Drahí Gorali, milí bratia a sestry a všetci ktorí nás
sledujete v rámci tohto priameho prenosu!
Chcem Vás, ako správca farnosti Hladovka, čo najsrdečnejšie
pozdraviť a i takouto cestou Vás pozvať medzi nás – do našej
goralskej obce a farnosti. Dnes, na slávnosť Zjavenia Pána (Troch
kráľov) sa tu schádzame, aby sme predniesli „Spoločné
koledovanie goralov Slovensku a Európe“. Toto podujatie sa
organizuje v goralských obciach ako poďakovanie za zápis
našej goralskej kultúry do Zoznamu nehmotného
kultúrneho dedičstva Slovenska.
Dovolím si zacitovať slová môjho predchodcu, pána farára
Jozefa Golvoňa, ktorý sa vo veľkej miere zaslúžil o zachovanie
a šírenie goralskej kultúry v našej farnosti Hladovka a ktorý o nej
napísal tieto slová:
„V tejto farnosti žijú ľudia dobrého srdca – gorali. Je to drsný,
tvrdý a často neprístupný kraj. Ale často iba na prvý pohľad. Keď
prenikneme hlbšie a dôkladnejšie do jeho podstaty, objavíme
prekrásny majestát prírodných krás a veľkosť ducha, ktorým Boh
obdaril tento kúsok oravskej zeme.
Tvrdý, drsný, neprístupný – takto vychoval aj svoje deti. Na
prvý pohľad je tvrdý, drsný a neprístupný oravský goral – ale to len
na prvý pohľad. Komu sa podarí preniknúť do hĺbky jeho srdca,
zistí, že náš človek by dokázal vybrať svoje srdce a položiť ho na
dlaň.
Tvrdosť, drsnosť, neprístupnosť – bývajú často plášťom, za
ktorým sa skrývajú citlivosť, mäkkosť, i zraniteľnosť goralského
srdca.
S citlivosťou a nábožne žije goralský človek svoj každodenný
život. Vie, že iba dôvera v Boha je preňho i jeho rodinu svetlo
a požehnanie jeho ťažkých i radostných dní.“
Milý gorali, drahí bratia a sestry! Nezabudnime
na dedičstvo našich otcov, chráňme a zveľaďujme toto
bohatstvo nášho národa a hrdo sa ku nemu hlásme.
Aj ja pochádzam z goralskej dediny, preto mi je táto kultúra
veľmi blízka. Beriem to aj ako istú výhodu, že sa ako kňaz medzi
svojimi veriacimi cítim skutočne ako doma. V tomto duchu
prijmite i odo mňa toto želanie do Nového roku.

A jo vom tu zycim ščienčie zdrovie,
Veseľme še všičkie goraľovie,
Jezus še narodžol, by nos oslobodžol, radujme še.
Zycim jo vom zdrovia najlepsego,
Od virusa Boze chroň nos tego,
A do tego šily do kazdučkiej zyly
v kozdem kroku.
Co by vom Pon Jezus tak pozegnol,
Všičkom biede, gřehy z nas rozegnol,
Zeby my tu zyli, jak v nebie anjeli,
daj nom Boze.
Vitoj Jezušicku pod gorami,
ôstoň jus na zavse miendze nami,
ôtvieroj serduska, nase ku dobrému
pytome če.
/: Pytome tys piekne Matke švientom :/
Nech ze zavse na nos, Glodovských goraľov
tys pamiento.
(v lendackom nárečí)

Na záver sa chcem so srdca poďakovať našim farníkom,
goraľom – hudobníkom i spevákom, že neodmietli toto
pozvanie potešiť nás všetkých svojím spevom, koledami,
vinšami – zvlášť v týchto pre nás nie ľahkých časoch. Dnes
slávime slávnosť Zjavenia Pána, kedy sa Kristus zjavil ako
pravé Svetlo. Buďme aj my týmto Kristovým svetlom
a prežarujme ním všetku temnotu dnešného sveta. Nosme si
Krista - SVETLO - v srdci a svieťte i druhým. K tomu
prijmite i toto záverečné Božie požehnanie.

