
Dubovania, ktorí nás predišli na 
večnosť od spomienky v roku 2017



Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich
plodov, zmien počasia a je predzvesťou zimy, ktorá prináša do
našich príbytkov pokoj a dni oddychu. Jeseň prichádza pomaly.
Okrem chladnejšieho počasia prináša aj Sviatok všetkých svätých.
Sviatok, kedy si spomíname na našich drahých zosnulých, ktorí
nás predišli do večnosti a spia spánkom pokoja. Hovorí sa, že bez
smrti by nebol život, bez utrpenia by sme nepoznali radosť, bez
zlého by sme nedocenili dobré....

Viac ako po iné dni v roku kráčame na tieto hrobmi
posiate miesta, miesta spomienok na ľudské životy. Zamýšľame
sa nad životmi ľudí, ktorých nám pripomínajú náhrobné kamene
a popritom hodnotíme aj svoj život, svoje počínanie a skutky.

Viem, že Pán nežiada odo mňa veľa. Len trochu viac
ochoty, lásky a trpezlivosti. Nechce, aby som premárnil svoj život
na zemi, ale aby som si vážil každý nový deň a využil ho tak, že
budem pripravený, keď ma k sebe povolá.



Prejde isté obdobie a znova nadíde jeseň a s ňou
dušičkový čas. Možno niekto iný zastane pri mojom hrobe.
Pomodlí sa, pospomína a zamyslí sa aj nad svojim životom.

V týchto dňoch sú hroby plné kvetín a horiacich sviečok,
ľudí a spomienok. Kvetmi si našich zosnulých uctíme a sviecou
vyjadríme vieru a nádej vo večný život vo svetle Božej tváre.

Dnes sme sa tu zišli, aby sme si uctili pamiatku všetkých
svätých a pamiatku našich drahých zosnulých. Pane daj, aby bol
tento cintorín miestom nádeje a útechy všetkých, ktorí chodia
navštevovať hroby svojich blízkych. Uteš smútiacich, ktorých bolí
rozlúčka s najdrahšími a všetkým nám zošli Ducha pokoja.

Od posledných dušičiek v našej obci zomrelo 13 ľudí a
traja rodáci boli pochovaní na našom cintoríne. Každého si
uctime spomienkou a zapálením sviečky.



Jozefína Fandlová

16.3.1940 – 23.11.2017



23.novembra nás po ťažkej chorobe opustia pani 
Jozefína Fandlová. 

Niekto múdry raz povedal, že človek skutočne zomrie
až vtedy, keď nebude na svete nikoho, kto by si na
neho spomenul... A tak sa staňme tými, ktorí
nezabúdajú a na ktorých sa nezabúda! Prebývajme v
ľudských srdciach, rozdávajme druhým radosť a
lásku.

Buďme vďační za všetky okamihy, ktoré nám Boh 
doprial prežiť s ňou.

. 6 moja duša očakáva Pána

väčšmi ako strážcovia dennicu.

Ž 130: 6



Mária Nemcová 

19.10.1940 - 30.11.2017



30.novembra nás predišla do večnosti pani 
Mária Nemcová vo veku 77 rokov. 

Doznel tlkot srdca, prestala bolesť. Smrť preťala
vlákno života a vryla do sŕdc jej najbližších
boľavú ranu, aby na ňom zostala trvalá jazva
ako dôsledok straty blízkeho človeka.

Nech Vaša duša spočinie vo večnej sláve.

.
4 Bože, vyslyš moju modlitbu a vypočuj slová mojich úst

Žalm 54:4



Valent Gloznek

2.11.1929 - 24.12.2017



Na Štedrý deň si Pán pozval k štedrovečernému 
stolu pána Valenta Glozneka. 

Bol bohatý nielen dňami a rokmi života, ale aj
činorodou službou. Čas, ktorý odmeral kroky
jeho životnej púte osvetľujú to, čo po sebe
zanechal, hodnoty ktoré vytvoril, že vedel mať
veľmi rád a bol oddaný svojej rodine.

Odpočívajte v pokoji v mäkkom náručí rodnej 
zeme.

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

Ž 31:6



Jozef Hrdlovič

16.3.1940 - 27.12.2017



Krátko po Vianociach nás opustil pán Jozef 
Hrdlovič vo veku 77 rokov. 

Vo Vianočnom čase si viac ako inokedy
pripomíname vlastnú krehkosť a preto, že
nevieme, kedy nás Boh povolá, mali by sme si
vážiť vlastný život i životy tých druhých. Pre
túto krehkosť žime život naplno a dávajme
druhým zo seba to najlepšie, čo v nás je.

Bože nebuď mu sudcom, ale spasiteľom.

4 I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, 
lebo ty si so mnou.

Žalm 23:4



Viliam Tomašovič 

28.07.1940 - 10.01.2018



Zapálením sviečky si uctíme pamiatku pána 
Viliama Tomašoviča, ktorý nás opustil vo veku 

75 rokov. 

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.

Odpočívajte  tíško v mäkkom náruči otčiny.

16 No moju dušu Boh vykúpi, 

z moci podsvetia ma iste vezme k sebe.

Žalm 49:16



Ján Duban

13.6.1961 - 16.01.2018



Ján Duban, iba nedávno boli Vianoce, želali
sme si navzájom šťastie, zdravie, veľa
darčekov, ale akosi sme si neuvedomili, že i
smrť je súčasťou života. Nevieme deň, tobôž
nie hodinu, kedy nás Boh povolá, preto si
vážme svoj život i životy tých druhých.
Môžeme zavrieť oči a priať si, aby sa vrátil,
alebo ich môžeme nechať otvorené
a poďakovať za to, že s nami žil.

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

Žalm 63:9



Melánia Minariková

5.09.1947 - 12.2.2018



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

Všetko má svoj čas, každé počínanie má svoju 
chvíľu a čas pozemského bytia pani Melánie 

Minarikovej sa naplnil.

Smrť nie je koniec, smrť je len odlúčenie od
tých, ktorých máme radi. Smrť je pokoj,
múdrosť prírody a strážca všedných dní.

Bože voveď jej dušu do večnej slávy.



Jozef Lukačovič

20.6.1959 - 6.3.2018



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

Žalm 38:23

Všetci si želáme, aby po nás niečo zostalo:
nielen spomienky, nielen predmety, ktoré nás
budú pripomínať, ale aby po nás zostala láska.

Pomôžme priateľovi dnes, lebo zajtra našu
pomoc už nemusí potrebovať. Dnes prežívajme
dnešok, lebo dnešok je iba jeden.

Pán Jozef Lukačovič odišiel postaviť sa pred 
Božiu tvár.



Kristína Ružičková

19.6.1933 - 13.3.2018



S láskou sme sa rozlúčili s pani Kristínou 
Ružičkovou, ktorá prežila medzi nami 

požehnaných 84 rokov.

Neúprosná smrť roztrhla chabú šnúru na ruženci
všedných dní. Dotĺklo srdce choré v marcovom
smutnom dni, upracované ruky ustali, smrť
vrátila človeka rodnej zemi.

Bože voveď ju do večnej slávy.

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

Žalm 62:2



Vladimír Soldán
8.2.1960 – 16.3.2018



Keď sa príroda zobúdzala zo zimného spánku, Pán 
života a smrti si k sebe povolal pána Vladimíra 

Soldána. 

Svet sa skladá z maličkostí, a iba tí ľudia, čo si vážia
každodenný východ slnka, ľudskú schopnosť
pomôcť a potešiť iných, ľúbiť a pracovať, iba Tí
zanechajú na tomto svete kus seba.

Odpočinutie večné daj mu Pane.

10 Veď u teba je zdroj života

a v tvojom svetle uvidíme svetlo. 

Žalm 36:10



Mária Kovačovičová

23.3.1942 - 23.03.2018



V deň svojich 76. narodenín si Pán povolal 
k sebe pani Máriu Kovačovičovú. 

Keď zomiera matka láskou bolí hlava. V
mozaike z ktorej sa skladá život človeka majú
svoje miesto zvítania, úsmevy šťastia, ale aj
chvíle rozlúčok. No zostala si tu s nami
s kvetmi vo váze, aj s chlebom na stole.

Odpočinutie večné daj jej ó Pane.

11Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú,

a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné

.

Ž 36:11



Ľudovít Hrnčár
8.8.1969 - 25.03.2018



Náš život na tomto svete nie je večný, ako sa
snažíme si nahovárať. Naši rodičia, deti a
priatelia sú v najlepšom prípade iba darom,
ktorý nám bol požičaný a raz ho musíme vrátiť.

V septembri zomrel po ťažkej chorobe pán 
Ľudovít Hrnčár vo veku 48 rokov. 

Odpočívajte v pokoji, nech Vás rodná zem ako
milujúca matka príjme do svojho náručia.

11 Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo

a tvoja vernosť až po oblaky.

Ž 57:11



Silvester Žofčík
22.12.1942 - 10.5.2018



Je taká chvíľa, že skončí sa život a začne
spomienka.

V máji nás predišiel do večnosti pán Silvester 
Žofčík vo veku 75 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 ktorý odišiel mali radi.

Odpočinutie večné daj mu pane.

42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním:  seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; 
43 seje sa potupené, vstane v sláve; seje sa slabé, vstáva  mocné;.

1Kor. 15:42-43



Ján Polčič
28.12.1939  - 5.6.2018



V júni nás predišiel do večnosti pán Ján Polčič vo 
veku 78 rokov. 

Čas sa nedá zastaviť, podpisuje sa na našich 
tvárach vráskami a na našej duši prežitými 
chvíľami, za ktoré bol vďačný a svoj údel 
znášal s láskou a pokorou. 

Keď Matka Tereza dostávala Nobelovu cenu za 
mier, spýtali sa jej: „Čo môžeme urobiť preto, 
aby sme šírili svetový mier?“ Ona 
odpovedala: „Choďte domov a milujte svoje 
rodiny.“

26 Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť.

1Kor 15:26



František Žák  
19.2.1951 - 27.8.2018



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 Františka 
Žáka ktorý prekročil hranicu večnosti náhle a 

bez slovka rozlúčenia. 

Nech ho milostivý Boh príjme do svojej slávy

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*



Alexander Jakubec
2.6.1946 - 6.9.2018



V septembri spomedzi nás odišiel pán 
Alexander Jakubec vo veku 72 rokov. 

Ak človek dáva pre druhých zo seba to
najlepšie, zaslúži si vďaku. V tejto chvíli nech
sú naše srdcia naplnené nielen vďakou, ale aj
modlitbou. Prosebnou modlitbou, aby čím
skôr uzrel Božiu tvár a mohol spočinúť v
Božom náručí.

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



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


