Vážený duchovný otče, poslanci obecného zastupiteľstva, milí hostia.
Je pre mňa mimoriadnou cťou a potešením, že práve dnes na Sviatok svätých
Cyrila a Metoda, keď v Kľušove slávime odpustovú slávnosť, môžem medzi nami
privítať tu najdôležitejšiu osobu v našej obci, nášho nového duchovné pastiera,
veľadôstojného pána Patrika Šarišského.
Duchovný Otče, vitajte medzi nami v Kľušove!
Som veľmi rád, že ste si našli čas a prijali ste pozvanie na tento slávnostný obed.
Vo svojom predchádzajúcom pôsobisku, vo farnosti svätého Ladislava v Košickej
Novej Vsi, ste slúžili 16 rokov. Teraz si musíte zvykať na nové prostredie, nové
tváre, ale aj na odlišnú mentalitu ľudí.
Verím však, že aj naše dnešné stretnutie napomôže k tomu, aby ste sa pri nás,
čo najskôr cítili aspoň trochu ako doma.
Skôr než Vám predstavím poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných
funkcionárov našej obce, rád by som Vám predstavil moju manželku Gabrielu.
A teraz dovoľte, aby som Vám predstavil poslancov Obecného zastupiteľstva
našej obce:
- pána Mareka Hudáka, ktorý je zároveň aj mojim zástupcom a členom
obecnej rady,
- pána Jozefa Pillára s manželkou Ľudmilou – ktorý je zástupcom za
miestnu časť Kľušovská Zábava a členom obecnej rady,
- pána Miroslava Čecha s manželkou Martinou,
- pána Dominika Čecha s manželkou Ivanou,
- pána Vladimíra Mateja s manželkou Annou, ktorý je predsedom
dobrovoľných hasičov v našej obci
- a pani poslankyňu Janu Sendekovú s manželom Mariánom, ktorá je
členom obecnej rady.
Rovnako Vám chcem predstaviť ostatných funkcionárov našej obce:
-

hlavného kontrolóra obce pána Petra Zlackého,
a jeho manželku Máriu, ktorá je referentkou obecného úradu,
riaditeľku základnej školy s materskou školou pani Janu Štalmachovú,
jej zástupkyňu pani Stanislavu Hučkovú, učiteľku v materskej škole
učiteľku v základnej škole pani Marcelu Kašperovú
učiteľku v materskej škole pani Luciu Sobekovú
vychovávateľku v školskom klube pani Moniku Benkovú- Gočovú,

- kronikára našej obce Františka Guteka s manželkou Máriou, ktorý je
zároveň riaditeľom Šarišského múzea v Bardejove
- a konateľa nášho obecného podniku pána Františka Čuláka s manželkou
Martou.
Otče duchovný, všetci sa tešíme na našu spoluprácu.
Ako starosta obce si dovolím povedať, že ja aj poslanci sa budeme snažiť byť
Vám vždy nápomocnými a ochotnými pomôcť.
Na tomto mieste by som chcel vysloviť ešte jedno veľké ďakujem.
Táto moja vďaka patrí v mene všetkých Kľušovčanov členom kostolnej rady, a
to najmä pánom Jánovi Marčinovi a Jozefovi Paľkovi a ich podporujúcim
rodinám.
Ohromné množstvo času, ktoré títo páni strávili pri prácach na rekonštrukcii
chodníkov a sociálnej budovy pri našom kostole je neoceniteľné a zaslúžia si
naše veľké uznanie.
Práce je však stále dosť a je úlohou nás všetkých zúčastňovať sa na tomto diele.
Duchovný otče, svojím farníkom v predošlej farnosti ste zanechali Duchovný
testament, šestnásť viet na rozlúčku. V prvej vete píšete:
„Vzbudzoval som vo Vašich srdciach vieru – posilňujte ju.“
Patróni našej obce svätí Cyril a Metod priniesli vieru na naše územie a aj
v našom chráme je nápis:
„Dedičstvo otcov zachovaj nám pane“.
Tým dedičstvom je viera a viera sa prejavuje aj v skutkoch.
Prajem Vám, aby ste čas strávený v našej farnosti a v našej obci považovali sa
zmysluplný, aby ste videli plody svojej práce.
Verím, že aj skutky nás, Vašej duchovnej rodiny, budú svedčiť o skutočne žitej
viere.
Vyprosujem Vám veľa Božích milostí na tejto Vašej novej misii, budeme sa za
Vás modliť a prosím aj o Vaše modlitby za nás, pri niekedy ťažkých
rozhodnutiach o smerovaní našej obce v dnešnej ťažkej dobe na medziľudské
vzťahy. Vás duchovný Otče si vyvolil náš nebeský Otec a nás si zvolili občania
tak verím, že pod ochranou svätých Cyrila a Metoda prejdeme aj ťažkými
skúškami, ktoré nás spoločne čakajú.
Vitajte medzi nami....

