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Kráčame medzi domami, stromami i záhradami. Kráčame po 
zemi, po ktorej počas dejín kráčali u� mnohí... Niekedy to v�etko 
bolo neobývané, bola tu nedotknutá príroda a potom sem pri�li 
ľudia, ktorí si tu svojím umom a pracovitosťou vytvorili svoje 
obydlia: postavili si domčeky a domy, napred z dreva a potom i 
z tehál... a poznačili tieto miesta svojim duchom, ktorý ich na-
pĺňal. 

Čím naplním svoj �ivot?
Áno, zem je tá istá a ľudia sú tí, ktorí vytvárajú atmosféru �i-

vota na zemi. Dejiny veľa hovoria. Raz chvália na�ich predkov 
za dobro, lásku, ktorú vlo�ili do svojich rúk a mysle a vytvorili 
diela, ktoré boli a e�te aj sú pre mnohých po�ehnaním... Inokedy 
zasa napomínajú a karhajú, keď zlý duch prenikol srdcia závis-
ťou, hnevom, či nenávisťou a mnohé z toho, čo bolo si ľudia 
samy zničili...

Rôzni ľudia �ili na zemi a na miestach, kde �ijeme teraz my... 
Boli to ľudia dobrí, pracovití, veselí a srdeční, ale i ľudia zlí, 
pokryteckí, neprajní, či hnevliví... Boli i takí, ktorých nazývame 
slabými. Chceli veľa dobrého a o mnohé dobro sa aj namáhali, 
ale nevládali... Ka�dý z nich, ktorý tu �il, mal tu svoje miesto 
a ka�dý do tohto sveta niečo vniesol. Veď ka�dý človek tvorí sú-
časť tohto sveta, ktorý by nebol taký ako je, keby chýbal čo i len 
jeden z nich.

Isté v�ak je, �e tí, ktorí dokázali vykonať najviac dobra svo-

jím umom, či fyzickou prácou, alebo láskavou slu�bou bratom 
a sestrám � im patrí najväč�ia úcta a pochvala. Boli takí, kto-
rí videli ovocie svojho �ivota na vlastné oči, ale boli aj takí, 
ktorí z neba pozerajú na ovocie, ktoré dozrelo a� po ich smrti.
Ka�dé dobro, ka�dý skutok lásky má nesmiernu hodnotu pre 
nás v�etkých. Ten, ktorý vidíme, no oceňujeme i ten vykonaný 
v tichu a skromnosti � o ktorom vie len Boh. 

Áno, zem po ktorej chodíme je tu pre nás, pre mňa i pre teba. 
My jej dávame hodnotu, my ju napĺňame láskou a dobrom, ale-
bo neláskou a zlom... Na�e skutky nás hodnotia. Skutky, ktoré sa 
zapí�u do dejín. Skutky, ktoré vyplnia sekundu, minútu, hodinu, 
ktorá sa u� nikdy nevráti... V�etko závisí odo mňa � ako ja napl-
ním túto chvíľu, čo ja vnesiem do tohto sveta, do mojej rodiny, 
obce, či národa.Verím, �e ka�dý z nás sa chce te�iť z ovocia 
svojho �ivota. Hodnotia nás dejiny, hodnotia nás ľudia a hodno-
tí nás Boh. Chcem mať radosť a po�ívať �ťastie a dobro? 

Boh nám radí ako to dosiahnuť. A síce premieňať v�etky 
skutky na skutky lásky. Nech láska k Bohu a človeku je prvým 
dôvodom, zmyslom a cieľom mojej práce, môjho rozmý�ľania 
i mojej slu�by pre dobro bratov, sestier, obce i národa... 

Svätí Cyril a Metod urobili tak veľa, lebo mali v sebe veľa 
lásky. Láska ktorá znamenala činný záujem o človeka, o národ, 
o jeho dobro, blaho i o jeho budúcnosť. Vďaka im a v�etkým, čo 
nás predi�li u� k Bohu i tým, ktorí sú medzi nami a majú veľké 
srdce � ochotné konať skutky lásky a dobra.

ThLic. Mário Orbán, farár    

Slovenský ústav 
svätého Cyrila a Metoda v Ríme

V nedeľu 8. novembra 1981 Svätý Otec 
pápe� Ján Pavol II. nav�tívil Slovenský 
ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme. 
Slávil eucharistiu spolu so �tyrmi biskupmi 
a �tyridsiatimi slovenskými koncelebrujú-
cimi kňazmi v slovenskej reči. 

Počas svätej om�e povedal po slovensky 
prítomným "milovaným synom a dcéram" 
homíliu. Povedal aj takéto milé slová: "Po-
zdravujem vás, drahí Slováci, vo vlasti i za 
jej hranicami, v�etkých vás z celého srdca 
a s otcovskou láskou pozdravujem. Táto 
láska viedla aj moje kroky do Ústavu svä-
tého Cyrila a Metoda: láska k dvom svätým 
bratom a láska k vám... Duchovný odkaz 
svätého Cyrila a Metoda je pravidlom �i-
vota a povedomým programom ka�doden-
nej práce, aby sme sa spolu zamysleli nad 
ich posolstvom, povzbudili sa ich príkla-
dom a vzývali ich ochranu. " 

Ján Pavol II.  
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A opäť sa stavali máje

V posledný aprílový deň sa na Dubovej 
stavali máje. A tento rok a� dva! Jeden mlá-
denci postavili mladej Zajíčkovej a druhý 
tradične za spolupráce starostu, obecného 
úradu, verejno-prospe�ných pracovníkov 
obce a Komisie pre rozvoj kultúry, vzdelá-
vania a �portu pri Obecnom zastupiteľstve 
�vyrástol� pri sv. Jánovi.  
Ďakujeme za zachovávanie mladých tra-

dícií v na�ej obci. Akurát by to chcelo asi 
menej alkoholu a viacej spevu na záver. 

rrr

Cyklomaratón 2005
Rozvíjajúc bohatú tradíciu organizovania cyklistických pretekov na Dubovej Vás 

pozývame na Cyklomaratón Malokarpatskou vínnou cestou, ktorý sa uskutoční 23. 
7. 2005  - netradične v sobotu, so �tartom a cieľom na priestranstve pri soche sv. Jána 
Nepomúckeho. 

�tart piatich kategórií bude od 10.00 hod. Pripravené bude pre Vás občerstvenie, 
posedenie pri príjemnej hudbe, také obľúbené detské cyklistické preteky a okrem 
�portového zá�itku aj zlosovanie vstupeniek o hodnotné ceny.  

Sponzorom vopred ďakujeme a veríme, �e opäť spoločne vytvoríme pre toto �por-
tové podujatie príjemné prostredie a atmosféru. Veď preto sa slovenskí cyklisti tak 
radi na Dubovú vracajú. Veď kto nepozná Dubovú....

Rozpis detských cyklistických pretekov
NÁDEJE MALOKARPATSKÉHO CYKLOMARATÓNU 2005

Usporiadateľ :       PR �port a Komisia pre rozvoj KVa�

Termín a miesto konania :  23. 7. 2005 � Hlavná ulica, Dubová

Riaditeľ pretekov :  Peter Rojko
Tajomník :   Ľudovít Ru�ička
Hlavný rozhodca:  mgr. Juraj Schwarz

Prihlá�ky a prezentácia :
Ka�dé dieťa musí prihlásiť do súťa�e rodič v čase od 9.00 do 10.40 hod. v mies-

te �tartu na Hlavnej ulici 23.7.2000 pri pulte označenom �PREZENTÁCIA DCP �. 
Tu dostane pre svoje dieťa �tartové číslo, ktoré po skončení pretekov na tom istom 
mieste vráti.

�tartujú :
� Kategória MINI
� Kategória PROPAG
� Kategória KADET
Preteky sú vypísané pre neorganizovaných cyklistov (organizovanosť v iných dru-

hoch �portu je dovolená), chlapcov i dievčatá, �iakov základných �kôl i detí pred-
�kolského veku.

Trať pretekov :
Okruh na Hlavnej ulici v Dubovej, �tart na �tarte CPHĽ smerom ku kostolu, cieľ na 

spodnej ulici v strede asfaltovej plochy.

Pravidlá súťa�e :
Jazdí sa na okruhu hladká jazda, víťazom vo svojej kategórii sa stane pretekár, 

ktorý absolvuje okruh a prejde ako prvý cieľom.

Ceny :
� Sú vecné a zaistí ich organizátor
� Podmienkou udelenia ceny je jej prevzatie na stupni víťazov pribli�ne o 12.40 

hod.

Predpis:
� Bicykel v dobrom technickom stave je bezpodmienečne nutný, doporuču-

jeme aj pou�itie ochrannej prilby vhodného tvaru (cyklistická , hokejová...)
� Preteky si vy�adujú vy��ie fyzické nasadenie , preto je nutný dobrý zdra-

votný stav pretekára
� Usporiadateľ si vyhradzuje právo na odôvodnené zmeny rozpisu

Rozpis schválil Prípravný výbor CM MVC Dubová
Peter Rojko
predseda PV
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V tý�dni pred Veľkou nocou si na�i dôchodcovia 
urobili brigádu a poupratovali okolie ná�ho kostola. 
Stretli sa, bolo im veselo a urobili kus u�itočnej práce. 
Hneď im bolo kraj�ie na du�i, keď videli, ako to v�et-
ko po nich pekne vyzerá. Patrí im za to vďaka a Pán 
Boh zaplať.

Ľudovít Ru�ička ml.

Oznam
Oznamujeme občanom vyu�ívajúcim projekt �Otvorená �kola� (in-

ternet, cvičenie, kni�nica), �e v mesiaci august budú tieto aktivity po-
zastavené kvôli príprave priestorov �koly na nový �kolský rok.

riaditeľ Z� Dubová � mgr. Schwarz

V mesiaci máji sme sa aj tento rok zi�li na vyjadrenie úcty k �ivotu, 
k materstvu. Je to jedna z tých pekných príle�itostí povedať na�im ma-
mičkám pekné slovo, zaspievať im a objať ich. 

Rovnakú úctu vyslovujeme aj tým �enám, ktoré by matkami chceli 
byť, no tohto daru sa im nedostalo.

Oslávili sme Deň matiek

Stretli sme sa u� tradične v hale na ih-
risku. Vynovená sála sa pekne zaplnila 
a mohli sme začať s programom. Celé 
stretnutie uvádzal a moderoval pán Ľu-
dovít Ru�ička ml.

Program otvorila chrámová spevácka 
skupina Credo. V men�om počte a urči-
tej jednoduchosti navodili títo na�i mladí 
peknú slávnostnú atmosféru. Mohli sme 
vidieť a počuť aj niekoľko nových mla-
dých speváčok.

K slovu sa samozrejme dostali aj deti 
- z Materskej i Základnej �koly. Pekne 

nacvičené vystúpenie bolo milým darčekom najmen�ích obyvateľov na�ej 
obce v�etkým mamičkám. Bolo tie� odzrkadlením trpezlivej snahy učite-
liek pripraviť deti čo najlep�ie.

Folklórna skupina Lipka prispela do programu pekným pásmom ho-
voreného slova a hlavne hudby, spevu a tanca. Predstavila nám početný 
dorast mladučkých dievčat a chlapcov z Dubovej i okolia. V pekných kro-
joch odznelo niekoľko piesní, medzi nimi "Enem jednu mamičku má�", 
ktorá nikdy nenechá na�e mamičky bez dojatia.

Niekoľko úprimných slov sme si vypočuli aj z úst ná�ho duchovného 
otca Mária Orbana. Je dobré, ak nezabúdame na duchovné pozadie takého 
ú�asného Bo�ieho daru, akým je materstvo.

Po minulé roky bolo zvykom odovzdať pri takejto príle�itosti jednej 
matke kyticu roka v súvislosti s nejakou osobnou črtou alebo zásluhou. 
Tento rok sme sa rozhodli uctiť si kvetmi patrónku ná�ho kostola, Pannu 
Máriu, ako na�u spoločnú nebeskú matku. Ráno počas svätej om�e sme 
preto kúpenú kyticu polo�ili k soche Panny Márie ako symbol na�ej úcty 
k jej napo�kvrnenému materstvu.

F. Z.

Chrámová spevácka skupina Credo

Folklórna skupina Lipka

Na�i najmen�í z Materskej �koly

�iaci Základnej �koly

Príhovor otca 
Mária Orbána
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Milí čitatelia,
vydavateľstvo Porta Libri sa obrátilo na redakciu Dubovských novín so �elaním o prezentáciu svojich kni�ných titulov 

- predov�etkým z oblasti psychológie - v pravidelnej rubrike na�ich novín.
Nemáme dôvod spochybňovať dobrý úmysel tejto po�iadavky či obsah alebo kvalitu predmetných kníh. Nejde v�ak o kato-

lícke vydavateľstvo a hoci ctíme ekumenické snahy o zjednocovanie kresťanských denominácií, nie je v na�ich mo�nostiach 
ani v na�ej kompetencii zodpovedne posudzovať obsah takto prezentovaných kníh po stránke ich súladu či prípadného nesú-
ladu s náukou katolíckej cirkvi, ku ktorej sa ako vydavateľ Dubovských novín hlásime. Preto sme nesúhlasili s pravidelnou 
rubrikou vydavateľstva Porta Libri v na�ich novinách a uverejňujeme iba túto jednorázovú prezentáciu. 

Je skutočnosťou, �e dnes máme k dispozícii nezmerné mno�stvo na�ej kvalitnej katolíckej literatúry a preto prosíme čitate-
ľov, aby nechápali tento jednorázový príspevok ako preferovanie alebo presadzovanie literatúry iného vyznania, ale iba ako 
gesto dobrej vôle voči tým, ktorí sa na nás s dôverou obrátili. K obsahovej nezávadnosti uvedených kníh sa nevyjadrujeme.

Úvodník

 Čo sa Vám vybaví v mysli, keď sa povie leto? Mnohí ľudia si 
predstavia čas dovoleniek � pri mori, na horách, iným sa vybaví 
be�ná práca na záhradke, či v gará�i pri aute, zaváranie, a kopec 
inej práce okolo domu. 

V lete máme aj viac času vziať do ruky dobrú knihu (a cítiť 
pri tom jej váhu, či vôňu papiera),  pohodlne sa usadiť v kresle, 
alebo sa �hodiť� na posteľ a len tak... čítať. Nájdeme si čas sa 
zastaviť, popremý�ľať. 

A veríme, �e Va�e čítanie �len tak� sa po prvých obrátených 
stránkach na�ich kníh zmení na hĺbavé skúmanie. Na�ím cieľom 
je, aby sa ľudia zastavili a rozmý�ľali o �ivote, o sebe, o svete 
okolo nás a o Bohu. 

Radi Vám bli��ie predstavíme tri knihy: Cudzie telá v 
nás � humorne ladený príbeh troch mladých ľudí hľadajúcich 
odpovede na základné otázky �ivota; a dve knihy, ktoré veríme, 
�e pomô�u v�etkým rodičom: Ako milovať svoje dieťa a Výcho-
va chlapcov. 

Prajem Vám krásne leto.

Kto sme: 

Vydavateľstvo Porta libri sa zameriava na vydávanie kvalitnej 
literatúry z oblasti ÞlozoÞe, psychológie, rodiny a výchovy detí, 
kresťanstva a teológie, ako aj beletrie a poézie. 
Ná� cieľ:

Cieľom ná�ho vydavateľstva je vydávať knihy, ktoré sú zaujíma-
vé a príťa�livé pre v�etkých bez ohľadu na ich svetonázor a vieru. 
Knihy, ktoré čítať je nielen pote�ením a radosťou, ale aj dob-
rodru�stvom a výzvou k objavovaniu nových svetov. 
Informácie: 

Čakáme  na Va�e názory, príbehy a skúsenosti s výchovou. Naj-
zaujimavej�ie odmeníme knihou.
V�etky na�e knihy nájdete na www.porta.sk
Objednať si mô�ete na telefónnych číslach: 02/53416861, 
0904652190, 0915813135
Cez  e-mail: Milan citygate.org
Alebo po�lite vyplnenú objednávku na adresu: Porta libri, Lip-
tovská 10, 821 09 Bratislava 2  

Učitelia alebo pracovníci miestnej kni�nice 
sa mô�u informovať o zľavách. 

Hwee Hwee Tan
Cudzie telá v nás
�Sú veci, ktoré nás silno ovplyvňujú� ale 

také veci nemo�no vidieť, lebo sú hlboko pod 
povrchom. Na�e rany boli hlboko vryté, neboli 
viditeľné ani tým najbystrej�ím okom� Povieme 
vám príbeh o tom, ako sme pri�li k na�im ranám 
� skutočný príbeh, ten, o ktorom vieme len my, 
príbeh o cudzích telesách v nás.�

Mei je právnička, Andy jej priateľ, ktorý v Singapure učí angličtinu, 
a ktorého práve zatkli za ilegálne futbalové stávky, a Eugene spoločný 
kamarát � traja mladí ľudia vo svete plnom popkultúrnych ikon, techna, 
superhrdinov, vo svete, kde �dobrí trpia a zlí si �ijú spokojne�. Hľada-
nie kľúča, podľa ktorého chcú �iť, je hlavnou my�lienkou tohto romá-
nu. Pri hľadaní dôkazov o Andyho nevine sa dobre ukryté tajomstvá 
minulosti � �cudzie telesá� dostávajú na povrch. Zneu�ívanie, vra�da, 
klamstvá. Pomô�e odhalenie týchto tajomstiev oslobodiť Andyho alebo 
zničí budúcnosť ka�dého z nich? 

Dr. James C. Dobson
Výchova chlapcov
V dne�nej kultúre je veľmi ťa�ké vychovávať 

chlapcov. Rodičia, učitelia a tí, ktorí sa zaoberajú 
formovaním charakteru chlapcov, majú mnoho 
otázok: 
* Sú chlapci úplne iní ako dievčatá? Ak áno, 
v čom? 
* Aká je úloha otca vo výchove syna?
* Aká je úloha matky?
* Ako mô�eme formovať ďal�iu generáciu 
mu�ov?

Dr. Dobson, jeden z nauznávanej�ích a najdôveryhodnej�ích americ-
kých odborníkov na rodinné otázky, sa v knihe Výchova chlapcov pú�-
ťa do týchto otázok a ponúka rady a povzbudenie zalo�ené na pevnom 
základe biblických princípov. Vysvetľuje, prečo sú chlapci takí, akí sú, 
ako rozumieť ich citovému a fyzickému rozvoju a ako ich motivovať, 
aby sa stali Bo�ími mu�mi. 

Dr. Rosss Campbell
Ako milovať svoje dieťa
Sme dobrí rodičia? Milujeme svoje deti viac 

ne� čokoľvek iné a radi by sme im to aj prejavili. 
Dr. Campbell v tejto knihe hovorí o tom, �e pre 
zdravý vývoj dieťaťa je nevyhnutná bezpod-
mienečná láska rodiča. Odporúča �tyri spôsoby 
vyjadrenia tejto lásky deťom, a to kontaktom 
očami, telesným kontaktom, venovaním sústrede-
nej pozornosti a usmerňovaním.

Dr. Ross Campbell je odborník, ktorý sa dlhé roky venuje výchove 
detí a vzťahom rodičov s deťmi. 

cena: 295,- Sk

cena: 295,- Sk

cena: 210,- Sk
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Milí čitetalia, 
ako máme mo�nosť vidieť v ka�dodennom dianí, Dubová �ije a dýcha dosť intenzívne. Spoločenské udalosti, akcie rôzneho druhu, 

ale i menej viditeľné, nenápadné individuálne udalosti zo �ivota Dubovanov teraz či v minulosti tvoria akúsi mozaiku �ivota v Dubo-
vej. Sna�íme sa v Dubovských novinách túto pestrú mozaiku zachytiť. Sme radi, ak ju mô�eme občas obohatiť o prvky z minulosti. 
Má to obrovský archívny význam.

V tomto čísle Vám ponúkame výpoveď pána Franti�ka Gavorníka st., ktorého sme po�iadali o rozhovor a bli��ie informácie k nie-
koľkým starým fotograÞám, ktoré nás upútali.  Veríme, �e podobný príspevok nezostane v na�ich novinách ojedinelý a budeme môcť 
v tejto rubrike spomienok pokračovať.

Pán Gavorník, vieme, �e fotograÞe zachytávajú určité obdobie 
zo �ivota Va�ich rodičov. Bolo by teda dobré povedať najprv nie-
koľko slov o nich...

Gabriel Gavorník a man�elka �tefánia, rod. Moravčíková, sa zoso-
bá�ili v r. 1928 a začali bývať v rodine Pavla Gavorníka a Anny rod. 
Dob�ovičovej (to sú rodičia Gabriela Gavorníka).

Vtedy určite nebola ľahká doba pre začínajúcich man�elov. Ako 
spomínali Va�i rodičia na toto obdobie?

Keď sa Gabriel a �tefánia zosobá�ili, bola hospodárska kríza, bola 
slabá mo�nosť zamestnania, ľudia si hľadali príle�itosti k práci. Ga-
briel Gavorník si za účelom obchodovania zakúpil auto 1,5 t a začal 
obchodovať s drevom. Výkup robil u Lesov a chodil predávať palivo-
vé drevo po obciach. V tomto období ochorel a do�iel do úpadku. 

Man�elka �tefánia bola nútená začať obchodovať s perím do roku 
1937. Potom si spoločne s man�elom zakúpili malé auto TATRA 11 
a začali obchodovať s ovocím, ktoré nakupovali po dedinách a predá-
vali v Bratislave. 

Zeleninu, hlavne uhorky, u� v tom období vedela �tefánia Gavor-
níková za pomoci man�ela spracovať do drevených kadí a vykvasené 
chodili predávať na jarmoky a trhy. Neskôr k tomu začali podávať aj 
občerstvenie ako je pečené mäso (tzv. pečienky), burčiak a cukríky. 
Toto obchodovanie robili e�te za bývalej Československej republiky. 

Menila sa postupne hospodárska situácia?
Pri�lo obdobie Slovenského �tátu. Hospodárska situácia sa začala 

zlep�ovať. Gabriel Gavorník si vybavil povolenie na výrobu vinohrad-
níckych drevených kolov (�tekov). U� začal zamestnávať viacerých 
ľudí z obce ako Jána Toma�oviča, Michala Gavorníka, Ambróza Va-
lentoviča, Alexina �ikulu, Franti�ka Moravčíka st., aj z rodiny Hrdlo-
vičovcov. Títo zamestnanci odkôrovali drevo, kálali a spracovávali na 
�teky. Odpady zo �tekov a kôry dávali zamestnancom na vykurovanie 
domov. 

Nakoľko sa mu obchodná činnosť roz�írila, bolo potrebné zamest-
nať ďal�ích ľudí na predaj dreva a �tekov. Gabriel Gavorník zamestnal 
ako �oférov �tefana Moravčíka, Sasku, Jána Lukačoviča, Stanislava 
Kalinovského, Rudolfa Haverlu ml. a pomocníkov Jozefa Haverlu 
a Petra Lukačoviča. Drevo mu zvá�ali súkromní furmani, a to: Albert 
Setnický, �tefan Duban st., Florián Ru�ička a jeho syn Jozef, Imrich 
a Florián Fandlovci a Vincent Huttera.

Gabriel Gavorník zakúpil ďal�ie tri nákladné autá, a to �koda 256. 
Man�elka �tefánia si zakúpila auto Tatra 30 a pokračovala v obchodo-
vaní s ovocím samostatne. 

Ako ich postihol február 1948?
Po fronte v r. 1946 zbúrali starý dom a postavili nový. Pod celým 

domom urobili hlbokú pivnicu s úmyslom podnikania spracovaním 
hrozna na víno a výkupu hrozna aj od ľudí, lebo nebola v obci iná 
mo�nosť predaja hrozna. 

Prichádzalo neprajné obdobie. Začala sa obmedzovať obchodná 
činnosť a z toho dôvodu u� nedostal Gabriel Gavorník povolenie na 
výkup hrozna. Vo februári 1948 bola úradne zákonom zlikvidovaná 
súkromná obchodná činnosť.

Materiál pripravila pani Marta Lániková.  

Gabriel Gavorník �tefánia Gavorníková

Poďakovanie darcom
ktorí v predchádzajúcom období finančne podporili tvorbu 

Dubovských novín:
Anton Suchovský, Anna Lukačovičová, Mária 

Valentovičová r. Bednáriková (1000.- Sk), rod. Stazky 
Hrdlovičovej + rod. Fialova, rod. Toma�ovičova + 
Machova, Veronika Lederleitnerová, Terézia Jakubcová 
a nemenovaná rodáčka z Dubovej (Pezinok).

ĎAKUJEME!

80-ročná:
Mária Valentovičová (** 24.9.1925)

60-ročný:
Karol Huttera (** 12.9.1945)

Jubilantom srdečne blaho�eláme. Vyprosujeme im v�etky 
dary neba a veľa duchovného i telesného zdravia.

Na�i jubilantiNa�i jubilanti
 júl - september 2005
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Drahí na�i, milá rodina a priatelia !

Srdečne Vám v�etkým ďakujeme za prejav sústrasti, za Va�e 
modlitby a za Sv. om�e za ná�ho otca Ernesta. Dovoľte nám tým-
to spôsobom povedať niekoľko slov.

Ná� otec Ernest trpel na rakovinu viac ne� trinásť rokov. Veľ-
mi dobrí lekári dr�ali túto chorobu pod kontrolou tak, �e mohol 
viesť celkom normálny �ivot. V kruhu rodiny bol vďačný za ka�-
dú minútu, ktorou ho Pán po�ehnal. Rád čítal, hral sa s vnučkou 
Aničkou, sem tam tro�ku stolárčil a s nad�ením chodil na �far-
mu� do Michiganu. V Michigane máme malý, storočný domček 
so zeleninovou záhradkou.

Otec ľúbil stratiť sa v poli a pozerať s údivom na Bo�í svet. No 
a letnými večerami si nenechal ujsť ohnisko, kde nám s mamou 
spievali. Vá�eň jeho mladosti � letectvo a rodinné remeslo sto-
lárstvo miloval a� do konca. V srdci bol v�dy Slovákom. Často 
spomínal na mladosť, na rodnú Dubovú a samozrejme Dubo-
vanov. Len nedávno nám spieval svoje najobľúbenej�ie piesne 
� Aká si mi krásna ty rodná zem moja a Keď ma srdce bolí.

Posledných �esť mesiacov ho Pán povolal trpieť. Rakovina sa 
roz�írila do kostí, čo bolo veľmi bolestivé. Otec sa v�ak nikdy 
nesťa�oval, naopak, v�dy prejavoval záujem o na�e ka�dodenné 
strasti a v�dy ponúkal pomoc a dobré slovo.

Posledné tri tý�dne �ivota bol v nemocnici, po celý čas v kri-
tickom stave. Denne sme s ním strávili dlhé hodiny, väč�inou 
v modlitbe. Aj keď nemohol rozprávať, vedeli sme, �e vníma 
a počúva. Svätý ru�enec a modlitba sv. Faustíny, ako aj mod-
litby z kni�ky Nábo�né výlevy boli na�ou záchranou. V týchto 
dňoch sme sa otca pýtali, či chce svoje utrpenie spojiť s utrpením 
Krista. On jednoznačne prikyvoval �áno�! Otec vedel, �e jeho 

bolesti majú nesmiernu cenu len v spojení s Kristom. Keď sme 
mu povedali, �e aj jeho rovesník Sv. otec  Ján Pavol II. Trpí v ne-
mocnici, bolo len prirodzené, �e sme sa ho spýtali �daddy, chce� 
obetovať svoje bolesti za uzdravenie Sv. otca ?� Tu tento mu�, čo 
nemal silu rozprávať, vypovedal rýchlo �Áno, áno!�

Otec prijal v�etky sviatosti � spoveď, pomazanie chorých a aj 
v nemocnici Sviatosť oltárnu, a� kým nemohol prehĺtať. V čase 
jeho utrpenia � v čase milosti pre na�u rodinu, dostalo sa nám 
veľkej cti. Otec nám dal otcovské po�ehnanie a jeho posled-
né slová (tri dni pred odchodom do večnosti) boli � �ďakujem 
Vám�.

Naposledy, keď sme sa vrátili do nemocnice, otec tí�ko spal. 
Akonáhle zacítil na�u prítomnosť, otvoril oči a začal ťa�ko dý-
chať. Za dve hodiny, v prítomnosti celej rodiny, odovzdal svoju 
du�u do rúk Pána Je�i�a, Panny Márie a Sv. Jozefa.

Tá istá kniha nábo�ných Výlevov, čo on kúpil mame, keď boli 
novoman�elia, slú�ila nám teraz ako mapa, ako sprievodca pri 
jeho odchode do večnosti. Máme veľkú nádej, �e otcov �ivot 
kresťanského mu�a, jeho svedectvo o Kristovi a utrpenie pri 
konci boli prijaté nebom. Máme veľkú nádej, �e ná� otec, ná� 
brat v Kristu � Ernest, počul tie krásne slová � �Správne vykona-
né môj synu, správne vykonané môj dobrý a verný sluha. Vstúp 
do radosti v Dome môjho Otca�.

Ná�ho milovaného otca sme pochovali desiateho februára so 
zádu�nou sv. om�ou v na�om farskom kostole St. Louise De 
Marila. Pochovaný je v slovenskej časti Sv. Cyrila a Metoda na 
cintoríne Kráľovnej nebies. Tu očakáva v nádeji návrat Kristov 
s posledným vzdychom �Bo�e, v Teba som dúfal, nebudem za-
hanbený na veky�.

Drahí na�i. Z hĺbky srdca Vás zdravíme a ďakujeme za v�etko 
v mene ná�ho otca Ernesta a v mene mamy Márie.

  Stanislav Pokojný 
a Rozália Kaplan s na�imi rodinami 

Milí čitatelia, predkladáme Vám list na�ich rodákov, �ijúcich 
teraz ďaleko v zahraničí. Prijmime toto pekné vyznanie s takou 
láskou, s akou bolo napísané... 

ThLic. Mário Orbán
10. výročie vysviacky
Vzácne výročie ná�ho duchovného otca sme si 

pripomenuli dňa 5. júla 2005 a z tejto príle�itosti 
mu ďakujeme za v�etko úsilie o na�u duchovnú 
formáciu a za lásku, s akou to robí. 

Do ďal�ieho �ivota v pastorácii mu prajeme mi-
losť a po�ehnanie od Pána preňho i pre v�etkých, 
ktorí mu boli, sú a budú zverení. 

Otec Mário, nech Vás �ehná Pán, nech Vás 
chráni od zlého a privedie do večného �ivota. 

60. výročie vysviacky otca Martina Mazáka
sme si pripomenuli pred niekoľkými mesiacmi. Tohto slovenského sale-

ziánskeho misionára, rodáka z Rajeckej Lesnej, poznáme ako skvelého člo-
veka, ktorý celý �ivot zasvätil �íreniu Bo�ieho zjavenia v ďalekej cudzine 
s osobitným nad�ením pre v�etko slovenské. 

Jemu vďačíme aj za kontakt na�ich spevákov z Creda so �vajčiarskom i za 
osobnú starostlivosť počas ná�ho zájazdu v tejto krajine. Niekoľkokrát nav-
�tívil na�u obec a spolu s bývalým správcom farnosti pánom dekanom �tefa-
nom �ákom slú�il raz v na�om kostole ďakovnú svätú om�u.

Otec Martin, ďakujeme Vám za v�etko. Nech Vás Pán po�ehnáva po v�etky 
dni a privedie Vás do večnej radosti. Prajeme Vám pevné duchovné a telesné 
zdravie. Boh Vás �ehnaj!

Dňa 24.9.1925 sa krás-
neho �ivotného jubilea 
80. rokov do�íva pani 
Mária Valentovičová, 
rod. Bednáriková. 

�eláme jej v�etko naj-
lep�ie, pokoj v du�i a do 
ďal�ieho �ivota pevné 
zdravie. 

Nech ju Pán sprevádza 
milosťou a po�ehnaním. Mária Valentovičová

Dubovské noviny na Internete
Oznamujeme v�etkým čitateľom, �e od me-

siaca júna 2005 sú Dubovské noviny prístupné 
aj na Internete. Sú dostupné z webovej stránky  
na�ej obce na adrese www.dubova.sk. 

V prvej fáze je sprístupnené aktuálne posled-
né číslo novín a niekoľko predchádzajúcich čí-
siel ako archív. Sprístupnenie ostatných čísiel 
novín si vy�aduje určité �peciÞcké spätné úpra-
vy, preto prosíme ctených čitateľov o trpezli-
vosť a pochopenie. Ďakujeme.                       

Redakcia
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Pripomienka zosnulých
júl - september 2005

100 rokov:

Celestína Hrdlovičová  ++ 21.7.1905 
dcéra Leopolda a Magdalény rod. Morvayovej (1,5 r.)

Katarína Soldanová  ++ 2.8.1905 
man�elka Jána rod. Moravčíková (31 r.)

Veronika Hrdlovičová  ++ 30.8.1905 
vdova po Michalovi, rod. Mináriková (72 r.)

Vincent Drefko  ++ 1.9.1905 
syn Franti�ka a Kataríny rod. Tajcnárovej (11 mes.)

Karol König  ++ 7.9.1905 
vdovec po Tekle rod. Horákovej (85 r.)

Ján Hrdlovič  ++ 21.9.1905 
syn Franti�ka a Márie rod. Jakubcovej (1,2 r.)

80 rokov:

Augustín �ikula  ++ 1.7.1925 
syn �tefana a Apolónie rod. Valentovičovej (25 r.)

Katarína Hečková  ++ 7.8.1925 
man�elka Franti�ka rod. Glozneková (40 r.)

Ján Tajcnár  ++ 11.8.1925 
man�el Antónie rod. Kosecovej (75 r.)

Anna O�kerová  ++ 26.8.1925 
vdova po Jánovi, rod. Nemrhalová (74 r.)

Vilma Mičková  ++ 3.9.1925 
man�elka Ľudovíta rod. Valentovičová (22 r.)

90 rokov:

Jozef Hozlár  ++ 1.8.1915 
syn Apolónie (4 mes.)

Florian Pokojný  ++ 18.9.1915 
man�el Magdalény rod. Gu�tafíkovej (70 r.)

30 rokov:

�tefan Maderič  ++ 24.7.1975 
man�el Sidónie rod. Horváthovej (73 r.)

Anastázia Gavorníková  ++ 2.8.1975 
dcéra Jozefa a Márie rod. Hrdlovičovj (73 r.)

Rudolf Lukačovič  ++ 23.9.1975 
man�el Franti�ky rod. O�kerovej (51 r.)

40 rokov:

Sásková Anna (?)  ++ 15.7.1965 
vdova po Leonardovi, rod. Toma�ovičová (80 r.)

Valentín Polčič  ++ 24.8.1965 
syn Gabriela a Franti�ky rod. Zacharovej (57 r.)

Mária Čambalová  ++ 2.9.1965 
vdova po Leonardovi, rod. Horváthová (72 r.)

70 rokov:

Karol Kern  ++ 13.7.1935 
man�el Terézie (54 r.)

Ján Koník  ++ 27.7.1935 
man�el Terézie rod. Pokojnej (76 r.)

Magdaléna Klimová  ++ 27.9.1935 
vdova po Jozefovi, rod. Pe�ková (70 r.)

Rudolf Lukačovič

20 rokov:

Virgil �ikula  ++ 19.7.1985 
man�el Heleny rod. Oravcovej (49 r.)

�tefan Macho  ++ 26.7.1985 
man�el Eleny rod. Toma�ovičovej (32 r.)

Margita Koníková  ++ 13.8.1985 
dcéra Valentína a Márie rod. Krchnákovej (59 r.)

10 rokov:

Viliam Valentovič  ++ 10.8.1995 
man�el Anny rod. Melovej (43 r.)

Anastázia Gavorníková

V minulom čísle DN sme si v rubrike 
Pripomienka zosnulých pripomenuli 30. 
výročie úmrtia Jozefíny Moravčíkovej 
rod.  Hutterovej (+20.5.1975). 

K dispozícii sme mali aj túto fotograÞu, 
ktorú sme v�ak nedopatrením v aktuálnom 
čase neuverejnili. 

Ospravedlňujeme sa a fotograÞu uve-
rejňujeme dodatočne.

Virgil �ikula �tefan Macho

Margita Koníková

Medzi svetom 
�ivých a svetom 

tých, ktorí od nás 
nav�dy odi�li, je 

most zvaný láska 

Pred desiatimi rokmi po ňom pre�iel 
milovaný človek.

Prosíme priateľov a známych o tichú 
spomienku a láskavú my�lienku.

Man�elka Anna 
a syn Vilko 

Viliam Valentovič

Čakal som to,
ale nie tak skoro.

(Náhrobný nápis)

Dňa 15. marca 2005 sme si pripo-
menuli 35. výročie úmrtia Anny Bed-
nárikovej rod. Jakubcovej (* 1892, 
+15.3.1970). 

Buď, Pane, milostivý jej du�i a vo-
veď ju do večnej radosti.

V roku 2005 si pripomíname aj pána 
Pavla Bednárika (* 1888) a jeho ne-
do�itých 117 rokov . 

Nech ho Pán prijme do svojej blíz-
kosti.

Mladosť má krásnu tvár, staroba má 
krásnu du�u.

(�védske príslovie)   

V máji tohto roku sme si pripomenu-
li nedo�ité 85. narodeniny pána Petra 
Valentoviča (* 29.5.1920).

Spomíname v modlitbe.

Môj deň končí a ja som ako bárka, ktorú 
vytiahli na morský breh a ktorá večer počú-
va tanečnej hudbe vĺn.

(Tagore)   



   8                                                                            júl - september 2005                                                    DubovskéDubovské noviny noviny

Tak ako mô�eme za sviatok na�ej viery označiť sviatok Najsvätej�ej Trojice, tak sviatkom Bo�ej lásky k ľuďom je sviatok Bo�ieho 
tela. Zaviedol ho Ján XXII. v 14. storočí. 

V tento deň (desiaty deň po Turíciach) akoby priestory chrámov boli Spasiteľovi úzke. Vychádza von medzi ľudí, aby oznámil 
v�etkým, aj tým, ktorí ho nemajú radi, neveria mu, alebo im je ľahostajný, �e ich má v�etkých rád a �e ich má v�etkých rád a �e 
je pripravený pomáhať im, posilňovať ich, milovať ich. Vychádza von prostredníctvom kňaza, ktorý nesie Sviatostného Spasiteľa 
v mon�trancii a ide ku �tyrom oltárom, akoby na �tyri svetové strany. Oltáriky sú vyzdobené mladou zeleňou a pred kňazom ide sprie-
vod, v ktorom dievčatká sypú lupienky kvetov na cestu, kade pôjde Pán Je�i�, prítomný v Oltárnej sviatosti.

Na�a obec nie je v tomto �iadnou výnimkou a preto prijmite malé pripomenutie slávenia tohto sviatku v minulosti i niekoľko sú-
časných fotograÞí.  

Pán farár Mário Orbán nám aj 

tento rok udeľuje pri procesii sláv-

nostné po�ehnanie s mon�tranciou 

od vstupných dverí kostola  

Ako sa v Dubovej slávil sviatok Bo�ieho tela
Pri procesii na Bo�ie telo sú v na�ej obci postavené �tyri oltáriky, ktoré 

znázorňujú �tyri svetové strany. Mať v dome alebo v rodine takýto oltár 
bolo veľkou cťou. Zatiaľ presne nevieme, v ktorom roku boli tieto oltáre 
zhotovené. Niektoré dokonca zmenili u� i svojho majiteľa, či�e miesto. Sta-
lo sa tak z rôznych dôvodov: presťahovanie, vysťahovanie, majetkové alebo 
rodinné pomery.

Mini�tranti s krí�om a diev-
čatká  s lupienkami kvetov 
na čele sprievodu (2005)

Foto z archívu  Stanislava Kosca

Foto z archívu  Stanislava Kosca
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Oltár u pána Ivana Jakubca - pribli�ne r. 1949 (z archívu T. Jakubcovej)

Oltár u pána Ivana Jakubca - pribli�ne r. 1958 (z archívu T. Jakubcovej)
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Podľa pamäti ľudí, ktorí o tom vedia, pôvodné miesta oltárov boli:
1. v dome rodiny Polčicovej - teraj�í majiteľ domu pán �tefan Toma�ovič (stavebniny)
2. v dome rodiny Moravčíkovej - teraj�í majiteľ domu pán Juraj Vika
3. v dome rodiny Stanistava Kosca (smer Ho�táky)
4. v dome rodiny Svrčkovej - teraj�í majiteľ domu pán Ivan Jakubec
Umiestnenie týchto oltárov bolo zvyčajne na miestach ukončenia celistvej zástavby 

obce. Ďalej stáli u� len ojedinelé domy.

Oltár u pána Stanislava Kosca  

Procesia na sviatok Bo�ieho tela v r. 2005

Okiadzanie Najsvätej�ej sviatosti ako 
znak toho, �e na�a modlitba vystupuje ako 
vôňa kadidla pred Bo�iu tvár. 

Pou�ívanie kadidla je symbolika v�e-
obecne známa a má svoj pôvod v Biblii (� 
150,2; Zjv 5, 8). Stredovekí liturgisti videli 
v kadidle symbol Krista, ale i ľudského srd-
ca, ktoré sa zapaľuje láskou k Bohu a skrze 
svoju úprimnú modlitbu mu priná�a milú 
vôňu chvály. 

Okiadzanie osôb alebo vecí je znakom 
preukazovania úcty nábo�enského charak-
teru.
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Teraj�ie miesta oltárov sú: 

1.  dom rodiny Jakubcovej - �imončičovej a ich starého otca Jo-
zefa Jakubca, ktorý bol aj zakladajúcim členom Spolku sv. Vojtecha 
na Dubovej

2. dom rodiny Jozefa Jakubčíka
3. dom rodiny Stanislava Kosca - pravdepodobne pôvodné miesto
4. dom rodiny Ivana Jakubca - je to pravdepodobne oltár, ktorý 

je najdlh�ie na jednom mieste. Obraz Bo�ieho tela do tohto oltára 
daroval vdp. Viliam Hoťka ako dar zo svojich primícií.

Podľa výpovede pani Terézie Jakubcovej, Terézie Polčičovej, 
Agne�y �imončičovej, Ireny Rehu�ovej a pána Stanislava Kosca 
spracoval Pavel Lukačovič. 

FotograÞe zo súčasnosti: Marcela �uplatová.

Zúčastniť sa na svätej om�i 
je to isté, ako vidieť bo�ského 

Spasiteľa vychádzať z Jeruzalema 
a niesť krí� na Kalváriu, 

kde bol ukri�ovaný 
v najkrutej�ích mukách.

(Sv. Ján Bosco)
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�iaci:
Zľava horný rad: J. Vika - tréner, A. Lukačovič, M. �andor, T. Czedl, P. Vrábel, E. Hagara, M. 

Juríček, M. Crman, M. Krchník, J. Schwarz - tréner
Stredný rad: M. O�kera, L. Baxa, D. Gavorník, M. Vika, T. Kyrinovič, D. Orth, S. Toma�ovičová
Dolný rad: D. Jakubec, M. Krchnák, A. Nemček, M. Lančarič, M. Moravčík, M. Remenár, J. �tefun-

ko, A. Ra�o

Mu�i - mu�stvo "A":
Zľava horný rad: S. Polčič, I. Magala, M. Manduľák, R. Strá�an, V. Kulifaj, L. 

Koník ml., �. Duban ml., M. Mali�ek  
Stredný rad: P. �ák, M. Duban, I. Nagy, L. Koník st. - tréner, M. Novák, A. 

Polčič
Dolný rad: M. Koník, A. Lukačovič

Dubovskí futbalisti sa zachránili 
v IV. lige
A� posledné kolo rozhodlo, �e dubovskí futbalisti aj v nasledu-

júcej sezóne budú hrať IV. ligu. 
Poďakovanie patrí v�etkým hráčom, funkcionárom, vedeniu 

obce a fanú�ikom dubovského futbalu. Zvlá�ť poďakovať sa pat-
rí pánovi Liborovi Koníkovi st., ktorý sa v úlohe trénera, no keď 
bolo treba i v úlohe hráča, výraznou mierou podieľal na fungovaní 
futbalu v na�ej obci. 

Pavel Lukačovič

Dorast:
Zľava horný rad: Branislav Jakubec - tréner, Peter Izakovič, 

Roman O�kera, Luká� Magala, Peter Jakubec, Marek Hrdlovič, 
Jozef Tirinda ml., Juraj Barto�, Jozef Tirinda st. - tréner   

Dolný rad: Roman Vizváry, Bohunický, �tefan Mrázik, Jakub 
Jakubec

IV. liga, vidiek - 30. kolo: Grinava - Sl. Grob 3:3 (2:0), Kraus 2, Lupták 
- Tiko, Tichý, Ga�parovič, Stupava - Malacky 5:1 (2:1), �časný 2, Draho�, 
Hodulík, Ondru� - Kovárik, Pl. �tvrtok - Viničné 2:1 (1:0), Beňa 2 - Maričič, 
Dubová - Modra 3:1 (1:1), Duban, Kulifaj, Koník st. - Pe�ko,  Roho�ník - Z. 
Ves 1:1 (1:1), Tardík - Létal, Kostoli�te - Limbach 3:0 (2:0), Chovanec 2, 
Lukáček, Jakubov - Lozorno 2:0 (1:0), Novák, Martinec, Studienka - Gaja-
ry 5:0 (1:0), Tonek, Rybecký, Vigoda, Larenka, Viksacký. 

  1. Stupava 30 21   3   6 74:33 66
  2. Pl. �tvrtok 30 10   3   7 59:33 63
  3. Lozorno 30 17   5   8 57:31 56
  4. Viničné 30 13   7 10 68:57 46
  5. Studienka 30 13   6 11 58:40 45
  6. Kostoli�te 30 13   3 14 58:54 42
  7. Jakubov 30 12   4 14 62:58 40
  8. Grinava 30 12   4 14 49:58 40
  9. �K Malacky 30 10   7 13 47:51 37
10. Roho�ník 30 10   7 13 47:60 37
11. Sl. Grob 30 10   5 15 49:68 35
12. Z. Ves 30 10   5 15 49:88 35
13. Dubová 30 10   4 16 58:64 34
14. Gajary 30 10   4 16 48:80 34
15. Limbach 30 9   7 14 64:65 34
16. Modra 30 8 10 12 43:50 34

Je ti odpustené, 
keď nemô�e�, ale nie, 

keď nechce�.  

(H. Ibsen)


