
23.09.2018 Jablonové, 100. výročie narodenia mons. Justína Beňušku 

 

Poďakovanie po sv. omši 

 

Bratia a sestry, dovoľte mi povedať niekoľko organizačných pokynov:  

Po skončení sv. omše sa spoločne presunieme k pamätníku na cintoríne v takom poradí ako 

sme prišli do kostola. Keď budete vychádzať z kostola, miništranti vám rozdajú fotografiu 

mons. Beňušku s modlitbou za kňazské povolanie, ktorá je na druhej strane. Zoberte si ju 

prosím nielen na pamiatku ale aj ako podnet, aby sme prosili za nové kňazské a rehoľné 

povolania z našej farnosti. 

Za nás všetkých, tu zhromaždených, sa v tejto chvíli chcem poďakovať predovšetkým 

Bohu za nádherný dar pre nás všetkých, ale aj pre iných, ktorí poznali mons. Beňušku, ktorý 

sme dostali v jeho osobe. 

Dovoľte mi, aby som sa v tejto chvíli poďakoval všetkým vám za všetko to, čím ste 

prispeli k dôstojnému priebehu tejto slávnosti. 

Chcem sa poďakovať príbuzným mons. Beňušku, ktorí prijali moje pozvanie. Som rád, 

že sú medzi nami a po niekoľkých desaťročiach prišli opäť sem, kam chodievali spolu 

s rodičmi a starými rodičmi na návštevu za svojím strýkom Justínom. 

Chcem sa poďakovať Obecnému úradu v Jablonovom - poslancom Obecného 

zastupiteľstva a zamestnancom, ktorý finančne prispel na túto slávnosť. Osobitne sa chcem 

poďakovať starostovi obce pánovi Ladislavovi Čičkovi, bez ktorého úsilia a námahy, by sme sa 

tu dnes nemohli zísť, pretože si zobral za svoje, aby dôstojne pripravil celú túto slávnosť.  

Ďakujem všetkým sponzorom a osobitne chcem poďakovať Konfederácii politických 

väzňov na Slovensku na čele s jej predsedom pánom Petrom Sandtnerom, ktorí navrhli, 

finančne podporili a zrealizovali pamätník mons. Beňuškovi spolu s Obecným úradom 

v Jablonovom a Biskupstvom v Nitre.  

Teším sa, že sú medzi nami aj členovia vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazara 

Jeruzalemského, pretože ich charizma je slúžiť nemocným bez výnimky, ku ktorým mal mons. 

Beňuška veľmi blízky vzťah.  

Som veľmi rád, že pozvanie prijali hasiči a športovci ku ktorým mal mons. Beňuška 

tiež  veľmi dobrý vzťah a vzájomne si pomáhali.  

Nemôžem zabudnúť na našich spevákov, ktorých s mons. Beňuškom spájalo veľmi 

veľa. Bol to nielen spev, spoločná práca ale aj vzájomné návštevy. 

Chcem pamätať aj na našich zosnulých mužov, ktorí veľmi úzko spolupracovali 

s mons. Beňuškom: Organisti Rudolf Kúdelčík, Pavel Baláž, Kostolník Jozef Galo, starosta 

Bernard Krajči a kronikár Jozef Tarhaj.  

Našu vďačnosť a modlitby si zaslúžia aj mnohé ženy, ktoré sú už vo večnosti. Sú to 

predovšetkým tie, ktoré zdobili a svojimi výšivkami okrášľovali kostol. Výsledky ich práce 

dodnes vidieť medzi nami. Boli to predovšetkým Karolína Galová a Mária Galová, ktoré úzko 

spolupracovali dnes už zomrelou rehoľnou sestrou Vladimírou Galovou. S vďakou chcem 



spomenúť aj na Cecíliu Galovú, ktorá pokiaľ mohla, tak sa denne predmodlievala ruženec 

a s ružencom stála pri rakve každého zomrelého.  

Ako nespomenúť aj pekný kňazský vzťah k nášmu rodákovi dnes už nebohému kňazovi mons. 

Karolovi Krajčimu. 

Záverom sa chcem poďakovať za výzdobu kostola, miništrantom a tiež aj nášmu 

organistovi Andrejovi, ktorý po hudobnej stránke sprevádzal so spevokolmi dnešnú slávnosť 

tak včera ako aj dnes. Ďakujem aj rodine Gloserovej, ktorá piesňami obohatila toto duchovné 

podujatie. 

Ešte raz všetkým zo srdca ďakujem! 

Po obede bude slávnosť pokračovať akadémiou o 14.00 hod v kultúrnom dome, na 

ktorú vás všetkých srdečne pozývam. Prijmite slávnostné požehnanie. 

 

Mons. Michal Baláž 


