Vážení prítomní,
Chcem sa tu pri príležitosti 100.výročia narodenia mons. Justína Beňušku podeliť s Vami
tu prítomnými o dotyky ktorými obohatil tento výnimočný kňaz a človek môj vtedajší život.
Učil ma náboženstvo a príležitostne mňa a mojich 4 spolužiakov oslovoval či by sme
nepomohli pri prácach na fare. Jednalo sa spravidla o drobné pomocné práce pri ukladaní
dreva, spratávaní uhlia, či vyťahovaní vedier so zeminou pri hĺbení studne pri kostole. Vždy
nás po skončení prác pozval na faru na malé občerstvenie, kde nám pochopiteľným spôsobom
odpovedal na mnohé naše zvedavé otázky. Mnohokrát sme prišli aj témami, s ktorými sme si
nevedeli rady a na náboženstve sme sa hanbili spýtať prípadne aj s takými kde sa nám
posmievali naši spolužiaci. On vždy s nadhľadom našiel pre nás uspokojivú odpoveď.
Spomeniem aspoň jednu jeho myšlienku ktorá sa mi hlboko vryla do pamäte. Pedagógovia
a aj niektorí spolužiaci vyslovovali názor, že boh neexistuje, že ho nikto nevidel a pod. Pri
tejto otázke podišiel k oknu a hovorí: „ chlapci vidíte tamtie elektrické drôty my že áno
a veríte, že je v nich elektrický prúd, taktiež odpoveď ÁNO a vidíte ten prúd my, že nie a keď
sa tých drôtov chytíte tak vás prúd zabije“. V učení katolíckej viery je to podobné, Boha nikto
nikdy nevidel ale dotyk s ním ťa nezabije ale posilní a povzbudí. Môžeš sa ho dotknúť avšak
jedine cez modlitbu.
Druhým pozitívnym rozmerom jeho ľudskosti a dobrosrdečnosti bolo nasledovné. Zasiahla
nás ako rodinu náhla smrť môjho brata Ivana. Napriek tomu že mons. Beňuška tu viac ako 20
rokov neboli prišiel nám list s obrovským povzbudzujúcim účinkom pre celú rodinu. Tu sa
v plnom rozsahu ukázali jeho ľudské ale aj duchovné hodnoty, ktoré nezničili ani útrapy vo
väznení, a ktorému v srdci zostali Jablonovskí veriaci. Mám informácie, že podobné
povzbudzujúce listy prišli aj do mnohých ďalších domácností v obci, čo svedčí o tom, že
vedel odovzdať odkaz pre neho taký typický a to odkaz pokoja povzbudenia a dobra.
Tretím stretnutím s jeho dobrosrdečnosťou a láskavosťou bolo na fare v Klátovej novej
Vsi, kde sme partia chlapov z Jablonového robila nový poter na povale fary, po skončení prác
s povestnou vďakou jemu tak vlastnou daroval každému zúčastnenému cielený darček pre
starších tak potrebné sudy „na majču“ a nám mladším knihy. Mne sa dostala do rúk knižka od
Andrého Frossarda „Boh existuje stretol som ho“. Musím priznať, že som sa k nej dostal až
po mnohých rokoch ale odkaz, ktorý v sebe nesie, mal za cieľ dennodenne hľadať povzbudiť,
rozvíjať a udržať vieru v človeku. Tento odkaz ste mons.Beňuška zanechali aj vo mne ale som
presvedčený, že aj v tejto obci, za čo Vám s odstupom času úprimne ďakujem.

