
Dubovania, ktorí nás predišli na 
večnosť od spomienky v roku 2011 



 Keď sa narodí človek, akoby na nebi zažiarila nová 
hviezda. Naopak, keď človek odchádza, akoby zastal 
čas, akoby nás celých zahalila tma a naše srdcia sa 

naplnia smútkom.  
Memento mori – pamätaj na smrť. 

Naozaj nevieme dňa ani hodiny, kedy skončíme svoju púť. 

A je len na nás aká stopa tu po nás zostane.  
    Rozlúčky s mŕtvym nie sú len holdom odchádzajúcemu, ale aj 

napomenutím nás živých, tých, ktorí v honbe za vecami príliš 

žijú tejto chvíli.  

Sú však predovšetkým o tom, že život je jediná 
príležitosť keď môžeme byť ľuďmi. A o nádeji... 



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. 

 

Dovoľte, aby sme si každého z nich uctili.  



Jozef Lukačovič 

1.1.1939 – 4.1.2012 
(pochovaný na Píle) 



Po Novom roku nás opustil  Jozef Lukačovič  vo veku 

73 rokov.  

Neodkladaj nikdy  nič na zvláštny okamžik. Každý deň, 

ktorý žiješ je zvláštny okamžik. „Zajtra“ už nemusí 

byť,  „zajtra", ktoré každý z nás berie na ľahkú váhu.  

Nech Vám je Boh milostivý. 

 

. 

 

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 



Augustín Baxa ml. 

15.3.1960 – 3.1.2012 
(pochovaný na Kráľovej) 



Augustín  Baxa sa od nás odobral vo veku 52 

rokov.  

Božia vôľa nás nikdy nevedie na také miesto, 

kde by nás Božia milosť neochránila. 

Odpočívaj tíško v náručí rodnej zeme. 

 
 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 

 



Ján Turanský 

12.12.1926 – 13.3.2012 

 



 Na jar keď príroda sa prebúdzala  zo zimného 

spánku nás opustil Ján  Turanský vo veku 85.  

 

Nech jeho duša spočinie vo večnej sláve. 

 
 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 

 



  Štefánia Fandlová 

26.3.1921 – 30.3.2012 

 



 Čas sa nedá zastaviť, podpisuje sa na našich 
tvárach vráskami a na našej duši prežitými 
chvíľami za ktoré bola celý život vďačná.  

 

Vo veku 91 rokov nás opustila Štefánia Fandlová.   

 
 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 

 



Alojzia Lukačovičová 

13.1.1928 – 2.4.2012 



 

 

 V apríli nás po dlhej chorobe predišla do 

večnosti Alojzia  Lukačovičová vo veku 84 

rokov.  

Po práci oddych sladký v tieni stromov, láskavá 

náruč matky zeme je už môj domov. 

 
 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  15:54-55 

 



Irena Kosecová 

20.1.1949 – 23.6.2012 



 Neúprosná smrť roztrhla chabú šnúru na ruženci 
všedných dní. Dotĺklo jej srdce choré v júnovom 

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

 

 S láskou sme sa rozlúčili s Irenou Kocecovou, 
ktorá prežila medzi nami 63 rokov. 

 
 25Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. 26Ako 

posledný nepriateľ bude zničená smrť. 

 

1Kor 15:25-26 

 



František Gavorník 

4.7.1933 – 3.8.2012 



V krásnom letnom dni  nás opustil František  

Gavorník vo veku 79 rokov.  

 

Všetko má svoj čas, každé počínanie má svoju 

chvíľu, každý deň má svoju vážnosť a jeho 

pozemský čas sa už naplnil.  

Bože nebuď mu sudcom, ale spasiteľom. 

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 



Amália Magalová 

22.6.1933 – 14.8.2012 



V auguste vo veku 79 rokov sa od nás odobrala 

Amália  Magalová.  

Od srdca po srdce smutne zvonia zvony , 

požehnanie dušičkám znáša sa z oblohy,  tisíce 

lampášov skrášľujú Vaše domovy. Odpočívajte 

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 



Ernestína Moravčíková 

28.3.1926 – 30.9.2012 



 

V septembri nás predišla do večnosti Ernestína  

Moravčíková vo veku požehnaných 86 rokov.  

 Nech ju rodná zem ako milujúca matka príjme 

do svojho náručia.  

Odpočinutie večné daj jej ó pane. 

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 36:10-11 



Melánia Koníková 

6.9.1928 – 22.10.2012 



Žila skromne a tíško a tak tíško aj spomedzi nás 

odišla Melánia  Koníková vo veku 84 rokov.  

 

Nech ju Nebeská matka vovedie do večnej slávy 

a nech jej duša spočinie vo večnom pokoji. 

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 



Mária Chynoranská 

15.12.1940 - 19.10.2012 



Mária  Chynoranská, ktorá sa po 

pozemskej púti vrátila do lona rodnej zeme 

prežila medzi nami 71 rokov.  

Po celý život rozdávala celkom obyčajnú 

ľudskú lásku, obetovala sa, vôkol seba šírila 

iskru svojho vnútorného optimizmu, 

harmónie, pochopenia a pokoja. 
 

 

 

 

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 16:10-11 



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. 
 

Ž 90:12 


