Vážené duchovenstvo, vážený pán predseda a podpredseda TTSK, vzácni hostia,
milé sestry a bratia v Kristu,
všetkých Vás srdečne vítam na tomto posvätnom mieste, v mene všetkých
občanov Hlbokého, ako starosta obce a v mene cirkevného zboru, ako zborový
kurátor.
Pred 130-timi rokmi prišiel slovenský národ o svojho veľkého syna,
bojovníka a kodifikátora spisovného jazyka o Dr. Jozefa Ľudovíta Miloslava
Hurbana. Dnes si s veľkou úctou a vďakou spomíname na jeho život a nesmrteľné
činy. Ako Slováci Hurbanovi vďačíme za to, že svojím obetavým a usilovným
životom vybojoval spolu so štúrovcami našu národnú svojbytnosť, ktorú už dnes
berieme ako samozrejmosť. Stál pri tvorbe nášho spoločného spisovného jazyka, čo
je dôkazom toho, ako jasne dokázal vnímať prebúdzajúceho sa Ducha slovenského
národa. Hurban bol výnimočný hlavne tým, že bol všestrannou osobnosťou. Tvoril,
písal a bojoval na poli duchovnom, duševnom i fyzickom.
Žijeme v skrz na skrz materialistickej dobe, ktorá v nás už niekoľko
generácií zabíja Ducha a popiera dušu. Naša generácia už dnes vôbec nerozumie
pojmu - Duch národa. Pre nás je to abstraktný výraz, prázdne slovo, či metafora.
A v tom práve spočíva naša súčasná veľká duchovná a mravná bieda. Stratili sme
spojenie s Duchom nášho národa. A práve preto je pre nás dnes tak veľmi potrebné
a nanajvýš aktuálne pripomínať si osobnosť Dr. J.M. Hurbana, lebo on je naším
veľkým vzorom, ako máme cítiť, myslieť a konať! Musíme opäť nájsť cestu
a spojenie so živím Duchom slovenského národa, aby sme pokračovali v začatom
diele štúrovcov, aby sme sa dokázali vymaniť z otupného sveta konzumu
a zábavy, ktorý v skutočnosti pomaly ale iste zadúša naše duše a usmrcuje nášho
Ducha. Duch slovenského národa je v skutočnosti prekrásna a vznešená bytosť,

ktorá v sebe skrýva nesmierne bohatstvo inšpirácií, poznania a múdrosti. V tom je
tajomstvo štúrovcov i samotného Hurbana a jeho neuveriteľne plodného života,
že sa hlboko zamilovali do nadpozemsky krásnej slovenskej národnej bytosti
a z tejto čistej lásky vykonali činy, ktorými riskovali svoje životy, ale navždy
zmenili naše Slovensko.
Dnes na Slovensku bojujeme s korupciou, ktorá je dôsledkom našej
duchovnej prázdnoty, lebo sme stratili duchovné ideály a vyššie ciele. Hurbanova
busta sa nachádza oproti vstupu do parlamentu obklopená čestnou strážou
a vyzýva všetkých našich politikov, aby nasledovali život prvého predsedu SNR
a zasvätili ho boju za naplnenie poslania nášho národa vo svete, lebo tak ako má
každý ľudský život svoj zmysel aj každý národ má svoje dôležité a jedinečné
poslanie vo svetovom dianí. Ľudoví Štúr v tejto súvislosti povedal: „Každý národ
má svoj čas pod Božím slnkom a lipa kvitne, až dub už dávno odkvitol.“ Anglosasko-germánska epocha už odovzdala svetu svoje plody a pomaly sa brieždi vek
epochy slovanskej. Slovensko má vo svojom štátnom znaku dvojkríž, ktorý
naznačuje, že naša cesta nebude ľahká, ale každý úspech si musíme dvojnásobne
vybojovať a vytrpieť.
Milé sestry a bratia, poďakujme sa spoločne Pánu Bohu za život a dielo Dr.
Jozefa Miloslava Hurbana a dajme si dnes sľub, že budeme spoločne pokračovať
v jeho začatom diele. Nech sám náš spasiteľ Ježiš Kristus je svetlom našich
životov, aby sme dokázali nájsť a naplniť naše životné poslanie i poslanie nášho
národa a budovali tak, kráľovstvo Božie.

Ďakujem.

