
Dubovania, ktorí nás predišli na 
večnosť od spomienky v roku 2010 



 Opäť je tu ten čas, keď akosi zvláštne vonia 

zem. Skrásnela vznešenosťou a vôňou 

chryzantém  a tisíckami plamienkov sviečok sa 

stala úžasnou.  

 Viac ako po iné dni v roku kráčame na tieto 

hrobmi posiate miesta, na miesta odpočinku. 

Zamýšľame sa nad životom tých, ktorí už nie 

sú medzi nami.  

Od posledného sviatku Všetkých svätých v našej 

obci zomrelo 17 ľudí.  

Dovoľte, aby sme si každého z nich uctili.  



Františka Drinková 

24.1.1929 – 2.11.2010 



Ešte v čase dušičiek nás opustila pracovitá, trpezlivá 

a veselá mama, babka a prababka  

Františka Drinková. 

 

Do svojho náručia priviň ju Pane. 

 

5 Spolieham sa na teba, Pane, 

 moja duša sa spolieha na tvoje slovo, 
6 moja duša očakáva Pána 

 väčšmi ako strážcovia dennicu. 

 

 Ž 130:5-6 



Mária Heldová 

5.9.1924 – 20.11.2010 



Ako tíško a pokorne žila, tak tíško spomedzi nás 

odišla pani Mária  Heldová. 

Odpočinutie večné daj jej ó Pane. 

 
 40A sú telá nebeské, a sú telá pozemské,  ale iná  je sláva nebeských  a iná 

pozemských. 41Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd,  veď hviezda 

sa od hviezdy líši jasom. 42Tak je to aj so zmŕtvychvstaním:  seje sa 

porušiteľné, vstáva neporušiteľné. 

 

1Kor. 15:40-42 

 



Alojz Hrdlovič 

1.6.1957 – 31.12.2010 



Po rokoch sa Alojz  Hrdlovič vrátil na večný 

odpočinok do rodnej zeme, aby ho ako milujúca 

matka prijala do svojho náručia.  

Nech jeho duša spočinie vo večnej radosti. 

 
 25Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj 

keď umrie. 26A nik, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. 

 

Ján 11:25-26 

 



  
Rudolf Nemček 

3.7.1949 – 6.1.2011 



 V deň sviatku Troch Kráľov nás opustil  

Rudolf Nemček.  

 

 Keď cítiš vo chvíli posledného odchodu dlaň milovanej 
osoby, vieš že Tvoj život mal zmysel a Ty môžeš ísť.  

Nech ho milostivý Boh príjme do večnej slávy. 

 
 14Veď vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj nás 

a postaví nás s vami. 15A to všetko pre vás, aby hojnosť milosti 
prostredníctvom mnohých rozmnožila vzdávanie vďaky na Božiu slávu. 

 

2Kor 4:14-15 

 



Ján Gloznek 

27.12.1935 – 13.1.2011 



 V januári nás predišiel do večnosti  

Ján  Gloznek. 

 V objatí s večnosťou načúvam dychu zeme 

a vraciam sa k svojim.  

Po práci oddych sladký v tieni stromov,  

láskavá náruč matky zeme je už môj domov. 

 
 51Hľa, poviem vám tajomstvo:  Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme:  52razom, 

v jednom  okamihu, na zvuk poslednej poľnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení 

neporušiteľní a my sa premeníme. 53Veď toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a 

smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. 54A keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť, a 

toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané:  

            „Smrť pohltilo víťazstvo.  

                  55Smrť, kde je tvoje víťazstvo? 

             Smrť, kdeže je tvoj osteň?“ 

1Kor  15:51-55 

 



Eva Belianská 

20.10.1949 – 19.1.2011 



 Keď odchádza mama, vnímame len trpkú chuť 
bolesti . Odišla od nás Eva  Belianská.  

 Keď stromy zašumeli posledný pozdrav, ktorý ju 
unášal do výšok, kde sa nebo snúbi s hviezdami 
jej duša dostala krídla a jej zrak uvidel to , čo je 

dovolené vidieť len zosnulým a raz to uvidí každý 
z nás, keď príde jeho čas. 

 
 25Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. 

26Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. 

 

1Kor 15:25-26 

 



Paulína Lukačovičová 

2.3.1928 – 2.3.2011 



V marci sa do večnosti odobrala mama a babka 

Paulína  Lukačovičová. 

 

Nastala chvíľa keď skončil  život a začala 

spomienka. Odpočinutie večné daj jej ó Pane. 

38 A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatá, ani prítomnosť, ani 

budúcnosť, ani mocnosti  39ani výška, ani hĺbka,  ani nijaké iné stvorenie nás nebude 

môcť odlúčiť od Božej lásky,  ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. 

 

Rim 8:38-39 



Jozef Matovič 

11.1.1978 – 7.3.2011 



Vo veku 33 rokov nás nečakane opustil 

 Jozef  Matovič. 

 

Smrť nie je koniec, smrť je len nenávratno tých, 

ktorých máme radi.  

Odpočívaj v pokoji. 

8Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. 9Veď vieme, že 

Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. 10Lebo 

keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. 

 

Rim 6:8-10 



Zuzana Haverlová 

21.5.1915 – 20.3.2011 



 Najstaršia občianka Zuzana  Haverlová nás 

opustila vo veku 96 rokov.  

Odišla jednoduchá skromná žena.  

Nech Vaša duša spočinie vo večnej sláve. 

 6  Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia 

  a tvoja vernosť až k oblakom. 
7 Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny, 

 tvoje súdy ako morská hlbina: 

 Ty, Pane , ľuďom i zveri pomáhaš. 
8 Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo! 

 Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel. 

 9 Opájajú sa blahobytom tvojho domu 

 a pijú z potoka tvojich rozkoší. 

 10 Veď u teba je zdroj života 

 a v tvojom svetle uvidíme svetlo.  
11 Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú, 

 a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné. 

 

 Ž 36:6-11 



Kvetoslava Lukačovičová 

19.8.1933 – 29.3.2011 



Čas sa nedá zastaviť, podpisuje sa na našich tvárach 

vráskami a na našej duši prežitými chvíľami za 

ktoré bola celý život vďačná.  

 

Odišla  Kvetoslava  Lukačovičová.   

Nech ju milostivý Boh príjme do svojej slávy. 

10 Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi 

 a zaspievam ti žalmy medzi národmi: 

 11 Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo 

 a tvoja vernosť až po oblaky. 

 12 Bože, vznes sa na nebesia 

 a tvoja sláva nech je nad celou zemou. 

 

Ž 57:10-12 



Vilma Markuseková 

3.7.1928 – 8.4.2011 



Smrť  je pokoj, múdrosť prírody.  

 

Pán života a smrti si povolal našu rodáčku  

Vilmu  Markusekovú vo veku 83 rokov.  

 

Odpočinutie večné daj jej ó Pane. 

 9 Preto sa raduje moje srdce 

   a moja duša plesá,  

   aj moje telo odpočíva v nádeji.  
10 Lebo nezanecháš moju dušu v podsvetí 
    a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. 
11 Ukážeš mi cestu života. 

    U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť. 

Ž 16:9-11 



17 Ja však budem oslavovať tvoju moc 

 a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, 

 lebo ty si sa mi stal oporou 

 a útočišťom  v deň môjho súženia. 

 18 Tebe, záštita moja, chcem spievať, 

 lebo ty, Bože, si môj ochranca, 

 môj Boh, moje milosrdenstvo. 

 

Ž 59:17-18 

Karol Polčic 

18.7.1941 – 23.4.2011 



Keď sa príroda zobúdzala zo zimného spánku 

nás navždy opustil Karol  Polčic. 

 

Vrátil sa do rodného chotára, aby tu sníval svoj 

večný sen. Odpočívajte v pokoji.  



Ján Špaček 

28.4.1931 – 5.6.2011 



Krátko po 80 narodeninách nás predišiel do 

večnosti Ján  Špaček.  

 

Smrť vrátila rodnej zeme skromného 

a pracovitého človeka.  

Nech jeho duša spočinie vo večnej sláve. 

4 I keby som mal ísť tmavou dolinou, 

 nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. 

 Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. 

 

 Ž 23:4 



Vladimír Lukačovič 

28.4.1955 – 8.8.2011 



Štyri mesiace po smrti svojej mamy odišiel do 

večnosti Vladimír  Lukačovič.  

 

Nech Ťa rodná zem ako milujúca matka príjme 

do svojho náručia. 

7 Znova sa, duša moja, upokoj , 

 lebo Pán ti dobre urobil, 

 8 Lebo môj život zachránil od smrti, 

 moje oči od sĺz 

 a moje nohy pred pádom. 

 9 Pred tvárou Pána budem kráčať 

 v krajine žijúcich. 

 

Ž 116:7-9 



Elena Polkorábová 

17.3.1954 – 18.8.2011 



Zomrela mama, dcéra, manželka, babka 

a skromná žena Elena Polkorábová.  

 

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 Tvoja duša spočinie vo večnej sláve. 

6 Do tvojich rúk porúčam svojho ducha, 

  Ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný. 

  

Ž 31:6 



Vladislav Balaga 

5.11.1946 – 7.10.2011 



Potichu odchádza, ďakujúc svojmu životu za 

šťastie, ale aj za všetky bolesti a len pokoj a tíš si 

zobral k brehom večnosti.  

Odišiel od nás Vladislav  Balaga. 

 

Odpočívaj v pokoji, nech Ti je Boh Milostivý. 

22 Neopúšťaj ma, Pane: 

 Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa. 
23 Ponáhľaj sa mi na pomoc,  

 Pane, moja spása. 

 

 Ž 38:22-23 



Marta Geršicová 

14.6.1955 – 9.10.2011 



V ešte čerstvom hrobe sníva svoj večný sen naša 

kamarátka a spoluobčianka Marta  Geršicová, 

ktorá nás opustila vo veku 56 rokov.  

 

Bože nebuď jej sudcom, ale spasiteľom. 

8Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme 

boli ešte hriešnici. 9Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, 

keď sme ospravedlnení jeho krvou! 

 

 Rim 5:8-9 



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. 
 

 

 

A tak nás nauč rátať naše dni, 

aby sme našli múdrosť srdca. 
 

Ž 90:12 


