
Vážení spoluobčania, milí a ctení hostia. 

     Stretávame sa tu dnes aby sme si uctili pamiatku 100.výročia narodenia vzácneho človeka 

–kňaza, ktorému na znak vďaky a úcty odhaľujeme tento  pamätník. Mons. Justín Beňuška tu  

naozaj vyoral  hlbokú brázdu, ktorá svedčí o jeho zmysluplnej pastoračnej práci. Keď som 

premýšľal nad tým čo najviac charakterizovalo mons. Justína Beňušku, prišlo mi na um, že to 

bolo jednoznačne dobro-dobro prevtelené do kňazského rúcha. Dobrosrdečnosťou 

a prirodzenou ľudskou pokorou dýcha aj táto fotografia umiestnená na tomto 

pamätníku.Takto si ho zapamätajme všetci nielen tí, ktorých sobášil, učil náboženstvo, žehnal 

pri spovedi, či usmerňoval pri výkyvoch vo viere, ako dobráka s pastierskou palicou, ktorý tu 

zanechal kus seba. Nemožno v tejto chvíli nespomenúť, že za 10 rokov pôsobenia v našej 

farnosti mal obrovský podiel na tom, že nás normalizačná vlna neodniesla na breh ateizmu. 

Veľká časť z vás ho poznala ako kňaza, ktorý navštevoval domácnosti, vlieval nádej tam kde 

sa stalo nešťastie, či kosila smrť, podporoval svoje ovečky vo viere a to spôsobom jemu 

vlastným- osobným príkladom s vysokou dávkou dobrosrdečnosti, pokoja, pokory 

a odpúšťania. 

     Pri tejto príležitosti mi nedá spomenúť jednu súvislosť. Mnohí z Vás ste určite videli film 

Miloša Formana „Prelet nad kukučím hniezdom“. Je o človeku, ktorý sa nebál bojovať. 

A takýto bol aj mons. Justín Beňuška nebál sa tiež bojovať, za čo mnohokrát platil daň 

najvyššiu, stratu slobody a pastoračného uplatnenia. V jednej scéne chce hlavný hrdina 

povzbudiť ostatných, aby skúsili žiť inak- aby sa stali slobodnými a ako dôkaz jeho chuti 

a odhodlania uskutočniť to ponúka stávku, že holými rukami vytrhne hydrant. Síce jemu sa to 

nepodarilo ale mal nasledovníkov, ktorí to dokázali. A tu chcem upriamiť pozornosť že aj Vy 

mons. Beňuška máte svojich nasledovníkov v kňazskom rúchu, ktorých ste svojim príkladom 

a cielenou pastoračnou prácou priviedli na cestu kňazstva. Vám sa to podarilo a za to sa Vám 

chcem dnes v mene všetkých veriacich obce Jablonové úprimne zo srdca poďakovať. Váš 

odkaz tu zostane nielen dnes ale verím že generácie si ho budú odovzdávať a pripomínať 

navždy. 

 

 

 

 


