
Pohrebný príhovor  
 +Pavol Dunajčan,  11.1.2023 

Zhromaždili sme sa tu dnes v Božom chráme v hojnom počte, aby sme sa rozlúčili 

s našim, manželom, otcom, starým otcom, farníkom, dlhoročným členom 

hospodárskej rady farnosti pánom Pavlom Dunajčanom. Aj keď už mal veľkú časť 

svojho požehnaného života za sebou, jeho odchod nás všetkých prekvapil. Vo svojom 

veku bol stále vitálny a tešil sa zo života. Z ničoho nič vstúpi do života človeka choroba, 

utrpenie, bezmocnosť a zrazu je všetko ináč. Tak ako pri každej smrti si môžeme 

uvedomiť krehkosť a pominuteľnosť ľudského života.  Človek nemá svoj 

život v rukách, nie je Pánom nad biologickými zákonom, ani nad zákonom plynutia 

času. Tak ako hovorí Biblia v Žalme 90, 4-6. „ Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, 

čo sa pominul a ako jedna nočná stráž.  Uchvacuješ ich,  sú ako ranný sen,   sú ako 

bylina v rozpuku, ráno kvitne a rastie, večer vädne a usychá. „Mladý človek je 

plný života, plánov, elánu,  založí si rodinu, avšak postupne s pribúdajúcimi rokmi, 

deťmi a vnúčatami, ktoré rýchlo rastú, si uvedomuje, ako ten život rýchlo plynie. Až 

príde chvíľa, kedy nastane jeho koniec. Srdce sa  zastaví, nastáva biologická smrť. 

Z čisto ľudského pohľadu je to vždy veľmi smutné. Veľkosť bolesti sa meria 

veľkosťou lásky. Blízky človek bude vždy chýbať. Jeho miesto v dome za stolom, či 

lavica v kostole, budú vždy prázdne. Avšak z pohľadu kresťanskej viery, smrť nemá 

a nemôže mať posledné slovo. Nielenže by bolo nespravodlivé voči všetkým hodnotám 

ako je láska, obeta, služba, odpustenie, ktoré svet nedocení  a za ktoré nám na tejto 

zemi nikto nepoďakuje, ale potom by v dôsledku toho neexistoval ani rozdiel medzi 

dobrom a zlom. Bolo by vlastne jedno, či človek žije čestne, spravodlivo, alebo koná 

presný opak. Obidva životy rovnako končia smrťou a tým to všetko skončí. My veriaci 

však vieme, že to tak nie je. V pohrebnej prefácii recitujeme slova: „Veď tým, čo 

veria v Teba Bože, život sa neodníma iba mení..“  Náš zosnulý brat Pavol patril 

medzi tých, ktorí verili v Teba Bože. Viackrát mi osobne spomínal, ako v časoch 

komunizmu pred súdruhmi aj za cenu ťažkosti a problémov, ktoré zasahovali celú  

jeho rodinu, obhajoval svoju kresťanskú vieru. Vytrvalo predstaviteľom Marxismu 

opakoval: „Nie je predsa možné, aby Boh neexistoval, po smrti musí „niečo“ existovať.“ 

V tejto viere v Boha a vo večný život žil celý svoj život a táto viera v hodine jeho smrti 

nadobudla svoje naplnenie. Nedávno zosnulý pápež Benedikt XVI., v závere svojho 

života napísal peknú myšlienku. „Nepripravujem za na koniec, ale na stretnutie, na 

začiatok života s Bohom. V podobnom duchu aj pre nášho brata Pavla bola smrť 

bránou k novému začiatku. Pre tento moment žil a k nemu smeroval jeho život. 

Zámerne som vybral evanjelium, kde Pán Ježiš hovorí slova: „Kto je moje telo a pije 

moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý 

pokrm a moja krv je pravý nápoj.“ Náš brat Pavol za svojho života takmer denne tu 

v tomto chráme prijímal Božie telo. Pán ho neopustil ani počas jeho krátkej ale 

intenzívnej choroby. Počas Vianočných sviatkov som mu do nemocnice denne nosil 

sväté prijímanie. Až na nemocničnej izbe (JIS) si človek uvedomí hodnotu viery 

a Eucharistie. Keď sa ťažko chorý s trasúcou rukou prežehnával a slabým hlasom 



recitoval modlitbu Otče náš, vtedy pre neho neexistovalo nič krajšie a cennejšie 

ako Pán Ježiš, ktorý k nemu prišiel. Blaženy pokoj v tvári hovoril za všetko. Na 

smrteľnej posteli všetko pozemské materiálne stráca akýkoľvek zmysel a ostáva 

človeku len viera. Táto silná viera vo chvíľach utrpenia a bolesti je vždy výsledkom 

a ovocím celoživotného postoja. Uvažoval som cestou z nemocnice nad dnešnou 

mladou generáciou. Ako my budeme odchádzať z tohto sveta? Čo bude pre nás posilou 

a útechou v smrteľnom zápase? Príde k nám ešte vôbec  kňaz? Čo nám dajú do ruky, 

smartfón, tablet? Boli to pre mňa vzácne chvíle, kde som si uvedomil, ako je dôležité, 

aby kresťanská viera neodchádzala z našich životov so smrťou našich starých rodičov. 

Bola by veľká škoda, keby sme dar viery, ktorú nám odovzdali rodičia, našou 

náboženskou ľahostajnosťou stratili.  Ak človek počas života nemyslí na Pána a nemá 

čas na neho, nie je pre neho hodnotou, nemusí byť samozrejmé, že sa potom na staré 

kolená obráti k Bohu. Život s Bohom v dnešnej dobe nie je ľahký, ale bez 

Boha je ešte ťažší. Mohol by to byť pre nás všetkých životný odkaz pána Pavla 

Dunajčana.  

Nerád v pohrebných príhovoroch hovorím o živote zosnulého. Ľudské hodnotenie je 

vždy povrchné. Hodnotenie života a súd patrí Pánu Bohu. Len on jediný vidí do 

ľudského srdca a odmení každé dobro. Avšak pán Pavol Dunajčan patril medzi 

výrazné postavy mestskej časti a farnosti Matejovce. Svedčí o tom nielen hojná účasť 

ľudí, ktorí ho na verejnosti poznali ako zodpovedného, slušného a úctivého človeka - 

občana, ale je to veľká strata najmä pre celé naše farské spoločenstvo. Akoby jeho 

smrťou niečo z nášho kostola odišlo. Sedával spolu so svojou manželkou, o ktorú sa 

s láskou staral v prvej lavici, kde v neprítomnosti organistu začínal spievať omšové 

piesne. So svojou manželkou nedávno v tomto kostole oslávil 50 výročie svadby. 

Ponúkol tým krásny príklad toho, že manželská láska a vernosť je možná a neexistuje 

nič krajšie ako láska na celý život. 

Bol jeden z mála ľudí, ktorý sa dlhoročne s láskou staral o kostol. Aj vianočné 

stromčeky, ktoré mu ešte robia kulisu na tejto rozlúčke,  kupoval on. Bol ten, ktorý 

vždy úprimne hájil dobro a záujmy miestnej Cirkvi. Nikdy nepozeral na svoj vlastný 

prospech.  Bol priateľom vdp. Antona Kováča, s ktorým opravili fasádu na kostole. 

V posledných rokoch života každú nedeľu v letnom období chodil popoludní pešo na 

Mariánsku horu v Levoči. Verím, že si tam vymodlil šťastnú hodinu smrti a Panna 

Mária sa za neho prihovorila u svojho milovaného Syna. Bol aj mojim blízkym 

spolupracovníkom. Za všetku jeho službu aj vzájomnú dôveru mu vyslovujem úprimne 

Pán Boh zaplať. Nech mu je Dobrý Pán večnou odmenou. 


