Veľadôstojný duchovný otec Stanislav, milí bratia v kňažskej službe, ctihodné sestričky, vážení
prítomní.
Dnes sa dožívate krásneho životného jubilea 80-rokov života. Prišli sme dnes aj my, Vaši verní rodáci,
spolu s našim duchovným otcom a tiež i Vašimi spolužiakmi zo ZŠ v Uníne, aby sme Vás pozdravili pri
príležitosti tohto krásneho jubilea. Chceme Vám i týmto spôsobom vyjadriť úctu a lásku, že ste vždy
zostali v našich srdciach, hoci ste už v roku 1962 po Vašom vysvätení za kňaza odišli ako mladý kaplan
z rodnej obce Radimov. Svoj život ste obetovali Pánu Bohu a stali ste sa tak prameňom života pre tých,
ktorí to najviac potrebovali. Povolanie kňaza je ťažké, hlavne v dnešnom svete, ale veľmi potrebné.
Život kňaza je neprestajná obeta. Nikto nie je schopný preukázať ľudstvu väčšie dobro , ako skutočný
kňaz. Vedie a usmerňuje nás, je láskavý, ale aj prísny. Pred ním ľudia otvárajú svoje najväčšie
tajomstva a boľavé srdcia. Je človekom, ktorého slovo padá do srdca váhou Božej autority a preniká
do duše silou viery.
Drahý náš duchovný otec Stanislav, ako kňaz ste vyorali hlbokú brázdu duchovného života na
rôznych miestach nášho krásneho Slovenska. No kdekoľvek Vás život zavial, vždy ste sa rád vracali do
svojho rodiska, malej dedinky na Záhorí do Radimova. Toto miesto Vám bolo nielen kolískou, ale i
útechou a posilou v čase Vašej mladosti a tiež i vo Vašom kňažskom živote. Často ste sa vracali ku
svojim drahým rodičom, súrodencom, a neskoršie, hoci už aj s podlomeným zdravím na miesto ich
trvalého odpočinku.
Krásnu pamiatku na Vás máme i v našom malom kostolíku sv. Zuzany , kde ste sa pričinili o prestavbu
oltára v čase rekonštrukcie interiéru kostola. Ďakujeme za Vašu materiálnu pomoc, ako i za Vaše
modlitby a obety. Teší nás, že Vám pri príležitosti Vášho 50. výročia vysvätenia za kňaza, dňa 30. júna
2012 pri svätej omši v rodnej obci bolo udelené čestné občianstvo obce Radimov.
Drahý náš duchovný otec, dnes i Vaša duša velebí Pána, lebo veľké veci urobil ten, ktorý je
mocným. Na záver mi dovoľte v mene nás prítomných rodákov, ako i v mene našej unínskej farnosti,
Vašich spolužiakov, i v mene celej obce Radimov, zaželať Vám do ďalších rokov veľa Božích milostí,
hojnosť darov Ducha svätého. Nech Vás náš nebeský Otec odmení svojim požehnaním, obdarí Vás
zdravím a pokojom v srdci. Nech Sedembolestná Panna Mária stojí pri Vás a ochraňuje Vás na ďalšej
ceste životom. To Vám želajú Vaši rodáci a Vaši spolužiaci.
A úplne na záver mi dovoľte pozvať Vás všetkých na naše krásne Záhorí. Radi Vás privítame a niečím
dobrým aj pohostíme.

