
Dubovania, ktorí nás predišli na 
večnosť od spomienky v roku 2009 



Mária Slintáková 

3.7.1931 – 3.11.2009 



Posledné zbohom zaznieva pre                  

Máriu Slintákovu.  

V živote stretla šťastie aj smútok. V živote 

stretla radosť aj bolesť. Ale vždy vo svojej 

pokore prijala aj to dobré aj to zlé, vďačná 

za každú slzu, za každý úsmev. Nech jej 

duša spočinie vo večnej radosti. 

 



Rudolf Polčic  

24.8.1931 – 2.2.2010 



Prešiel rok a mi sa tu znovu stretáme, aby sme 
sa rozlúčili s našimi blízkymi, ktorí nás za 

posledný rok opustili.  

Dnes zapálime spomienkovú sviečku aj pre 
Rudolfa Polčica, ktorý nás predišiel do 

večnosti vo veku 79 rokov.   Odpočinutie 
večné daj mu ó Pane. 

 



 vdp. Alojz Gubala 

25.2.1939 – 19.2.2010 



Človek prichádza na svet so zaťatými päsťami, 
akoby hovoril “celý svet je môj“. Odchádza 

z neho s natiahnutými dlaňami akoby hovoril: 
„pozrite sa nič si so sebou neberiem“. Touto 
myšlienkou sa chceme rozlúčiť a vzdať úctu  
kňazovi Alojzovi  Gubalovi, ktorý zomrel vo 
veku 71 rokov života a 44 rokov kňazstva. 

   Odpočívajte  v pokoji, nech Vám je Boh 
Milostivý. 

 



Anna Madajová 

11.9.1919 – 26.3.2010 



Nastala chvíľa, skončil sa život a začala 
spomienka. Keď odchádza mama, vnímame  

trpkú chuť bolesti.  

Predišla nás do večnosti Anna Madajová vo 
veku 90 rokov.  

Smrť nie je koniec, smrť je len nenávratno tých, 
ktorých sme mali radi. Smrť je pokoj, múdrosť 

prírody. Odpočívajte v pokoji. 

 



Alojz Koník 

2.2.1935 – 17.5.2010 



Čas sa nedá zastaviť, podpisuje sa na našich 
tvárach vráskami a na našej duši prežitými 

chvíľami radosti, stretnutí, rozlúčkami, 
sklamaním, chvíľami zdravia a choroby za 

ktoré bol celý život vďačný.  

V máji  sme sa rozlúčili s Alojzom Koníkom, 
ktorému bolo dopriate prežiť medzi nami 75 

rokov. 

Nech ho milostivý Boh príjme do svojej slávy 

 



Potichu odchádza, ďakujúc svojmu životu 

za šťastie, ale aj za všetky bolesti a len pokoj 

a tíš si zobral k brehom večnosti. Do 

večnosti nás predišiel Ľudovít Matovič vo 

veku 82 rokov. Bože nebuď mu sudcom, ale 

spasiteľom. 
 

Ľudovít Matovič 

14.11.1927 – 25.8.2010 



Anna Polčičová 

16.5.1939  - 16.10.2010 



Pred nedávnom nás predišla do večnosti Anna 
Polčičová  vo veku 71 rokov.  

V objatí s večnosťou načúvam dychu zeme 
a vraciam sa k svojím. Po práci oddych sladký 
v tieni stromov, láskavá náruč matky zeme je 

už môj domov. 

Nech jej duša spočinie v sláve Božej. 



Človek sa vracia do 
lona rodnej zeme 
tak prosto,  

ako do hniezda sa 
večer vracia vták,  

takže v prvej chvíli 
jeho blízkym zdá sa,  

že drieme,  

no zem sa zatvára 
vždy,  

..............je to tak. 
 


