Stíšenie na hore Butkov.
Nad obcou Ladce v pravej časti vrcholu hory Butkov sa od minulého roka
vypína 12 metrov vysoký, neobyčajný kríž – symbol kresťanstva a našej
spásy.
V sobotu 21. júna 2014 k tomuto monumentu boli slávnostným požehnaním
priradené ďalšie kresťanské symboly: Desatoro vyryté v dvoch kamenných
doskách, Sväté písmo so symbolmi štyroch evanjelistov a postavy nositeľov
kresťanstva našim slovanským predkom vierozvestcov Cyrila a Metoda.
Oproti týmto v kameni stvárneným symbolom pribudol aj pamätník
výnimočného pápeža v blahej pamäti Jána Pavla II. s textom: „Nebojte sa!“,
ktorý v mladosti tvrdo pracoval v poľskom kameňolome Zakrzowek, a ktorý
po celý ďalší život bol človekom ťažkej práce a služby na poli cirkvi. „ Keby
nebolo aj Jána Pavla II. ktorý svojím postojom a službou bezpochyby prispel
k slobode národov utláčaných totalitným režimom, neboli by sme tu dnes
zhromaždení“ – zdôraznil v závere homílie krakovský kardinál Stanislaw
Dziwisz, ktorý stál po boku tohto božieho služobníka verne 39 rokov a ktorý
pamätník a ostatné kresťanské symboly požehnal za účasti biskupa RKC
Tomáša Galisa, mnohých kňazov a okolo tisícky zúčastnených veriacich. Na
tomto slávnostnom akte, na základe pozvania, nechýbalo ani vedenie
košeckej diakonie. Organizátor slávnosti Považská cementáreň Ladce,
v ktorej areáli – lome sa pamätník nachádza, má dlhoročnú spoluprácu so
SED Košeca, čo v uvítacom príhovore zdôraznil gen. riaditeľ Ing. Anton
Barcík. Tiež pripomenul niektoré výnimočnosti hory Butkov. Táto hora už
120 rokov dáva materiál – cement na tisícky stavieb nielen na našom
Slovensku, od priehrad, mostov ciest a diaľnic až po byty, školy, nemocnice,
charitatívno-diakonické sociálne inštitúcie či mnohé kostoly, vybudované
hlavne po revolúcii po celom Slovensku (nevynímajúc naše evanjelické). Je
potešiteľné, že ako prvý hostia – pútnici po slávnosti požehnania navštívili
toto miesto v doprovode gen riaditeľa Ing. Barcíka, práve zástupcovia zo SED
Košeca, spolu s predsedníctvom CZ ECAV v Považskej Bystrice a našimi
vzácnymi hosťami z Kanady na čele s Rev. Dr. Dušanom Tóthom. Ten vo
svojom príhovore zdôraznil potrebu stíšenia sa a modlitby na tomto mieste,
ktoré dýcha mimoriadnym duchovným rozmerom a akoby symbolicky spájal
nebo so zemou. Nasledovala spoločná pieseň Ó Pane drahý .... , modlitba
i požehnanie. Bol to pre nás mimoriadne duchovný zážitok, ako aj
povzbudenie do ďalšej práce na vinici nášho Pána a v službe ev. diakonie.
Naša srdečná vďaka za tieto požehnané chvíle patrí realizátorovi myšlienky
Ing. Antonovi Barcíkovi, gen. riaditeľovi PC Ladce s jeho spolupracovníkmi,
ale nadovšetko Pánu Bohu za všetko požehnanie pri realizácii tohto
vznešeného projektu.
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