
Dubovania,	ktorí	nás	predišli	na	
večnosť	od	spomienky	v	roku	2016	



	Vonku	opäť	poletuje	lísAe	a	vo	vzduchu	cíAť	vôňu	jesene.	
Prichádza	 obdobie,	 keď	 si	 spomíname	 na	 svojich	 najdrahších,	
ktorých	sme	straAli	na	svojej	pozemskej	púA.	Keď	sa	skončil	 ich	
život,	 aj	 oni	 akoby	odleteli	 -	 podobne	 ako	 to	 lísAe	padajúce	 zo	
stromov.	Spadnutý	 list	 je	ako	ukončený	život.	Napriek	 tomu,	že	
lísAe	na	jar	opäť	narasAe	a	medzi	nami	pribudnú	novonarodení,	
Q,	 čo	už	opusAli	pozemský	 život,	 sa	 	nevráAa.	 Zostáva	nám	 iba	
spomienka	na	ich	dobré	skutky,	dobré	rady	či	príklad	života.	
Nastal	čas,	keď	viac	ako	inokedy	myslíme	v	modlitbách	na	svojich	
drahých	 zosnulých	 a	 prosíme	 za	 ich	 duše.	 Vždy,	 keď	 strácame	
milovanú	 osobu,	 stojíme	 nad	 hrobom	 či	 pri	 cintorínskom	 kríži,	
uvedomujeme	 si	 vlastnú	 zraniteľnosť.	 Vtedy	 si	 v	 mysli	
preberáme,	 ako	 konáme	 vo	 svojom	 živote.	 Čo	 by	 sme	 mohli	
urobiť	 lepšie,	 a	 v	 čom	 by	 sme	 sa	 mali	 zmeniť	 a	 zároveň	 si	
namýšľame	,	že	ešte	máme	čas.		



  
 

 

		
	
	

	Ale	koľko?	Možno	rok,	mesiac,	týždeň	či	deň	a	možno	už	
iba	hodinu.	Máme	čas,	ktorý	nám	dáva	oslávený	Pán,	aby	sme	sa	
sAhli	 pripraviť,	 aby	 sme	 mu	 	 keď	 príde	 naša	 jeseň	 	 mohli	
odovzdať	 zdravú	 a	 	 hojnú	 úrodu	 -	 dobré	 skutky,	 ktoré	 majú	
hodnotu	pre	večnosť.		

		
Skúsme	 sa	 zamyslieť	 nad	 slovami,	 ktoré	 povedal	 Erasmus	 von	
Ro[erdam:	 Nič	 %	 neosoží	 uc%evanie	 svätých	 a	 dotýkanie	 sa	
relikvií,	pokiaľ	necháš	bez	povšimnu%a	odkaz,	ktorý	%	zanechali	
-		príklad	ich	života.	
	

		



		
	

	Teraz	 sme	sa	znova	zišli	na	našom	cintoríne,	aby	sme	si	
ucAli	pamiatku	všetkých	svätých	a	pamiatku	našich	zomrelých.	

		
	 Pane	 daj,	 aby	 sa	 tento	 cintorín	 stal	 miestom	 nádeje	

a	 útechy	 pre	 všetkých	 ľudí,	 ktorí	 tu	 chodia	 navštevovať	 hroby	
svojich	blízkych.	Uteš	 tých,	ktorí	 smúAa,	 lebo	 ich	ešte	stále	bolí	
rozlúčka	s	tým,	koho	mali	radi.	

		
	 Od	 posledných	 dušičiek	 v	 našej	 obci	 zomrelo	 12	 ľudí	

s	 trvalým	 pobytom	 a	 9	 rodákov.	 Teraz	 dovoľte,	 aby	 sme	 si	
každého	z	nich	ucAli		zapálením	sviečky.	
		

		



Rozália Lukačovičová 
7.8.1933 – 7.12.2016 



	Krátko	po	dušičkách	zomrela	pani	Rozália	
Lukačovičová.	Smrť	roztrhla	chabú	šnúru	na	ruženci	
všedných	dní,	dotĺklo	jej	srdce	choré	v	decembrovom	
smutnom	dni,	upracované	ruky	ustali,	odišla	za	svojimi	

najdrahšími.		
	

Odpočívajte	v	pokoji	v	mäkkom	náručí	rodnej	zeme.		
 	

 
 
 

6  moja duša očakáva Pána 
 väčšmi ako strážcovia dennicu. 

 
 Ž 130: 6 



Vladimír Lackovič 
25.5.1936 – 15.12.2016 



	Všetko	má	svoj	čas,	každé	počínanie	má	svoju	
chvíľu	a	čas	pozemského	byAa	pána	Vladimíra	
Lackoviča		sa	už	naplnil.	Smrť	nie	je	koniec,	

smrť	je	len	dočasné	odlúčenie	od	tých,	ktorých	
sme	mali	radi.		

	
Bože	buď	zhovievavý	k	jeho	duši	a	voveď	ho	do	

večnej	slávy.		
		

4 Bože, vyslyš moju modlitbu a vypočuj slová mojich úst 
 
Žalm 54:4 

	



Oto Hrdlovič 
9.2.1952 – 29.1.2017 



V	Januári	nás	opusAl	Oto	Hrdlovič.		
Môžeme	teraz	plakať	lebo	odišiel,	alebo	sa	môžeme	
usmievať	pretože	žil.	Môžeme	zavrieť	naše	oči	a	priať	
si,	aby	sa	vráAl,	alebo	ich	môžeme	nechať	otvorené	a	

uvedomiť	si,	čo	všetko	nám	zanechal.			
	

Život	sa		predsa	smrťou	blízkeho	človeka	neskončí,	
najmä	keď	ho	s	láskou	nosíme	vo	svojom	srdci	a	v	

spomienkach.	
	 			

 

6  Do tvojich rúk porúčam svojho ducha, Ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný.  
 
Ž 31:6 

	



  
Irena Rehušová 

24.6.1927 – 25.3.2017 



		V	marci,	keď	sa	príroda	prebúdzala	zo	zimného	
spánku,	nás	predišla	do	večnosA	pani	Irena	Rehušová	.		
Všetci	vieme,	že	naši	blízky	sú	iba	darom,	ktorý	nám	bol	

požičaný	a	žiaľ,	raz	ho	musíme	vráAť.	No	i	tak	nám	
kúsok	tohto	daru	zostal,	zostala	nám	večná	spomienka.		

	
Nech	Vaša	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 

	



Helena Glozneková 
24.9.1931 – 3.4.2017 



Smútok	a	slzy	sú	tam,	kde	nastáva	lúčenie	a	až	
pri	lúčení	spoznáme,	akí	sú	nám	drahí	Q,		

s	ktorými	sa	lúčime.		
V	apríli	nás	po	ťažkej	chorobe	opusAla	pani	

Helena	Glozneková.	Verila,	že	Pán	nám	ťažkosA	
neodníma,	ale	prichádza	na	pomoc,	aby	nás	nimi	

previedol.		
Nech	ju	milosAvý	Boh	príjme	do	svojej	slávy.	

 

16     No moju dušu Boh vykúpi,  
                  z moci podsvetia ma iste vezme k sebe. 
 
Žalm 49:16 



Karol Huttera 
12.9.1945 – 4.5.2017 



Je	taká	chvíľa,	že	skončí	sa	život	a	začne	spomienka.		
V	máji	nás	predišiel	do	večnosA	pán	Karol	Hu>era.		
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.		
	

OdpočinuAe	večné	daj	mu	Pane.	
 

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

 Žalm 63:9 



Rozália Baxová 
17.10.1940 – 15.5.2017 

 



25 	Ježiš	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	
	

	V	polovici	mája	nás	po	ťažkej	chorobe	opusAla	
pani	Rozália	Baxová.		

	

Žila	Qško	a	skromne	a	tak	Qško	a	skromne	nás	aj	
predišla	do	večnosA.	Buďme	vďační	za	všetky	
okamihy,	ktoré	nám	Boh	doprial	prežiť	s	ňou.			
Odpočívajte	pokojne	v	mäkkom	náručí	rodnej	

zeme.		



Viliam Jakubec 
6.9.1929 – 9.6.2017 

 



  
 
 
 
 

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

 Žalm 38:23 

Vo	veku	nedožitých	88	rokov	nás	predišiel	do	
večnosA	pán	Viliam	Jakubec	.		

	
V	objaQ	s	večnosťou	načúvam	dychu	zeme	
a	vraciam	sa	k	svojim.	Po	ťažkej	práci	oddych	
sladký	v	Aeni	stromov,	láskavá	náruč	matky	

zeme	je	už	môj	domov.	
	

Bože	nebuď	mu	sudcom,	ale	spasiteľom.	



Dušan Bugár 
4.7.1950 – 2.8.2017 



	Prečo	sa	človek	musí	lúčiť	so	všetkým,	čo	mal	tak	
rád.	Prečo	mu	v	živote	musí	stačiť	len	spomínať.		
S	láskou	si	spomíname	na	pána	Dušana	Bugára		

ktorý	prekročil	hranicu	večnosA	náhle	a	bez	slovka	
rozlúčenia.		

	
Nech	jeho	dušu	milosAvý	Boh	prijme	do	svojej	

slávy.		
 

2  Iba v Bohu spočiň, duša moja, lebo od neho mi prichádza spása 
 
Žalm 62:2 



 
 
 
 
 

 Anna Rojková 
27.7.1928 – 21.9.2017 

 
 
 
 
 



V	septembri	nás	opusAla	pani	Anna	Rojková	vo	veku	89	
rokov.		

Človek	keď	zomrie,	zostane	v	spomienkach	blízkych	a	pri	
každej	príležitosA	si	spomenú,	čo	zvykla	hovoriť	a	čo	a	ako	
len	ona	robila,	alebo	ktoré	veci	mala	rada,	kedy	sa	smiala	

a	kedy	zasa	plakala.	Pre	Aeto	chvíle	je	každý	človek	jedinečný	
a	nenahraditeľný.		

OdpočinuAe	večné	daj	jej	pane.	

		

10  Veď u teba je zdroj života 
 a v tvojom svetle uvidíme svetlo.  

 
 Žalm 36:10 



Ján Czédl 
16.4.1967 – 14.9.2017 



	V	septembri	sa	od	nás	odobral	vo	veku	50	
rokov	pán	Ján	Czédl.			

Tak	rýchlo	prišiel	koniec	-	tak	rýchlo	bez	
rozlúčenia.	Čosi	sme	si	chceli	ešte	povedať	no	
prišiel	už	ten	čas,	čas	snenia.	Úchytkom	si	ruky	
podáme.	Úchytkom		slzy	utrieme.	Nech	nikto	

nevie,	ako	bolí	lúčenie.		
	

OdpočinuAe	večné	daj	mu	ó	Pane.	

   6  moja duša očakáva Pána 
    väčšmi ako strážcovia dennicu. 

 Ž 130:6 



 
 
 
 
 
  

Milan Oškera 
7.9.1955 – 23.10.2017 

 
 
 
 
 
 



	Iba	nedávno	sa	vo	veku	62	rokov	pobral	do	
večnosA		pán	Milan	Oškera.			

Smrť	preťala	vlákno	života	a	vryla	do	sŕdc	jeho	
najbližších	boľavú	ranu,	aby	na	ňom	zostala	
trvalá	jazva,	ako	dôsledok	straty	blízkeho	

človeka.	Lúčim	s	Vami	moji	milí	a	ďakujem	za	
život,	ktorý	som	mohol	prežiť	s	Vami	a	medzi	

Vami.		
Spi	sladko	svoj	večný	sen.	

 
 

11     Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo 
    a tvoja vernosť až po oblaky. 

Ž 57:11 



 
 
 
 
 
 

Marta Džubinová 
10.10.1955 – 27.1.2016 

rodáčka pochovaná v Modre 

 
 
 
 
 
 



	Vo	veku	61	rokov	sa	od	nás	odobrala	pani	
Marta	Džubinová,	rod.	Glozneková			

Poznáme	známu	vetu:	„Koľko	ľudí,	toľko	ciest.“	
Na	nej	hľadáme,	spoznávame,	zažívame	búrky,	
slnko,		blesky,	sneh	i	dážď	a	otvárame	nové	
brány.	Často	nám	vietor	fúka	piesok	do	očí,	

blúdime,	padáme,	ale	vždy	sa	vraciame	k	svojim	
blízkym.		

Nech	ju	milosAvý	Boh	príjme	do	svojej	slávy.	
 
 



 
 
 
 
 
 

Alojz Moravčík 
10.8.1957 – 1.1.2017 

rodák  

 
 
 
 
 
 



Na	Nový	rok	keď	si	ľudia	pripíjajú	na	zdravie,	
Boh	pozval	k	svojmu	stolu	pána	Alojza	
Moravčíka	vo	veku	nedožitých	60	rokov.		

Svet	sa	skladá	z	maličkosQ,	a	iba	Q	ľudia,	čo	si	
vážia	každodenný	východ	slnka,	ľudskú	

schopnosť	pomôcť	a	potešiť	iných,	ľúbiť	a	
pracovať,	iba	Tí	zanechajú	na	tomto	svete	kus	

seba.		
OdpočinuAe	večné	daj	mu	Pane.	

 
 



 
 
 
 
 
 

Tarošová Vilma 
31.8.1936 – 8.1.2017 

rodáčka pochovaná na Dubovej 

 
 
 
 
 



Vo	veku	81	rokov	nás	predišla	do	večnosA	pani	
Vilma	Tarošová,	rod.	Hrdlovičová.	

	
Nech	Vás	rodná	zem	ako	milujúca	matka	príjme	

do	svojho	náručia.		
	

Odpočívajte	v	pokoji.		
 
 



 
 
 
 
 
 

Bernardita Štrbková 
1940 – 17.1.2017 

rodáčka  

 
 
 
 
 



V	januári	si	Boh	povolal	do	večnosA	pani	Betku	
Štrbkovú	vo	veku	77	rokov.		

	
Doznel	tlkot	jej	srdca,	skončilo	utrpenie,	
uzavrela	sa	jedna	etapa	ťažkého	života.		

	
Odpočívajte	v	pokoji.	

 
 



 
 
 
 
 
 

Viktor Peško 
21.1.1937 – 17.1.2017 

rodák 

 
 
 
 
 



	
Pár	dní	pred	80.	narodeninami	sa	odobral	

z	tohto	sveta	pán	Viktor	Peško.		
	

Nech	jeho	dušu	milosAvý	Boh	prijme	do	svojej	
večnej	slávy.		

 
 



 
 
 
 
 
 

Mária Cíferská 
12.8.1931 – 8.3.2017 
rodáčka pochovaná v Častej 

 
 
 
 



	
Čas	sa	nedá	zastaviť,	podpisuje	sa	na	našich	
tvárach	vráskami	a	na	našej	duši	prežitými	
chvíľami,	za	ktoré	musíme	byť		vďační	a	svoj	
údel	musíme	znášať	s	láskou	a	pokorou.		

	
Vo	februári	nás	predišla	do	večnosA	pani	Mária	

Cíferská,	rod.	Hrdlovičová.		
	

Nech	Vaša	duša	spočinie	vo	večnej	sláve.	
 
 



 
 
 
 
 
 

František Lukačovič 
11.9.1940 – 12.1.2017 

rodák 

 
 
 



	
Pokora	znamená	Ježišovi	povedať	:	“Pane,	

vydávam	A	svoj	život.	Rob	skrze	mňa	svoje	dielo.		
	

Zomrel	náš	rodák	FranVšek	Lukačovič.			
	

OdpočinuAe	večné	daj	mu	Pane.	
 
 



 
 
 
 
 
 

Oto Štefanička 
+ 14.7.2017 

dobrodinec našej krížovej cesty 

 
 



	
Zapálením	sviečky	si	ucQme	pamiatku	pána	Ota	
Štefaničku	zo	Šenkvíc,	ktorý	sa	nezištne	staral	

o	údržbu	kalvárie	na	Vítkovom	vŕšku.		
	

Nech	jeho	dušu	milosAvý	Boh	prijme	do	svojej	
slávy.		

 
 



	
Prejde	určité	obdobie	a	znova	
nadíde	jeseň	a	s	ňou	dušičkový	

čas.		
Možno	niekto	zastane	pri	mojom	
hrobe.	Pomodlí	sa	a	zamyslí	nad	

mojim	a	aj	svojim	životom.	



	
	
	

 
 
 
A	môj	jazyk	preriekol:	
„Daj	mi	poznať,	Pane,	môj	koniec	
i	aký	je	ešte	počet	mojich	dní,	
nech	si	uvedomím,	aký	je	krátky	
môj	život“	
	
Ž	39(38):5 


