Vážený pán dekan!
Ľudský osud ide krokom, ktorý nikto nevidí. Len náš Najvyšší. Váš osud
sa spojil s nami pred 18 rokmi. Iste vo vás dodnes rezonujú spomienky na
príchod do našej farnosti a len vy viete, aké skutočné pocity ste vtedy prežívali.
Vkročili ste medzi nás plný nádeje, očakávania, možno i obavy z neznámeho,
ale aj plný odhodlania a sily. My sme rokmi spoznali človeka, ktorý dokázal
svoj ľudský i duchovný potenciál rozvinúť do maxima.
Za osemnásť rokov sa naša farnosť zmenila na nepoznanie po stránke
materiálnej, a najmä duchovnej. Postarať sa o jej tri obce – tri kostoly nebolo
jednoduché. Naši farníci zistili, že len spoločnými silami a spoluprácou sa dá
docieliť spokojnosť na oboch stranách. Vysoko si ceníme to, že ste rovnako
pristupovali k potrebám našich troch obcí, že ste nepovyšovali
a neuprednostňovali ani jednu z nich, ale premyslene a zodpovedne plánovali
ich premenu. Zaslúžili ste sa o obnovu, prestavbu a dostavbu našich kostolov
a farského úradu. S estetickým citom ste zabezpečili zmenu exteriérov
i interiérov.
Vážený pán dekan, strávili ste mnoho rokov s tými, na ktorých vám
záležalo. Svojou osobnosťou, múdrosťou a láskou ste dokázali v mnohých z nás
vzbudiť skutočnú vieru v Pána Boha. Funkcia dekana farnosti vám nebola
zoslaná náhodne. Vo svojich kázňach ste nám premyslene a zrozumiteľne
odkrývali tajomstvá svätého Písma. Vaše silné a hlboké myšlienky nás neraz
zasiahli priamo v srdciach. Boli ste pre nás skutočným pastierom našich duší.
Dovolíme si povedať, že ním aj zostanete naďalej. Veľa vašich myšlienok sa
stalo posolstvom, ktoré natrvalo rezonujú v našich mysliach. Veľmi si vážime aj
váš prístup k mládeži. Svojou prirodzenou autoritou sa vám darilo u našich detí
prehlbovať duchovné i mravné hodnoty žitia, ktoré, žiaľ, v dnešnej dobe sa už
veľmi „nenosia“. Neodcudziteľným vlastníctvom človeka nie je to, čím je, ale
to, čo vykonal.
Vážený pán dekan, dovoľte mi v mene svojom, v mene obecného
zastupiteľstva, v mene vedenia základnej školy a v mene všetkých farníkov
našej obce zaželať vám pevné zdravie a veľa lásky, aby sa vám vo svojej novej
farnosti podarilo urobiť z ďalších ľudí šťastných kresťanov. Ďakujeme vám za
všetko, za vaše každodenné úsilie, neoceniteľnú a zodpovednú prácu s mladými
ľuďmi, na ktorých vám veľmi záleží a ktorí si vás vysoko ctia. Nech vám dá Pán
Boh mnoho síl a vytrvalosti v novej pastoračnej činnosti v rámci nášho
Vrábeľského dekanátu, aby ste naďalej mohli rozvíjať svoj duchovný
a organizačný talent. Pevne veríme, že naše cesty sa nerozchádzajú natrvalo. Už
teraz sa tešíme na naše budúce stretnutia, ktoré budú iste presiaknuté
spomienkami na vaše pôsobenie v našej farnosti.
Dovoľte mi na záver rozlúčiť sa slovami Marca Aurelia: „S udalosťami,
s ktorými ťa osud spojil, sa snaž zmieriť a ľudí, s ktorými ťa život zblížil,
úprimne miluj.“

