
Dubovania, ktorí nás predišli na 
večnosť od spomienky v roku 2012 



 Milostivý Bože, tu na tomto cintoríne odpočívajú mnohí 

zosnulí, ktorých sme poznali, ale aj veľa tých, o ktorých sme 
nikdy nepočuli.  

Daj, aby sa tento cintorín stal miestom nádeje a útechy pre 
všetkých ľudí, ktorí chodia navštevovať hroby svojich blízkych. 

Uteš tých, ktorí ešte smútia, spomeň si na tých, ktorí sa starajú o 
hroby dávno zomrelých a nám všetkým živým pripomeň, čo 

nám zosnulí svojím životom odkázali. 

Daj, nech dokážeme čerpať z koreňov vrastených do tejto zeme a 
nech porozumieme posolstvu, ktoré nám tu na tomto mieste 

zosnulí odovzdávajú. 

Daj, aby ľudia mysleli na to, že aj ich život sa raz skončí, daruj im 
svojho Ducha, nech žijú tak, aby boli pre druhých požehnaním. 



Od posledného sviatku Všetkých svätých 

v našej obci zomrelo 11 ľudí.  

 
Niektorí nemali v obci trvalý pobyt a sú pochovaní 

inde, ale mali tu zapustené hlboké korene 

príbuzenských a priateľských vzťahov, alebo ich život 

zavial k nám a odpočívajú medzi našimi drahými. 

 

Dovoľte, aby sme si každého z nich uctili.  



Štefan Jakubčík 

10.11.1948 – 13.12.2012 



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 
skromnému a láskavému človeku Štefanovi 

Jakubčíkovi, ktorý medzi nami prežil 64 rokov. 

 Odpočívaj tíško v náruči rodnej zeme. 

 

. 

 

6 moja duša očakáva Pána 

 väčšmi ako strážcovia dennicu. 

 

 Ž 130: 6 



Fridolín Jakubec 

3.3.1945 – 22.12.2012 



 Smrť  je pokoj, múdrosť prírody.  

 Pán života a smrti si povolal manžela a otca 
Fridolína  Jakubca vo veku  68 rokov.  

Nech Ťa rodná zem ako milujúca a odpúšťajúca 
matka príjme do svojho náručia. 

  
4 Bože, vyslyš moju modlitbu a vypočuj slová mojich úst 

 

Žalm 54:4 

 



Terézia Chylá 

3.1.1934 - 26.1.2013 

 



  Ticho sa rozhostí, keď sa rozlúčiš. Zrazu nevieš, 
čo povedať nakoniec, aké slová použiť a či ich 
ona bude počuť. A predsa s ňou vedieš dialóg 

ako keby sa mala vrátiť.  

Opustila nás naša rodáčka Terézia Chylá rodená 
Lederleitnerová.  

Nech jej duša spočinie v sláve Božej. 
 25Ježiš  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 

 



  
Terézia  Polčicová 

2.7.1927 - 6.2.2013 



 Zomrela mama, babka a skromná žena pani 
Terézia Polčicová vo veku 86 rokov.  

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 sláve. 
 
 4   I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, 

  lebo ty si so mnou. 

 

 Žalm 23:4 

 



Mária Zajíčková 

12.5.1926 – 19.2.2013 



 

 Vo februári  nás opustila pani Mária  Zajíčková  vo 
veku  87 rokov.  

Život každého človeka môžeme prirovnať k horiacej 
lampe. Nezáleží na okázalej vzácnosti jej kovu, ale na 

žiare jej plameňa. Tak isto nezáleží na okázalom 
zovňajšku, ale na tom, koľko lásky a pochopenia vie 
dať svojmu okoliu a svojím blízkym, aby im pomohol 

žiť. Svetlo, ktoré naša zosnulá šírila nech zostane 
v našich srdciach ako krásna spomienka.    

 

6  Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji  

  

Žalm 16:6 

 

 



Anna Melová 

24.1.1924 – 10.3.2013 



 V každom ľudskom živote majú svoje miesto 
zvítania, úsmevy šťastia, aj ťažké chvíle 

rozlúčok.  

V marci nás po ťažkej chorobe opustila pani 
Anna  Melová  vo veku  89 rokov.  

Nech ju milostivý Boh príjme do svojej slávy. 

 
 9  Moja duša sa vinie k Tebe, ujímaš sa ma svojou pravicou. 

 

Žalm 63:9 

 



Alojz Zubaj 

21.6.1929 – 18.5.2013 

 



Všetko má svoj čas, každé počínanie má 

svoju chvíľu.  

Čas pozemského bytia pána Alojza 

Zubaja sa už naplnil. Odobral sa od nás v 

máji vo veku  83 rokov.  

Nech jeho duša spočinie vo večnej sláve. 

 23  Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása. 

 

 Žalm 38:23 



Jozef Horváth 

30.9.1936 – 20.6.2013 



 Neúprosná smrť roztrhla chabú šnúru na ruženci 
všedných dní, dotĺklo srdce choré v júnovom 

smutnom dni, upracované ruky ustali, smrť vrátila 
človeka rodnej zemi.  

Rozlúčili sme sa s pánom Jozefom Horváthom, ktorému  
bolo dopriate prežiť na tomto svete 77 rokov.  

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

 
2  Iba v Bohu spočiň, duša moja, lebo od neho mi prichádza spása 

 

Žalm 62:2 



 

Viktória Fandlová 

21.11.1925 – 24.6.2013 

 



 

Keď odchádza mama, vnímame len trpkú chuť 
bolesti. Keď cítiš vo chvíli posledného odchodu 

dlaň milovanej osoby, vieš že Tvoj život mal 
zmysel a ty môžeš ísť.  

Z láskou sme sa rozlúčili s pani Viktóriou  
Fandlovou vo veku 88 rokov. 

Odpočinutie večné daj jej ó Pane. 
10 Veď u teba je zdroj života 

 a v tvojom svetle uvidíme svetlo.  

 

 Žalm 36:10 



 

 

 

Mária Špotáková 

14.9.1920 – 9.8.2013 

 



Ako tíško a pokorne žila, tak tíško spomedzi 

nás odišla pani Mária Špotáková   vo veku  

93 rokov.  

 

Je taká chvíľa, že skončí sa život a začne 

spomienka. Spustlo priedomie i kútik v jej 

izbe. Smrť je pokoj, posledný stisk, posledný 

vzdych v duši dobrej ženy. 

16 No moju dušu Boh vykúpi,  

                z moci podsvetia ma iste vezme k sebe. 

 

Žalm 49:16 



Štefan Soldán 
5.3.1950 – 20.9.2013 

(pochovaný v Pezinku) 



V septembri nás predišiel do večnosti 

náš rodák Štefan  Soldán vo veku 63 

rokov.   

Každý život má svoj začiatok,  

svoje trvanie a svoj koniec, tento zákon 

je platný milióny rokov, ale vždy  je 

sprevádzaný žiaľom tých, ktorí toho čo 

odišiel mali radi.   

 

 

 

11 Ukážeš mi cestu života. 

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

Žalm 16:11 



Vdp. Dekan Štefan Žák 
5.4.1916 – marec 2013 

(pochovaný v Závode) 

V obci pôsobil 1.1.1981 – 1.7.1999 

 



10Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi 

a zaspievam ti žalmy medzi národmi: 

 11Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo 

a tvoja vernosť až po oblaky. 

 12Bože, vznes sa na nebesia 

a tvoja sláva nech je nad celou zemou 

 

Ž 57:10-12 



Vdp. Farár Vladimír Mária  Kotes 
1946 – 11.5. 2013 

(pochovaný v Čataji) 

V obci pôsobil november 2003 – marec 2004 

 



6Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia 

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

 Tvoje súdy ako morská hlbina: 

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

 Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel. 

 9Opájajú sa blahobytom tvojho domu 

 A pijú z potoka tvojich rozkoší. 
 10Veď u teba je zdroj života 

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

 A spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné. 

 

 Ž 36:6-11 



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. 
 

Žalm 90:12 


