Veľadôstojný pán farár,
dovoľte mi, aby som sa v mene veriacich obce Liptovská Štiavnica prihovoril v tento deň,
kedy ste v našom kostole odslúžili poslednú sv. omšu ako správca farnosti Ludrová. Nie tak
dávno prebehla obcou správa, ktorú nikto nečakal, že ako správca farnosti u nás končíte
a odchádzate na nové pôsobisko do Nižnej. Spravovali ste našu farnosť dlhých 12 rokov. Pri
tejto príležitosti by som chcel zrekapitulovať pár dôležitých míľnikov. Ako starosta obce som
vás vnímal ako kňaza pracovitého, ktorému leží na srdci aj materiálno-technické
zabezpečenie farnosti. Chcem spomenúť výstavbu pastoračného centra Carmagnola, ktorú
ste zrealizovali a postavili, až do úplného konca. Pastoračné centrum slúži hlavne mládeži
v obci, ale aj na rozvíjanie duchovných hodnôt a tiež na oddych pre mladých z iných farností.
Podarilo sa nám vymeniť strešnú krytinu na našom kostolíku, do ktorého nám čoraz viac
zatekalo. Z vášho podnetu a iniciatívy sa za pomoci veriacich prekryla strecha medeným
plechom, ktorý by mal vydržať aj pre ďalšie generácie. To svedčí o tom, že vaše kňazské
poslanie nie je založené na majetku a zisku, ale predovšetkým na obnove cirkevných budov,
v ktorých veriaci získavajú nádej pre večný život. Dvanásť rokov prežitých vo farnosti
znamenalo, že ste pre nás odslúžili 6200 svätých omší, pokrstili ste 137 detí, pochovali 170
veriacich, zosobášili ste 37 párov a 333 mladých ľudí pripravil ku sviatosti birmovania. To sú
čísla, ktoré hovoria o skutočnosti, že ste boli, kňaz aktívny a v pastorácii ste nikdy neuhýbali
pred povinnosťami, ktoré vyplývali z vašej služby.
Vaše povolanie je ťažké, veľmi zodpovedné a dôležité pri výchove a duchovnom pôsobení na
ľudí, na veriacich. Vo svojej práci ste boli radcom, liečiteľom, učiteľom, ale aj
vychovávateľom či kritikom. Museli ste sa dokázať vžiť do jednotlivých situácií a tak spoločne
hľadať východisko z danej situácie. Ste človek, ktorý má určený cieľ za ktorým si zodpovedne
kráča, aby ho dosiahol. My veriaci obce vám chceme pri tejto príležitosti vysloviť slová Pán
Boh zaplať za všetky vyslúžené sviatosti. Máte rád aj šport, hlavne cyklistiku. Mnoho
miništrantov ste prostredníctvom tejto aktivity priviedol k oltáru. Na novom pôsobisku vám
chceme popriať veľa šťastia, ale hlavne božieho požehnania a dar ducha svätého, aby vás
sprevádzal v ďalšej kňazskej službe.
Na záver mi dovoľte, pán farár, aby som vám odovzdal tento obraz, na ktorom sú zachytené
dve stavby, ktoré úzko súvisia s našou obcou. V popredí obrazu je novostavba kostola
postaveného v roku 1999. Za ním je pastoračné centrum Carmagnola, ktorého staviteľom ste
boli vy.
Chcem vás poprosiť, keď v budúcnosti pozriete na tento obraz, spomeňte si na 12 rokov
pôsobenia v našej obci. Pri pohľade naň nechcem vyvolať len spomienku, ale chcem poprosiť
aj o modlitby za nás veriacich.
Nezabudneme na vás. Ak bolo niečo zlé, žiadame o prepáčenie, hlavne prosíme vás
o modlitbu za obec Liptovskú Štiavnicu.
Dušan Lauko
starosta obce Liptovská Štiavnica

