
Dubovania, ktorí nás predišli na 
večnosť od spomienky v roku 2013 



  Každé ročné obdobie má svoje čaro a jeseň 

v ľudskom živote je rovnako dôležitá ako jar, leto 

či zima. Plynúci čas nerobí výnimky a rovnako 

zaobchádza s krásnym i škaredým, bohatým i 

chudobným, múdrym i hlúpym, všímavým i 

nevšímavým. 

  Za oknami našich príbytkov vládne jeseň. 

Októbrový vietor vyzliekol stromy. Žlté a červené 

listy unášané neviditeľnou silou klesajú k zemi a 

tancujú svoj posledný tanec života, čím nás 

upozornili na dnešný deň, Sviatok všetkých 

svätých. 



 Niekto múdry raz povedal, že človek skutočne 

zomrie až vtedy, keď nebude na svete nikto, kto by si 

na neho spomenul...  

 A tak sa staňme tými na ktorých sa nezabúda! 

Prebývajme v ľudských srdciach a rozdávajme 

druhým radosť, úsmevy, šťastie a predovšetkým 

lásku. Nenariekajme. Milujme svoj život vo všetkých 

svojich podobách. Vzdávajme vďaku všetkým tým 

čarovným okamihom, ktoré nám Boh ponúka a ktoré 

máme využiť pre náš vzostup k niečomu lepšiemu a 

dokonalejšiemu. 

 A pamätajme si: Najhoršou stratou v živote nie 

je smrť. Najhoršou stratou je, keď vnútri nás niečo 

zomrie, zatiaľ čo my ešte žijeme...  
 



Opäť je tu ten čas, keď akosi zvláštne vonia zem. 

Skrásnela vznešenosťou a vôňou chryzantém  

s tisíckami plamienkov sviečok sa stala úžasnou.  

Viac ako po iné dni v roku kráčame na tieto 

hrobmi posiate miesta, na miesta ľudského 

života. Zamýšľame sa nad životom tých, ktorí nás 

na svojej púti predbehli do večnosti, hodnotíme aj 

svoj život, smútime, prosíme, spomíname... 

Túto spomienku dnes darujme 12. dubovanom a 

rodákom, ktorí nás predišli za posledný rok do 

večnosti. 
 

Dovoľte, aby sme si každého z nich uctili.  



Jarmila Matovičová 

24.9.1962 – 17.12.2013 



 Prečo sa človek musí lúčiť so všetkým, čo mal 
tak rád. Prečo mu v živote musí stačiť len 
spomínať.  

 Spomíname si na Jarmilu Matovičovú,  ktorá 
prekročila hranicu k večnosti náhle a bez 

slovka rozlúčenia. 

Nech ju milostivý Boh príjme do svojej slávy. 

 

 

 

6 moja duša očakáva Pána 

 väčšmi ako strážcovia dennicu. 

 

 Ž 130: 6 



Františka Matovičová 

28.6.1933 – 20.12.2013 



 Smrť roztrhla chabú šnúru na ruženci všedných 
dní, dotĺklo jej srdce choré v decembrovom 
smutnom dni, upracované ruky ustali, odišla za 
svojimi najdrahšími. 

 Zomrela pani Františka Matovičová.  

Žila tíško a skromne a tak tíško a skromne nás aj 
predišla do večnosti.  

Odpočívajte pokojne v náručí rodnej zeme. 
 

4 Bože, vyslyš moju modlitbu a vypočuj slová mojich úst 

 

Žalm 54:4 

 



Mária Ružičková 

11.9.1932 – 23.2.2014 

 



  Keď odchádza mama, vnímame len trpkú chuť 
bolesti, straty a  osamelosti.  

 Ale keď cíti vo chvíli lúčenia dlaň milovanej 
osoby, vie že život mal zmysel a môže v pokoji 

odísť v ústrety Božej láske.  

 Rozlúčili sme sa s pani  Máriou Ružičkovou. 

Odpočinutie večné daj jej ó Pane. 

 
  

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

 

Ž 31:6 

 



  
Augustín Baxa 

20.6.1938 – 27.3.2014 



Všetko má svoj čas, každé počínanie má svoju 
chvíľu a čas pozemského bytia pána Augustína 

Baxu sa  naplnil.  
 

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

 
Bože buď zhovievavý k jeho duši a voveď ju do 

večnej slávy. 
  

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

 

 Žalm 23:4 

 



Helena Kosecová 

16.6.1929 – 25.3.2014 



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 večnosti  

pani Helena Kosecová. 
 

Nech Vaša duša spočinie vo večnej sláve. 
 

 

 

 

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

 nádeji  

  

Žalm 16:6 



František Adamec 

13.6.1951 – 10.3.2014 



 Opustil nás pán František Adamec.  

  

 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.  

Odpočinutie večné daj mu ó Pane. 

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

 

 Žalm 63:9 

 



Bernard Hrdlička 

25.2.1931 – 15.6.2014 



Zapálením sviečky si uctíme aj pamiatku pána 
Bernarda Hrdličku.  

 
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. 
 

Bože nebuď mu sudcom, ale spasiteľom. 
  

 

 

 

 

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

 

 Žalm 38:23 



Ľudovít Polčic 

31.3.1950 – 7.6.2014 

Pochovaný v Trnave 



 Na večnosť nás predišiel náš rodák 

 pán Ľudovít Polčic.  

  

Život ako riava nám prehučí pred očami a 

zrazu pokojné ústie rieky života privedie 

našu dušu k prvopočiatočnej láske 

večného Otca.  

Ujmy sa ho Pane svojou pravicou. 

 
 7 Obety a dary si nepraješ, lež uši si mi otvoril. 

 

 Žalm 40:7 



Alžbeta Paníková 

2.3.1921 – 13.8.2014 



  Spustlo priedomie i kútik v jej izbe. Smrť je 
pokoj, posledný stisk, posledný pozemský 
vzdych v duši dobrej ženy.  

 V júli sme sa rozlúčili s našou rodáčkou pani 
Alžbetou Pánikovou.  

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

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

 

Žalm 62:2 



 

 

 

 

 

  

Mária Havlasová 

8.2.1931 – 17.8.2014  

 



 Smútok a slzy sú tam, kde nastáva lúčenie a až 
pri lúčení spoznáme, akí sú nám drahí tí, s 
ktorými sa lúčime. 

 

V auguste nás po ťažkej chorobe opustila pani 
Mária Havlasová.  

 

Nech ju milostivý Boh príjme do svojej slávy. 

10 Veď u teba je zdroj života 

 a v tvojom svetle uvidíme svetlo.  

 

 Žalm 36:10 



 

Bernardína Kučerová 

19.5.1927 – 25.9.2014 

 



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

V septembri nás predišla do večnosti  
pani Benda Kučerová.   

Každý život má svoj začiatok, svoje trvanie a svoj 
koniec - tento zákon je platný milióny rokov, ale 
vždy  je sprevádzaný žiaľom tých, ktorí tú, ktorá 
odišla, mali radi.  
 

Odpočinutie večné daj jej pane. 
16 No moju dušu Boh vykúpi,  

                z moci podsvetia ma iste vezme k sebe. 

 

Žalm 49:16 



Viktor Kovačovič 

22.3.1939 – 25.9.2014 



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

  

Ž 57:11 

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  
a navždy, je to tak.  
 

Týmito slovami sa rozlúčime s pánom Viktorom 
Kovačovičom, ktorý nás septembri predišiel do 

večnosti.  
 

Nech ho milostivý Boh príjme do svojej slávy. 



Stanislav Kalinovský 

2.10.1949 – 13.10.2014 

(pochovaný vo Vištuku) 



Keď zem vydáva svoje plody a vinič odovzdáva 
vinohradníkovi  úrodu, aj ľudia sú niekedy 
vzatí ako hrozno vo vinici Pánovej. 
 
So spomienkami na spoločné chvíle sa lúčime 

s pánom Stanislavom Kalinovským. 
 

Nech mu Pán neodoprie pohľad na svoju tvár 

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* 

 



Jozef Polakovič 

10.7.1949- 30.10.2014 



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 

V čase, keď sa celá príroda ukladá k zimnému 
spánku a divé husi odlietajú do slnečných krajín, 
odletela duša k Nebeskému Otcovi - zanechala 
ubolené telo a pozostalých so smútkom a 
nádejou. 
 

Lúčime sa s pánom Jozefom Polakovičom. 
 

Prijmi ho Pane do svojho náručia. 
 



 

 

 

 

 

 

 

A tak nás nauč rátať naše dni, 

aby sme našli múdrosť srdca. 
 

Žalm 90:12 


