
Dubovania, ktorí nás predišli na 
večnosť od spomienky v roku 2018



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

vznešenosťou a vôňou chryzantém a tisíckami plamienkov 

sviečok sa stala úžasnou. 

Milostivý Bože, tu na tomto cintoríne čaká na vzkriesenie 

mnoho ľudí, ktorých som poznal, ale aj veľa tých o ktorých som 

ani nepočul. Čítam mená, dátumy, epitafy. Tu manželia, tam už aj 

ich deti a detné deti, niekde manžel čaká na svoju, niekde starký, 

ujec, krstná, sused, osudy a príbehy ich životov, radostí a trápení, 

želaní a nesplnených snov na úhľadnej kôpke. Sú tu uložené ich 

telesné pozostatky a verím, že ich jedinečná duša už našla svoj 

pokoj. 



V týchto dňoch sú hroby upravené a vyzdobené. Kvetmi si
na našich drahých spomenieme a sviecou vyjadrujeme vieru a
nádej vo večný život. V týchto dňoch si viac ako inokedy
uvedomujeme vlastnú krehkosť a smrteľnosť. To nie je dôvod k
strachu, ale k precitnutiu, aby sme si uvedomili, že i smrť je
súčasťou života. A retože nevieme, kedy nás Boh povolá, mali by
sme si vážiť vlastný život i životy tých druhých.

V roku 1940 keď nacisti bombardovali Anglicko, podarilo
sa obrancom zostreliť nemecké lietadlo. Z jeho trosiek vypadol
nemecký pilot, ktorý umieral na ulici horiaceho mesta. Pristúpila
k nemu mladá žena, vzala jeho hlavu do svojich rúk a zotrvala pri
ňom pokiaľ neumrel. Keď sa jej pýtali, prečo to urobila, veď išlo o
nepriateľa, odpovedala: „Predstavila som si, ako by sa zachovala
jeho matka.“ Áno, toto gesto ženy bolo silnejšie ako celá zloba
sveta.



Pane daj, aby sa náš cintorín stal miestom nádeje a 
útechy pre všetkých, ktorí tu chodia navštevovať hroby svojich 

blízkych. 

Utri slzy smútiacim, ktorých bolí rozlúčenie a vlej nám 
do duší svoj svätý pokoj.

Za posledný rok spomedzi nás odišlo do večnosti 13 ľudí ktorí 
žili v obci a 7 našich  rodákov. Dovoľte, aby sme si ich uctili 

krátkou spomienkou a zapálením sviečky.



Terézia Nemčeková

*15.02.1940  +1.11.2018



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

ktorými sa lúčime. 

Na dušičky nás po ťažkej chorobe opustila pani 
Terézia Nemčeková. Verila, že Pán nám ťažkosti 

neodníma, ale prichádza na pomoc, aby nás nimi 
previedol. 

Nech ju milostivý Boh príjme do svojej slávy.

. 
6 moja duša očakáva Pána

väčšmi ako strážcovia dennicu.

Ž 130: 6



Gabriela Dubanová

*14.10.1923  +3.12.2018



Čas sa nedá zastaviť, podpisuje sa na našich 
tvárach vráskami a na našej duši prežitými 

chvíľami, za ktoré vieme byť  vďační a svoj údel 
znášame s láskou a pokorou. 

Pred Vianocami nás predišla do večnosti pani 
Gabriela Dubanová. 

Nech Vaša duša spočinie vo večnej sláve..

4 Bože, vyslyš moju modlitbu a vypočuj slová mojich úst

Žalm 54:4



Rudolf Navara

*5.06.1953  +20.12.2018



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. 

Rozlúčime sa s pánom Rudolfom Navarom. 

Odpočinutie večné daj mu Pane.

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

Ž 31:6



Ladislav Šikula
* 22.05.1935  +5.02.2019 



Žiaľ otvára ľudské srdcia, žiaľ stavia mosty 
medzi ľuďmi, dáva svetlo temným hodinám a 

smútku ľudský zmysel. 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.“ 

Odišiel do večnosti pán Ladislav Šikula. 

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



Věra Hasíková

*23.11.1932  +16.01.2019



V   januári nás opustila pani Viera Hasíková vo 
veku 86 rokov. 

Človek keď zomrie zostane v spomienkach 
blízkych a pri každej príležitosti 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 tieto chvíle je každý človek 

jedinečný a nenahraditeľný. 

Láska Kristova nech Vám otvorí bránu do raja.

16 No moju dušu Boh vykúpi, 

z moci podsvetia ma iste vezme k sebe.

Žalm 49:16



Anna Ružičková 

*2.12.1953  +14.02.2019 



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  Ankou Ružičkovou. 

Bože, voveď ju do večnej slávy.

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

Žalm 63:9



Pavol Koník  

*23.09.1933  +26.02.2019



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

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 Pavlom 
Koníkom, ktorý nás na jar vo veku 85 rokov 

predišiel do večnosti. 

Pane, daj nech sa stretne so svojimi drahými vo 
svetle Tvojej lásky.



Irena Žofčíková
*11.12.1946  +2.03.2019 



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

Žalm 38:23

Keď slnko rozprestieralo svoje lúče po celom 
kraji, s bolesťou v srdci sme sa rozlúčili s pani 

Irenou Žofčíkovou. 
Keď zomiera matka, láskou bolí hlava, ale v 

mozaike z ktorej sa skladá náš život, majú svoje 
miesto zvítania, úsmevy šťastia, ale aj chvíle 

rozlúčok. 

Nech ju milostivý Boh príjme do svojho náručia. 



Antónia Palkovičová  
*11.11.1927  +11.03.2019



S láskou sme sa rozlúčili s pani Antóniou 
Palkovičovou, ktorá prežila medzi nami 

požehnaných 91 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. 

Mária, buď jej záštitou na ceste medzi blažených.

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

Žalm 62:2



Mária Magdaléna Kurillová 
*6.7.1945  +11.3.2019

Pochovaná v Trnave



Môžeme plakať lebo odišla, alebo sa môžeme 
usmievať pretože žila. Môžeme zavrieť  oči a priať 

si, aby sa vrátila, alebo ich môžeme nechať 
otvorené a uvedomiť si, čo všetko nám zanechala.  

Život sa  predsa smrťou blízkeho človeka 
neskončí, najmä keď ho s láskou nosíme vo 

svojom srdci a v spomienkach. 

Predišla nás do večnosti pani Mária Magdaléna 
Kurillová vo veku 73 rokov. 

Pane, nech ďalej sadí ruže v Tvojich záhradách.
12 Bože, vznes sa na nebesia

a tvoja sláva nech je nad celou zemou

Ž 57:12



Martin Pudmarčík  
*7.5.1998    +7.4.2019



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

spomínať. 

S láskou si spomíname na Martina Pudmarčíka,
ktorý prekročil hranicu večnosti náhle a bez 

slovka rozlúčenia. 

Nech s anjelmi oslavuje Pána naveky.

14 Veď vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj nás a 
postaví nás s vami. 

2Kor 4-14



Marian Zemko  
*13.06.1952  +16.04.2019



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

prírody a strážca všedných dní. 

Pán života a smrti si povolal k sebe pána Mariana 
Zemka. 

Pane daj, nech jeho duša spočinie vo večnej 
blaženosti.

10 Veď u teba je zdroj života

a v tvojom svetle uvidíme svetlo. 

Žalm 36:10



Mária Polčicová
*16.01.1948  +16.04.2019 



Ďakujem Ti  dobrý Bože za všetko čo si mi dal. 
Daroval si mi dobrých ľudí – rodičov, 

súrodencov, priateľov. V správnej chvíli si mi 
poslal do cesty ľudí, ktorí sa stali mojím 

anjelmi a pomáhali mi kráčať ďalej na mojej 
ceste. Svoju životnú púť skončila Mária 

Polčicová. 

Mariška odpočívaj v pokoji a nech Ťa rodná zem 
ako milujúca matka prijme do svojho náručia.

11Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú,

a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné

.

Ž 36:11



František Kolek   
*4.04.1945  +16.05.2019



V jednej z našich rodín vyhaslo srdce.
Neľútostná smrť vytrhla človeka a nás
všetkých prinútila kráčať jednou z najťažších
ľudských ciest, cestou pokropenou tisíckami
sĺz, ktorá končí tu v lone našej matky zeme.

Odišiel od nás pán František Kolek. 

Nech Vás anjeli vovedú do svetla Božej tváre.

11 Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo

a tvoja vernosť až po oblaky.

Ž 57:11



Marian  Beliansky  
*13.01.1942  +5.06.2019

Pochovaný v Seredi



Smrť preťala vlákno života a vryla do sŕdc jeho 
najbližších boľavú ranu, aby na ňom zostala 

trvalá jazva, ako dôsledok straty blízkeho 
človeka. Lúčim sa moji milí a ďakujem za život, 
ktorý som mohol prežiť s Vami a medzi Vami.

V ústrety večnosti vykročil pán Marian Belianky.

Spite sladko svoj večný sen.

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



Milan Hrdlovič
*30.04.1958  +13.06.2019



Celý pozemský život je dobou dozrievania pre 
tento veľký okamih a smrť nie je bodka, ale len 

čiarka v našom živote. 

V júni sme sa rozlúčili s pánom Milanom 
Hrdlovičom. Milan mali sme Ťa radi takého, 

aký si bol. 

V pokoji čakaj na slávne vzkriesenie.

26 Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť.

1Kor 15:26



Ladislav Moravčík  
*28.03.1952  +12.08.2019



V auguste sme sa rozlúčili s pánom Ladislavom 
Moravčikom. 

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. 

Odpočívaj v pokoji a snívaj svoj večný sen. 

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*



Ľudovít Zubaj
*5.07.1947  +24.08.2019



Je taká chvíľa, keď skončí sa život a začne 
spomienka. Predišiel nás do večnosti pán 

Ľudovít Zubaj.  

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. 

Nech Vám je dopriata večnosť v Božej 
prítomnosti.

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



Alojz Jakubec
*19.02.1932  +2.10.2019



Zapálením sviečky si uctime pamiatku pána 
Alojza Jakubca, ktorý nás iba nedávno 

predišiel do večnosti. 

V tejto chvíli nech sú naše srdcia naplnené 
prosebnou modlitbou, aby čím skôr uzrel 

Božiu tvár a mohol spočinúť v Božom náručí.

7 Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny,

Tvoje súdy ako morská hlbina

Ž 36:7



Ľudovít Hrnčár
*22.04.1939  +9.10.2019



Všetci vieme, že naši blízky sú iba darom, ktorý 
nám bol požičaný a ktorý raz musíme vrátiť. 
No i tak nám kúsok tohto daru zostal, zostala 

nám spomienka. 

Odišiel spomedzi nás pán Ľudovít Hrnčár. 

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

Ježišu, pohlaď strápenú dušu a prijmi ju do raja.

8 Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo!

Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel.

Ž 36:8



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


