plk. Horia-Emanuel Mocioc
Vážený pán starosta Július Ondrej,
vážení občania Sklabine,
v prvom rade Vám chcem zo srdca poďakovať za pozvanie na tieto oslavy
venované 71. výročiu oslobodenia obce vašej obce. Dnes oslavujeme
pamiatku našich hrdinov, ktorí bojovali bok po boku a obetovali svoje
mladé a čisté životy za oslobodenie obce Sklabiňa.
Zároveň slávime tie duchovné hodnoty, ktoré z nás robia skutočne
ľudské bytosti. Tie hodnoty, ktoré nám v najťažších chvíľach histórie
pomohli v tom, aby sme sa necítili sami a opustení, ale cítili sa silní,
spoločne s mnohými priateľmi s rovnakou túžbou po slobode, mieri
a porážke zla vo všetkých jeho formách.
Prispievam k tomuto obradu s dušou plnou emócií, s úctou a pietou na
čele tých, ktorí bojovali za vašu obec akoby bola ich vlastná, s rovnakým
zápalom ako by bojovali za svojich bratov a sestry doma. Veď čo môže byť
ušľachtilejšie, ako obetovať svoj vlastný život v duchu priateľstva za
mierumilovných občanov Slovenska, úplne rovnako ako za svojich
spoluobčanov.
Niekoľkokrát som sa pýtal sám seba čo je hlavným posolstvom, ktoré
nám naši hrdinovia odoslali – a myslím, že najdôležitejšia správa je, že
v ťažkých chvíľach dejín nie sme sami a spolu sme silnejší. Vzťah medzi
našim krajinami a ľuďmi je tradične priateľský, čoho dôkazom je aj to, že
dnes spomíname na svojich hrdinov spoločne.
Chcem Vás pri tejto príležitosti uistiť priateľstvom obyvateľov Rumunska,
ktorí boli aj sú s vami, v dobrom aj v zlom. Táto správa a tento pocit by
nás mal sprevádzať životom a pomáhať nám byť silnejšími, lepšími,
s pevnou vierou v našich priateľov a spojencov.
Veľmi vám ďakujem za to, že udržiavate nažive spomienky na všetkých
hrdinov, ktorí bojovali proti fašizmu, útlaku a degradácii ľudskosti a ctíte
si ich ako vlastných synov. Nikdy nezabudneme na ich obeť a budeme
navždy spomínať a uctievať ich pamiatku.
Boh dáva našim hrdinom večný odpočinok v pokoji a pomáha nám žiť
v mieri a priateľstve. Ďakujem.

