
8:00 – 11:00, 13:00 – 16:00
Utorok:
8:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
Streda:
8:00 – 11:00, 13:00 – 16:00
Štvrtok:
8:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
Piatok:
8:00 – 11:00
Upozorňujeme, že rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc zo štvrtka
31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
Upozorňujeme, že počas celého úkonu
sčítania je nutné dodržiavať platné
hygienicko-epidemiologické opatrenia vlády SR na zamedzenie šírenia
koronavírusu.
Odd. vnútornej správy

Pripravujeme pre vás

76. výročie konca II. svetovej vojny

V rámci výzvy Nadácie Slovenskej sporiteľne sme sa zapojili do grantového
programu Mám na to špeciál s projektom Letná čitáreň pri knižnici. S projektom sme boli úspešní a podarilo sa nám
získať požadované finančné prostriedky.
Zo získaných prostriedkov chceme pre
vás vybudovať letnú čitáreň v podobe altánku so sedením a spríjemniť vám tak
prostredie v areáli knižnice. Momentálne
prebieha výstavba letnej čitárne.

8. mája sme si pripomenuli 76. výročie konca II. svetovej vojny. Táto vojna bola najväčšou v dejinách, zapojila
sa do nej väčšina štátov sveta. Bola i
vojnou najstrašnejšou – s 50 až 62 miliónmi obetí. Do boja proti fašizmu sa
zapojili aj obyvatelia Brezovej.
Nestotožňovali sa s totalitným režimom Slovenskej republiky. Najprv pomohli približne osemdesiatim českým
vlastencom pri úteku z Protektorátu.
Neskôr, od roku 1943, pomáhali príslušníkom Červenej armády utekajúcim
z koncentračných táborov i zostreleným
spojeneckým letcom, ukrývali židovských
spoluobčanov. Faktom je i to, že náš kraj
bol jednou z mála oblastí západného Slo-

Mestský úrad
Začalo sa asistované sčítanie,
potrvá do 13. júna 2021

Odd. sociálne, školstva,
kultúry a projektov
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Partizáni Oddielu Repta
II. Štefánikovej brigády.

venska, kde možno po vypuknutí Slovenského národného povstania hovoriť o
ozbrojenom povstaní. V Brezovej a okolí
pôsobil pod velením Jána Reptu Oddiel
Repta II. Štefánikovej brigády. Partizáni
dokázali úspešne pôsobiť až do konca
vojny a 7. apríla 1945 za podpory Červenej armády oslobodili Brezovú. V boji za
slobodu bolo umučených alebo padlých
12 občanov. II. svetová vojna priniesla
najväčšie utrpenie brezovským Židom.
Z Brezovej bolo do koncentračných táborov deportovaných 77 Židov, dospelí,
rodiny i deti – 72 z nich zahynulo.
MsÚ

Na brezovskom námestí stojí máj
Ani tento rok nesmie chýbať na našom
námestí máj. Preto Mesto Brezová pod
Bradlom za asistencie pracovníkov technických služieb v piatok 30. apríla 2021
postavili máj na Námestí gen. M. R. Štefánika. Podujatie bolo neverejné z dôvodu
dodržiavania opatrení Krízového štábu
SR a ostatných štátnych inštitúcií. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí pomohli a zapojili sa do netradičného
stavania mája.
MsÚ

Poďakovanie Marošovi Sadákovi
Tak ako v živote človeka sú medzníky,
chvíle pozastavenia, výročia, udalosti,
ktoré radi oslavujeme, tak aj vo fungovaní organizácie sú okamihy, ktoré hodnotíme a budeme si ich pamätať. Dnes
je presne tá chvíľa, aby sme poďakovali
pánovi Marošovi Sadákovi za jeho dlhoročnú prácu náčelníka mestskej policie
v našom meste, ktorej šéfoval od jej samotného vzniku v roku 1992 až do odchodu do dôchodku. Keďže bol na jej čele
od prvopočiatku, jej formovanie a fungovanie spolu so svojimi kolegami, bývalými i súčasnými, významne ovplyvňoval.
Poznal jej začiatky, tešil sa z jej vzostupov, no prišli aj ťažké chvíle a časy, ktoré neboli ružové. Z nesmelých začiatkov
sa s vervou pustili do práce, prekonávali
legislatívne úskalia a reagovali na vývoj
v spoločnosti, ktorý sa odzrkadľoval aj v
uliciach nášho mesta. Nebezpečenstvo
vnímali s mladíckou dravosťou presadiť
sa, niekedy aj za cenu neúspechu a kriti-

ky. Pesimizmus sa miešal s optimizmom,
avšak negatívne skúsenosti sa vytesnili
prácou, pretože čas v službe prinášal stále nové udalosti a výzvy, ktoré bolo treba
riešiť. Dôležitosť plnenia základnej úlohy
mestskej polície – ochrana života, zdravia
a majetku občanov bola pre neho a jeho
kolegov vždy prvoradou, veď bezpečnosť
občanov a ich blízkych je jednou z najdôležitejších priorít, ktorú človek pociťuje.
Ak zachrániš čo i len jeden život, akoby si zachránil celý svet, hovorí jedno
židovské príslovie. Mestská polícia pri
mimoriadnych udalostiach, počas svojej
existencie, zachránila niekoľko ľudských
životov a ochránila zdravie i majetok viacerým ľudom. Je známe, že okrem bezpečnostnej funkcie mestská polícia zo
zákonných dôvodov plnila a plní úlohy
aj na úseku dopravy a vyžaduje v meste
parkovaciu disciplínu, za čo znáša kritiku
a nevôľu niektorých občanov. Úsek prevencie v podmienkach mestskej polície

76. výročie oslobodenia nášho mesta

Upozornenie

Mesto Brezová pod Bradlom a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Brezovej pod
Bradlom si v stredu 7. apríla 2021 komornou pietnou spomienkou pripomenuli
76. výročie oslobodenia Brezovej pod
Bradlom. Spomienka sa uskutočnila na
Námestí gen. M. R. Štefánika a pre platné
pandemické opatrenia bolo jej súčasťou
tiché položenie kvetov. Česť pamiatke
obetí II. svetovej vojny, na ktoré dnes
spomíname!
MsÚ

Mestská polícia Brezová upozorňuje
občanov, že na miestnom cintoríne opakovane riešila problémy s firmou, ktorá
ponúkala občanom výstavbu nových, či
obnovu existujúcich pomníkov. Pokiaľ i
k realizácii došlo, bola zistená nekvalitná
a neodborná práca, ako i zanechávanie
skládok so stavebným odpadom. Firma
od záujemcov vyberala peňažné zálohy,
a to bez zdokladovania daňovým dokladom. Po upozornení mestská polícia niekoľkým občanom pomohla neoprávnenú
zálohu získať späť. Po preverení na živnostenskom úrade bolo zistené, že daná
spoločnosť síce existuje, avšak na kamenárske práce nemá kvalifikáciu, a teda
ich vykonávať nemôže. Vyzývame preto
občanov k opatrnosti, pokiaľ im bude ponúkaný tovar či služby od neoverených
„podnikavcov“ a hlavne, keď budú od
vás žiadať akúkoľvek finančnú zálohu. Na
túto skutočnosť bol upozornený aj Mestský úrad Brezová pod Bradlom, ktorý
pred vyhlásením oznamu do miestneho
rozhlasu bude vždy vopred preverovať
odbornosť subjektov.

Deň Európy
9. mája sme si pripomenuli Deň Európy – oslavu mieru a jednoty. Vďaka
členstvu v Európskej únii zažíva aj Slovensko obdobie rozvoja a stability. Eurofondy prispievajú i k rozvoju nášho
mesta – cesty, cyklotrasy, múzeum...
V Deň Európy 9. mája si pripomíname
výročie Schumanovej deklarácie. Robert
Schuman, vtedajší francúzsky minister
zahraničných vecí, 9. 5. 1950 navrhol

Maroš Sadák považoval stále za veľmi
kľúčový, pretože aj v spolupráci s inými
orgánmi prináša svoje pozitíva v podobe
znižovania protiprávnych deliktov a zvyšovania právnej informovanosti verejnosti, najmä chránených osôb a skupín
obyvateľstva, ako sú deti, seniori, ľudia
bez domova, na ktorých upriamoval
svoju pozornosť a nikdy mu neboli ľahostajní. Mestská polícia pod jeho vedením
musela zvládať mnohé náročné situácie
pri rôznych športových, spoločenských a
kultúrnych podujatiach, ale aj na úseku
objasňovania kriminality. Celá pracovná
činnosť Maroša Sadáka viedla k jednému
spoločnému cieľu, aby sa všetci, či už to
boli obyvatelia mesta, návštevníci, turisti, právnické osoby cítili v meste Brezová
pod Bradlom bezpečne.
Maroš Sadák vykonával svoju prácu
aktívne a s prehľadom. Za všetko, čo v
prospech mestskej polície a nášho mesta vykonal, mu patrí naše veľké uznanie a
poďakovanie.
Mesto Brezová pod Bradlom

Výsledky testovania
na COVID-19 v Brezovej
pod Bradlom
6. - 7. 3. sme otestovali 2 228 ľudí,
pozitívnych bolo 12 ľudí.
13. - 14. 3. sme otestovali 2 204 ľudí,
pozitívnych bolo 13 ľudí.
20. - 21. 3. sme otestovali 2 131 ľudí,
pozitívnych bolo 6 ľudí.
27. - 28. 3. sme otestovali 2 063 ľudí,
pozitívni boli 4 ľudia.
4. - 5. 4. sme otestovali 2 167 ľudí,
pozitívnych bolo 8 ľudí.
10. - 11. 4. sme otestovali 2 183 ľudí,
pozitívnych bolo 8 ľudí.
17. - 18. 4. sme otestovali 2 166 ľudí,
pozitívnych bolo 21 ľudí.
24. - 25. 4. sme otestovali 1 919 ľudí,
pozitívnych bolo 22 ľudí.
1. - 2. 5. sme otestovali 1 726 ľudí,
pozitívny nebol nikto.
8. - 9. 5. sme otestovali 1737 ľudí,
pozitívni boli 3 ľudia.

Za MsP Roman Kozubík

MsÚ

novú podobu politickej spolupráce v Európe, zabraňujúcej vojnám medzi európskymi národmi. Jeho víziou bolo vytvorenie európskej inštitúcie, ktorej úlohou by
bolo riadenie spoločného trhu s uhlím
a oceľou. Zmluva vedúca k vytvoreniu
takéhoto orgánu bola podpísaná o rok
neskôr. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania toho, čo je
dnes Európskou úniou.
Medzinárodnú spoluprácu presadzovali aj naši rodáci, diplomati Štefan Osus-

ký vo vtedajšej Spoločnosti národov a Ján
Papánek pri vzniku OSN.
MsÚ
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Osobnosti Brezovej (3)
...Naša Brezová má svoje postavy...
(J. P. Leška)
Ich mená nájdete na pätnástich žulových kvádroch panteónu osobností Brezovej pod Bradlom na Námestí
gen. M. R. Štefánika.
Dnešný diel je venovaný Samuelovi
Jurkovičovi – učiteľovi, notárovi, národovcovi, zakladateľovi Spolku gazdovského.
Samuel Jurkovič sa narodil v Brezovej
pod Bradlom 9. februára 1796. Tu začal
chodiť do miestnej evanjelickej školy,
vedenej rektorom Jozefom Krupcom,
pokračoval v Győri, Trnave a Bratislave
a na lýceách v Banskej Bystrici a Banskej
Štiavnici.
Samuel Jurkovič pôsobil ako učiteľ a neskôr i notár v Novom Meste nad Váhom,
kde sa v roku 1819 oženil s Katarínou
Fialovou. Mali spolu šesť detí, tri zomreli
ešte v detskom veku, zostali im tri dcéry
– Juliana, Anna a Emília. Annu, prvú slovenskú herečku-ochotníčku, si zobral za
manželkou Jozef Miloslav Hurban. Emília
bola manželkou Juraja Jurkoviča a matkou architekta Dušana Jurkoviča. Juliana
sa vydala za Daniela Slobodu, evanjelického farára v Rusave na Morave. V roku
1831 Samuel Jurkovič prišiel do Sobotišťa, kde bol učiteľom a neskôr i notárom.
V Sobotišti založil Slovenské národné divadlo nitrianske a Spolok gazdovský – prvé
slovenské úverové družstvo. Spolu so
svojím zaťom J. M. Hurbanom sa v apríli
1848 podieľal na texte známych Žiadostí
slovenského národa v stolici nitrianskej, požadujúcich slovenčinu v úradnom styku,
slovenské školy a slovenských poslancov
na sneme. V júni 1848 sa Samuel Jurkovič
vrátil do rodnej Brezovej, pôsobil tu ako
notár. Po potlačení septembrového Slo-

Rodný dom Samuela Jurkoviča v
Brezovej na začiatku Horného radu
zachytila fotografia jeho vnuka architekta Dušana Jurkoviča. V blízkosti dnes už neexistujúceho domu
stojí pamätník Samuela Jurkoviča
(SNA, OF D. Jurkovič, A27-IV-89-2/4).

Rôzne
Aj súčasná doba píše osobnosti Brezovej
V decembri 2020 bol zapísaný v Encyklopédii osobností Českej a Slovenskej
republiky náš rodák Ing. Michal Majtán,
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I keď sa Samuel Jurkovič narodil
pred viac než 200 rokmi, vieme
ako vyzeral. V roku 1849 sa nechal
portrétovať pomocou dagerotypu
– predchodcu dnešných fotografií
(LA SNK, SJ 21/14).
venského povstania bol prinútený odísť
na Moravu, neskôr do Prahy. Do rodného kraja sa vrátil až v lete 1849. V roku
1857 bol na zásah vrchnosti preložený za
notára do Vrboviec a nakoniec v 64 rokoch predčasne penzionovaný. Zomrel v
Brezovej 13. júla 1873.
Z rozsiahlej činnosti Samuela Jurkoviča
si pripomeňme aspoň zopár momentov.
Venoval sa zvýšeniu úrovne základného
školstva. Navrhol plán na organizáciu
škôl v Nitrianskom senioráte, založil čitateľský spolok a školskú knižnicu Sobotišti.
Jedným z vrcholov činnosti Samuela Jurkoviča bol vznik Slovenského národného
divadla nitrianskeho, založeného v Sobotišti 5. 8. 1841. Šlo o ochotnícke slovenské divadlo, v ktorom mal Jurkovič na starosti réžiu, získanie financií, divadelných
rekvizít, miestností, propagáciu. Hercami
divadla boli študenti z generácie štúrovcov (J. Francisci D. Kolény, A. Sládkovič, S.
Štúr, A. Roy...) a prvou slovenskou herečkou-ochotníčkou jeho dcéra Anna. Ako
Jurkovič zdôrazňoval, hlavným cieľom ich
divadla bolo „prebudenie a rozšírenie národnosti našej slovenskej“.
Najznámejším činom Samuela Jurkoviča je založenie Spolku gazdovského v
Sobotišti 9. 2. 1845. Spolok bol prvým
úverovým družstvom na európskom
kontinente. Hlavnými pohnútkami pre
jeho vznik bola snaha čeliť veľkej biede,
znásobovanej neúrodami a epidémiami,
a nedostatku lacných úverov. Pre svojich
členov obstarával úver z prostriedkov,
ktoré vznikali pravidelným sporením a
PhD. - vydanej BPH - British Publisting
House Ltd.
Michal Majtán je jedným z mála Slovákov, ktorých mená nájdete aj v encyklopédiách vydaných mimo ich vlasti popri
menách generála M. R. Štefánika, Alexandra Dubčeka ...
Kto je Michal Majtán? Syn Anny Maj-

vkladaním úspor do spolkovej pokladne,
čo Jurkovič v stanovách charakterizoval
takto:
„I. Určenie toho spolku.
Spolok gazdovský je tovarišstvo dobrovolné niektorých tunajších obyvateľov, bez
rozdielu náboženstva, tým cieľom založené,
aby sa majetnosť, gazdovstvo, remeslá a
vôbec lepší stav gazdovský napomôcť mohol.
II. Spôsob, akým sa to dosiahne.
Pretože nezriadenosť domácich výdavkov
je hlavná príčina nedostatku, a tej mrzutej
okolnosti, že ľudia väčšie majú výdavky, ako
príjmy: vtedy je povinnosť každého, kto do
tohoto spolku bude chcieť vstúpiť, aby tak
zriadil svoje potreby, aby bol v stave každý
týždeň istú čiastku svojho príjmu odložiť, a
do spolkovej kasy sebe schovať. ...“

Miesto posledného odpočinku Samuela Jurkoviča na brezovskom
cintoríne.
Začiatkom roku 1846 bol založený Spolok gazdovský podľa Jurkovičovho vzoru
aj v Brezovej.
Samuel Jurkovič sa okrem pedagogických a kultúrno-osvetových aktivít usiloval i o hospodársky rozvoj a zveľadenie
nášho podbradliansko-podjavorinského
kraja. Zakladal štepnice (ovocné sady) i
lipové aleje. V Brezovej podľa vlastných
slov pracoval „snažne na zakladaní silných, pohodlných hradských ciest“. Vo Vrbovciach sa pričinil „aby miesto deravého
dreveného mosta na hradskej vystavaný
bol stály bezpečný kamenný most“.
Samuel Jurkovič právom patrí medzi
veľké osobnosti Brezovej.
Matúš Valihora
Múzeum D. S. Jurkoviča
v Brezovej pod Bradlom
tánovej, rodenej Závodnej, zo Žriedlovej
doliny, synovec Jána Závodného, producenta 1. filmu Jánošík, t. č. žijúci v Bratislave. Pracoval ako ekonóm, prognostik,
futurológ, pedagóg, referent v odbore
financií, plánovač. Za svoje celoživotné
dielo bol vyznamenaný z rúk prezidenta
Českej republiky Miloša Zemana na Praž-

skom hrade 28. 12. 2018 štátnym vyznamenaním za vedu medailou Za zásluhy
I. stupňa.
Časť textu z Encyklopédie osobností
pripájam:
Majtán Michal
Ing., PhD. O: čestný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku /FSS/,
ekonóm, prognostik; B: Matúškovo (okr.
Galanta), 1934; P: Michal, Vojvodina 1909
- v zinscenovanom procese kvôli roľníckemu družstvu bol na prelome rokov
1958 a 1959 vo väzení a Anna, 1903 /rod.
Závodná/; MS: Ing. Viera, ekonómka; Ch:
Ing. Ivan, Ing. Tatiana La Bombarbe, žije
v Nemecku; GrA: brat matky Ján - John
Závodný - stavbár, emigroval do USA a v
r. 1921 ako producent vytvoril s bratmi
Siakeľovcami nemý film o J. Jánošíkovi a v
r. 1970 film priviezol na Slovensko, tu ho
adaptovali a čiastočne ozvučili, po ňom je
pomenovaná ulica v Brezovej pod Brad-

lom; E: 1954 - 1959 VŠE Bratislava, 1962
- 1967 VŠE v Bratislave a Prahe, vedecká
ašpirantúra; Ca: 1959 – 1961 asistent
na Katedre financií a úveru VŠE Bratislava, praxoval v Slovenskej plánovacej
komisii, neskôr dlhé roky pedagogicky
pôsobil ako oponent diplomových a kandidátskych dizertačných prác, na PedF
UKF Nitra prednášal futurológiu a aj na
Katedre sociológie FF UK v Bratislave (až
do 2017). V r. 1962 – 1967 referent na odbore financií Štátnej plánovacej komisie
v Prahe. V rámci vedeckej ašpirantúry výrazne prispel k zdokonaľovaniu metodiky
analýz, plánov a prognóz vývoja peňažných príjmov a výdavkov obyvateľstva
za Československo a Slovensko. Kriticky
zhodnotil malú potrebu a účelnosť prakticky nedokonalej a duplicitnej metodiky
sledovania a analyzovania hotovostného
peňažného obehu. Po r. 1967 pracoval
vo federálnych výskumných ústavoch so

sídlom v Bratislave. V rámci toho bol v r.
1974 – 1979 členom širokého kolektívu
Laboratória pre tvorbu prognóz na Čs.
výskumnom ústave práce a sociálnych
vecí /ČSVÚPSV/ v Bratislave...
Pánovi Majtánovi srdečne blahoželám
k dosiahnutému úspechu, pre spoluobčanov Brezovej dávam informáciu tohto
nového zápisu rodáka do svetoznámej
encyklopédie.
Záverom, z histórie Brezovej boli štátnymi vyznamenaniami poctení Štefan
Osuský, Samuel Osuský, Ján Papánek,
Juraj Tvarožek, Ján Lichner, Tomáš Tvarožek, Ján Repta, Štefan Mikulčík, Juraj Repta, Martin Janec, Branislav Tvarožek, Igor
Riečanský, možno ďalší... Ich mená sú v
rôznych slovenských či československých
encyklopédiách.
Alena Kubicová, neter Michala Majtána

Pozdrav z Plačkéch dvora
Máj, máj, máj zelený pod oblôčkom sadený.
Máj je spojený s množstvom zvykov, ku
ktorým patrilo aj stavanie mája. Je to najkrajší jarný mesiac, keď to všetko kvitne,
slniečko viacej hreje, vtáčiky spievajú,
včielky poletujú z kvetu na kvet. Z humien sa ozýva cengot zvončekov a bekot
ovečiek, ktoré sa celý deň pasú na zelenej trávičke. Z koliby počuť aj kotkodákanie sliepok hlásajúcich znesenie vajíčok.
Z hniezda vykúkajú zajačikovia a tešia
sa na mladú šťavnatú ďatelinku. Bylinky
majú v tomto období veľkú moc, pijeme
z nich čajík na dobrú noc. Aj májová rosa
sa považovala za liek na mnohé choroby
a májový dáždik si vysoko cenili, lebo bol
potrebný na zdravý rast všetkých plodín,
ktoré sú veľmi dôležité pre naše živobytie. Máj je aj mesiacom lásky, kedy sú ľudia milší a veselší, i keď v tejto inej dobe
je to oveľa ťažšie.
Z mája sa tešíme, zdravie, lásku a šťastie
si želáme.
Jarmila Plačková

Odišiel Miroslav Finda POďakovanie
Ďakujem príslušníkom Mestskej polí(1932-2021)
cie Brezová pod Bradlom za ich okamžitý
Na konci marca zomrel v 89. roku života Ing. Miroslav Finda, bývalý zamestnanec PaS Brezová pod Bradlom a manžel
MUDr. Márie Findovej. Rodákom bol z
Moravy.
Na zosnulého spomínajú členovia
Spoločnosti M. R. Štefánika, ktorej bol
aktívnym členom, účastníkom viacerých
zájazdov po stopách generála Štefánika
i čs. legionárov doma a v zahraničí. Ako
milovník turistiky pochodil v bývalom oddiele TJ Bradlan s priateľmi mnoho kilometrov v okolí Brezovej, po Slovensku a
Čechách, ale i v Rakúsku.
Pandémiou obmedzený rímsko-katolícky pohreb zosnulého konal sa 30.
marca 2021 v Devínskej Novej Vsi, kde s
rodinou žije dcéra Mária. Česť priateľovej
pamiatke!
(pp)

zásah po ohlásení vniknutia neznámej
osoby do budovy MicroStep CDM s.r.o.
Udalosť sa stala posledný marcový týždeň a vďaka rýchlemu zásahu zástupcu
náčelníka MsP, staršieho inšpektora p.
Romana Kozubíka a kadeta p. Dušana
Vdoviaka sa v tomto prípade predišlo násilnej trestnej činnosti.
Ing. Ján Mikulina, MicroStep CDM s.r.o.

POďakovanie
Ďakujeme p. primátorovi Brezovej Jaroslavovi Ciranovi za to, že osud nás dôchodcov mu nebol ľahostajný a vytvoril
pre nás kvalitné testovacie miesta. Osobitne ďakujeme dobrovoľnému hasičovi
Jánovi Rehušovi a jeho tímu za výborný
priebeh spojený s humorom pri testovaní na Covid-19.
Ďakujú dôchodcovia Kondelovci.
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Karta zo zajatia
Keď som hľadala korešpondenciu po
strýkovi Štefanovi zo zajatia v Rusku,
veľmi som banovala, že ani jedna karta
nie je napísaná na brezovej kôre. Vedela som, že také z Ruska prichádzali. Ale
po čase som predsa len mala šťastie. Pri
hľadaní v rodinnom archíve v krabici s
označením „Sanko“ sa na mňa usmievala. Lenže, záhada - karta adresovaná
14-ročnému bratovi, ktorý býval s rodičmi na Brezovej, a adresa bola do Senice.
Nuž v Senici mal ich strýko Ján Juríček
hostinec oproti katolíckemu kostolu a
mal syna gymnazistu, ako bol aj Samko.
Rozhodila som siete po rodine a - nič. Nepodarilo sa zistiť, ako to mohlo byť. Nuž
aj to je výsledok bádania.
Takže čo vieme? Máme v rukách takýto
historický predmet:
Poštová karta z tábora uhorských zajatcov v Rusku, písaná na brezovom lyku
(kôre?), s povinným ohľadom na maďarskú správu medzinárodného poštového
styku v čase rakúsko-uhorskej monarchie.
Na averze (svetlá strana) je rukou písaný text:
Tabori posta Levelezőlap
Tehintetes úr
Juricsek Samu szam4.
Nitra megye
Szenicz.

Spomíname
Ťažko je bez teba,
smutno je nám všetkým, už nič nie je také,
ako bolo predtým.
Členovia Poľovného združenia Košariská sa 4. 4. 2021
naposledy rozlúčili so
svojím členom a bývalým funkcionárom
Ing. Štefanom Žídekom. Radi na teba spomíname a nezabudneme!
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Nezreteľný začiatok okrúhleho odtlačku pečiatky vľavo asi špecifikuje tábor;
vodorovný text je datácia podľa medzinárodných pravidiel; číslo 50 (medzi ornamentami) znamená alebo sumu (50
kopejok) alebo snáď číslo tábora.

Okrúhla pečiatka vľavo:
....POSTAHIVATAL
.915 NOV 17
.50.
Okrúhla pečiatka vpravo:
.... (text celkom nezreteľný)
Preklad averzu:
Táborová pošta Korešpondenčná karta
Vážený pán
Juríček Samuel číslo 4
Nitrianska župa Senica
Pečiatka:
.... poštový úrad
17. novembra 1915.
Ide o medzinárodnú poštu zajatcov, organizovanú Medzinárodným Červeným
krížom.
Zajatci uhorskej domobrany (honvédi)
slovenského pôvodu na začiatku vojny
ešte neboli oddelení od Maďarov, správa
táborov bola v rukách maďarských dôstojníkov. Preto musel odosielateľ celú
adresu aj svoje meno písať po maďarsky,
pričom sa dopustil viacerých chýb v maďarčine a aj v slovenčine. Tak píše Tekintetes úr namiesto správneho Tekintélyes
úr; Nitra namiesto Nyitra.
Averz

Reverz

Kalendárium
Pripomíname si
Gálus, Ján – učiteľ, maliar (nar. 16. 12.
1910 v Hájnikách /Sliač/, zomrel 15. 3. 1991
na Brezovej – 30. výr. úmrtia). Ako pedagóg
pôsobil v malotriednych školách v osadách
pri Myjave – U Junasov a U Belanských,
potom pôsobil v Žriedlovej doline, Hurbanovej doline a na Základnej škole v Jablonici. Ján Gálus bol veľkým obdivovateľom
krás
podbradliansko-podjavorinského
kraja. Očarila ho príroda, kopanice, život
prostých ľudí a folklór. Svoj vzťah ku kraju
prenášal aj na svojich žiakov, učil ich chá-

Reverz (opačná strana):
Milí Brate
15/11. 1915
Zdelujem ti že tvoj dopis som
dostal zakerí ti pekne dakujem
a dostal som aj od Jana kartu a
z domu paklík kerému som sa
potešel lebo nam je tu kandale
h... dale si mislí a písal som už
aj o druhí: sme tu najednom mieste
Spozdravom ostavam tvoj Brat
Juricsek Istvan
Text po ľavej strane kolmo dolu:
Pozdravujem aj rodinu
Text po pravej strane kolmo hore:
Nazdar.piš...
Používanie brezovej kôry (alebo lyka)
namiesto papiera výrečne charakterizuje zaostalosť cárskeho Ruska, kde bola
v čase 1. svetovej vojny industrializácia
stále len v počiatočnom štádiu (neboli
celulózky, aj keď krajina oplývala lesným
bohatstvom). Tzv. berestie je známe ako
materiál z počiatkov ruského písomníctva.
Jela Juríčková

pať umenie, prírodu, ľudí. Hral na organe
a husliach, veľa čítal, nacvičoval s deťmi
i dospelými divadelné predstavenia. Na
svojich plátnach zachytil najmä časti Brezovej – Závodie, Dolinu, Horný rad, Baranec, Záhumnie, zachytil aj malé chalúpky
po okolitých kopaniciach, zanechal trvalú
spomienku a pamiatku na Brezovú pod
Bradlom.
Halabrín, Štefan – obchodník, národovec (nar. 5. 3. 1871 na Brezovej – 150.
výr. nar., zomrel 24. 12. 1937 na Brezovej).
Pochádzal z evanjelickej garbiarskej a národnouvedomelej brezovskej rodiny. Na
Brezovej prevádzkoval krčmu, no uhorské
úrady mu ju odobrali, pretože vo voľbách
podporoval slovenského kandidáta a neustále burcoval za slovenskú národnú vec.

Potom sa venoval najmä drobnému obchodovaniu so zmiešaným tovarom, ktoré
rozšíril o obchod s drevom. Podporoval národné a cirkevné školstvo, bol jedným zo
zakladajúcich členov Slovenskej muzeálnej
spoločnosti v Turčianskom sv. Martine. Po
vypuknutí vojny narukoval Š. Halabrín do
rakúsko-uhorskej armády, ako dobrovoľník vstúpil do tvoriacich sa československých légií v Taliansku. Po návrate domov
na Brezovú viedol obchod, organizoval verejný život a podporoval študentov.
Húska, Samuel – evanjelický farár (nar.
23. 9. 1883 na Brezovej, zomrel v marci
1946 na Brezovej – 75. výr. úmrtia). Vyštudoval teológiu, ako kaplán pôsobil Békešskej Čabe a od roku 1911 ho zvolili za
farára v Žaškove na Orave, kde zotrval 23
rokov. Udržiaval čulé styky s básnikom P.
O. Hviezdoslavom, lekárom a spisovateľom Nádašim (Jégé), spisovateľom Mikulá-

Poďakovania
Ďakujeme
všetkým
príbuzným, priateľom,
susedom, spolupracovníkom, ktorí sa prišli
dňa 2. 1. 2021 rozlúčiť
s naším drahým Ing. Jánom Michálkom, ktorý
nás po dlhej a ťažkej
chorobe 29. decembra
2020 navždy opustil. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Veľká
vďaka patrí za dôstojnú cirkevnú rozlúčku pani farárke Mgr. Lívii Lichancovej a
pánovi farárovi Mgr. Jánovi Lichancovi,
za príhovor Mgr. Samuelovi Mišiakovi a
pani Eckertovej za prípravu a priebeh pohrebu. Ďakujeme aj vám všetkým, ktorí
ste sa pre obmedzenia nemohli zúčastniť
poslednej rozlúčky a venovali ste nášmu
drahému zosnulému tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
S hlbokým zármutkom
v srdci sme dňa 19. 2.
2021 odprevadili nášho
milovaného otca, dedka, pradedka, švagra,
brata Štefana Sládka,
ktorý nás opustil vo
veku 83 rokov. Ďakujeme všetkým, ktorí ho odprevadili na poslednej ceste i za kvetinové dary a slová
útechy. Tiež ďakujeme evanjelickej cirkvi
a pohrebnej službe Eckert. Smútiaca rodina.
So smútkom v srdci sme
dňa 17. 3. 2021 odprevadili nášho milovaného manžela, otca, dedka
Vladimíra Považanca,
ktorý nás navždy opustil
14. 3. 2021 vo veku 63
rokov. Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli odprevadiť na poslednej ceste, za kvetinové dary a slová útechy. Vďaka patrí pani
Vierke Dobrovodskej za dôstojnú rozlúčku a pohrebníctvu Eckert za prípravu a
priebeh pohrebu. Smútiaca rodina.

šom Gacekom a ďalšími poprednými predstaviteľmi nie početnej predprevratovej
slovenskej inteligencie. Na dôchodku žil na
Brezovej, často vypomáhal farárovi Lichnerovi pri cirkevných obradoch. Na Brezovej
aj v okolí bol známy svojím ekumenickým
prístupom, keď sa pravidelne stretával s
brezovským rím. katolíckym dekanom Ernestom Pastírikom.
Kátlovský, Štefan – spisovateľ, evanjelický farár a cirkevný hodnostár (nar. 14. 4.
1906 na Brezovej – 115. výr. nar., zomrel
4. 5. 1968 v Košiciach). Ako kaplán pôsobil
v Prešove, pokračoval ako farár v Hornom
Tisovníku a v Mýte pod Ďumbierom. Na
začiatku štyridsiatych rokov sa začal venovať najmä pedagogickej cirkevnej praxi.
Prednášal na Evanjelickej teologickej fakulte v Bratislave, od roku 1951 ako riadny profesor. Roku 1951 sa stal riaditeľom
teologického domu v Bratislave a v Modre,

v Modre bol aj správcom tamojšieho sirotinca. Od roku 1958 pracoval v Košiciach
ako evanjelický farár a biskup východného
dištriktu. V čase Slovenského národného
povstania bol osvetovým dôstojníkom 1.
čsl. armády na Slovensku a po oslobodení
sa usiloval o dobrý vzťah medzi cirkvou a
štátom. Ovládal 9 jazykov, často prednášal
na teologických podujatiach doma i v zahraničí. Š. Kátlovský je známy aj ako cirkevný spisovateľ.
Lekényei, Ondrej – evanjelický farár
(nar. 19. 7. 1746 v Benadikovej, zomrel v
marci 1806 na Brezovej – 215. výr. úmrtia).
Za farára bol vysvätený v roku 1777, pôsobil v Slažanoch pri Zlatých Moravciach,
v Prietrži a od 9. 7. 1783 na Brezovej. Počas jeho pôsobenia na Brezovej si miestni
evanjelici postavili nový kostol.

S hlbokým zármutkom
v srdci sme 21. 3. 2021
odprevadili našu drahú
manželku, matku, starkú, pani Alenku Ťavodovú. Ďakujeme pani
Vierke
Dobrovodskej
za dôstojnú rozlúčku a
pohrebníctvu Eckert za
prípravu a priebeh pohrebu. Manžel Ján,
dcéra Michaela s manželom Radovanom
a synom Raduškom. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Ďakujeme
všetkým,
ktorí sa dňa 30. 3. 2021
prišli rozlúčiť s naším
drahým Štefanom Batkom, ktorý nás opustil
26. 3. 2021 vo veku 77
rokov. Všetkým ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký
žiaľ. Súčasne ďakujeme za lekársku starostlivosť dialyzačnému stredisku BRAUN
v nemocnici Myjava pod vedením MUDr.
Masárovej a zdravotnej dopravnej službe. Ďakujem patrí aj pohrebníctvu Eckert, manželom Lichancovcom a pánovi
Papánkovi za dôstojnú rozlúčku s naším
zosnulým. Smútiaca manželka a dcéry s
rodinami.

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Zuzana Kováčová
Darya Mikulinová
Alex Otrubčák
Sobáše:
Martina Slezáková, Miodrag Gligić
Igor Doubrava, Silvia Adámková
Peter Osuský, Eliška Závodná
Zomreli:
Vladimír Považanec, 63 rokov
Alenka Ťavodová, rod. Walková, 76 rokov
Anna Nádašská, rod. Koláriková, 61 rokov
Ján Babiar, 68 rokov
Štefan Batka, 77 rokov
Miroslav Finda, 88 rokov
Miroslav Melicher, 67 rokov
Štefan Žídek, 69 rokov
Ján Tomulec, 62 rokov
Lidia Šintálová, rod. Adamčíková, 86 rokov
Anna Koláriková, rod. Kučerová, 79 rokov
Ján Krutý, 66 rokov
Mária Gažová, rod. Škodová, 60 rokov
Ján Tomašech, 80 rokov
Pavol Čmarada, 62 rokov
Dušan Sládek, 66 rokov
Zuzana Jastrábová, rod. Raffayová, 52 rokov

Spracovala: A. Fedorová

Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 20. 4. 2021
odprevadili na poslednej ceste nášho
drahého manžela, otca, brata, dedka a
švagra Jána Krutého. Ďakujeme za prejavenú ľútosť a kvetinové dary. Veľká vďaka patrí Vierke Dobrovodskej za dôstojnú
rozlúčku a pohrebníctvu Eckert. Smútiaca rodina.

Šport
Brezovský šach

Online Skalica chess festival
V sobotu popoludní 20. marca o 15:00
hod. sa uskutočnil Online Skalica chess
festival. Tento turnaj sa hral švajčiarskym
systémom na 8 kôl, pri tempe 7 minút na
partiu a prídavkom 3 sekundy za každý
vykonaný ťah. Turnaj mal hojné zastúpenie v podobe 105 účastníkov. Medzi týmito hráčmi sa našiel zástupca družstva
CVČ Brezová pod Bradlom a to Tomáš
Perička. Môžeme skonštatovať, že mu
tento turnaj vyšiel, keďže sa umiestnil
na solídnom 24. mieste s celkovým počtom 4,5 b. Zaznamenal 3 výhry, 3 remízy,
1 prehru a na jednu partiu nenastúpil.
Tomáš bol zároveň spoluorganizátorom
tohto turnaja, ako už u neho býva zvykom. Tri ceny do turnaja venovala šachová predajňa www.sachovepomocky.sk
v podobe 25% zľavy na nákup tovaru.
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6. blitz Skalica chess festival
V pondelok večer 19. apríla o 19:00
hod. sa uskutočnil posledný 6. blitz Skalica chess festival. Tento turnaj sa hral na
šachovej platforme www.lichess.org, pri
tempe 3 minúty na partiu a prídavkom 2
sekundy za každý vykonaný ťah. Turnaj
mal 50 účastníkov. Nechýbal zástupca
družstva CVČ Brezová pod Bradlom Tomáš Perička. Môžeme skonštatovať, že
mu tento turnaj vyšiel, keďže sa umiestnil na výbornom 13. mieste. Tomáš bol
zároveň sprievodcom tohto turnaja.
Zdroj: www.lichess.org
Autor: RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Spomíname
Dňa 2. 1. 2021 uplynulo
20 rokov, ako nás navždy
opustila naša mama,
stará mama, prastará
mama Anna Babiarová,
rod. Holotová a 28. 5.
2021 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš otec, starý otec,
prastarý otec Pavol Babiar. Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s
nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú synovia Dušan a
Jaroslav s rodinami.
Dňa 15. 3. 2021 uplynuli
smutné 3 roky, čo nás
navždy opustila naša
mama, stará mama a
starká Katarína Ilenčíková, rod. Závodná. S
láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.
So smútkom v srdci sme
si dňa 16. marca pripomenuli 9 rokov od úmrtia nášho otca, starého a
prastarého otca Samuela Dugu. S láskou a vďakou na neho spomínajú
manželka, dcéry Milka,
Zuzka a Betka s rodinami.
Dňa 4. 4. 2021 uplynulo smutných 5 rokov, čo nás opustil Igor Gaža, náš milý
syn, synovec a priateľ. S láskou spomínajú rodičia a ostatná rodina. Kto ste ho
poznali, spomínajte s nami.
Dňa 11. 4. 2021 sme si
pripomenuli 5. výročie
úmrtia p. Ivana Tataru. S láskou spomínajú
manželka a súrodenci
s rodinami.

Cirkevné oznamy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16.05. (Nedeľa po Vstúpení, Exaudi) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom.
19. 5. (streda) 18.00 hod. biblická hodina
23. 5. (1. slávnosť Svätodušná, Pentecoste) 10.00 hod. slávnostné služby Božie
v chráme Božom. 14.00 hod. slávnostné nešporné bohoslužby.
24. 5. (pondelok, 2. slávnosť Svätodušná) 18.00 hod. slávnostné služby Božie v chráme Božom.
26. 5. (streda) 18.00 hod. biblická hodina.
30. 5. (Svätá Trojica- Sancta Trinitas) 10.00 hod. slávnostné služby Božie v chráme
Božom s prislúžením velebnej sviatosti Večere Pánovej.
2. 6. (streda) 18.00 hod. biblická hodina.
6. 6. (1. nedeľa po Svätej Trojici) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom.
9. 6. (streda) 18.00 hod. biblická hodina.
13. 6. (2. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom. 14.00
hod. nešporné bohoslužby.
16. 6. (streda) 18.00 hod. biblická hodina.
20. 6. (3. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom.
23. 6. (streda) 18.00 hod. biblická hodina.
27. 6. (4. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom.
29. 6. (utorok) 18.00 hod. večerné bohoslužby v chráme Božom, sviatok apoštolov
Petra a Pavla.
30. 6. (streda) 18.00 hod. biblická hodina.
4. 7. (5. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom. 18.00 hod.
Spomienka pri Husovom pomníku pri príležitosti 606. výročia upálenia Majstra Jana
Husa.
5. 7. (pondelok) 10.00 hod. spomienkové služby Božie na sviatok vierozvestcov
Cyrila a Metoda na hrade Branč.
11. 7. (6. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom. 14.00
hod. nešporné bohoslužby.
19. - 23. 7. (pondelok - piatok) denný detský biblický klub v Priepasnom.
26. - 30. 7. (pondelok - piatok) denný detský biblický klub v Brezovej pod Bradlom.
Zmena oznamov vyhradená!
ev.a.v. farský úrad

So smútkom v srdci sme si dňa 15. apríla pripomenuli 10. výročie čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec Ing. Ján
Štyriak. S láskou spomínajú manželka a
dcéry s rodinami. Ďakujeme za tichú spomienku.
So smútkom v srdci
sme si dňa 27. apríla
2021 pripomenuli smutné obdobie 10 rokov,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
syn, otec, dedko, brat,
švagor a priateľ Štefan
Potúček. S láskou a
vďakou spomína celá rodina.
Dňa 10. mája uplynulo
30 rokov od jeho smrti.
Žil, miloval, staral sa a
napĺňal sny. Ján Raček
bol manželom, otcom,
dedkom, kamarátom...
Poďakujte za jeho život
spolu s nami. Manželka
Tonka s rodinou.
Dňa 11. mája by sa dožil
76 rokov Anton Vašek.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra
Dana, dcéra Alena s rodinou a syn Miroslav s
rodinou.

brat s rodinou.

Dňa 13. 5. si pripomíname smutné 4. výročie,
čo nás navždy opustil
náš drahý syn a brat p.
Vladimír Jorík. Kto ste
ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú mama a

21. mája 2021 uplynie
desať rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, dedko,
brat a švagor Milan
Hanzlúvka. S láskou
spomíname, manželka,
dcéry s rodinami a ostatná rodina.
23. júna 2021 uplynie
20 rokov, čo nás navždy
opustil otec, starý otec
Samuel Dodrv.
S láskou spomínajú deti
Betka a Vladimír s rodinami.
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