Zahučali hory a smútočný chorál znie Zahuráckym lesom.
Vy, moji blízki, prišli ste dnes za mnou, no ja už pri vás nie som.
Nádherný pohľad je však na vás a môj drahý kraj – odtiaľto z hora.
Neopúšťam toto všetko, no teraz ma večná Láska k sebe volá…
Vraciam sa domov…Už privinula si ma matka k svojej hrudi…
Tešte sa však so mnou! Som tam, odkiaľ aj pre vás radosť prúdi.
Nebudete viac počuť môj hlas, cítiť dotyk rúk a vidieť môjho tela kroky…
Ďakujem však vám všetkým – za vašu lásku, radosť a prekrásne roky.
Utrite slzy a tešte sa! Verím, aj keď neviem ešte kedy,
raz určite sa stretneme – s nekonečnou Láskou – v nebi…

Vážené smútočné zhromaždenie
V tejto pre nás všetkých tak smutnej chvíli dovoľte , aby som Vám v mene
všetkých občanov rodného mesta Spišské Vlachy a v mene
predstaviteľov
samosprávy prejavil tú najhlbšiu sústrasť, akú všetci cítime nad stratou nášho rodáka,
od 24. júna 1996 čestného občana mesta Spišské Vlachy Mons. Františka Tondru.
Aj keď svetlo jeho pozemskej púte už zhaslo, v nás všetkých zostalo poznanie, že bol,
že sme ho poznali a milovali a že po sebe zanechal dielo, ktoré tu zostáva navždy.
Otec biskup mal ku svojmu rodnému mestu vrelý, milujúci vzťah, rád sa
stretával s Vlašanmi, zvlášť so svojimi rovesníkmi pri minuloročnom životnom jubileu
pospomínal na svoje mladé letá. Bolo pre nás Vlašanov cťou, že si pri svojich
biskupských povinnostiach vždy našiel čas, a my sme ho očakávali na Vianočných,
Veľkonočných a Svätojánskych bohoslužbách. Jeho múdre a uvážlivé slová boli pre
nás povzbudením v ďalšom živote. Máme pocit a sme hrdí, že žil s našim mestom.
Čas, ktorý odmeral kroky jeho životnej púte vyjadruje pred nami to, čo
po sebe vzácny človek zanechal, hodnoty, ktoré vytvoril. Bol oddaný, cirkvi, svojej
rodine, robil všetko pre ich dobro. Bol pracovitý, usilovný s pevnými zásadami. Tieto
hodnoty si dnes uvedomujeme a dúfame, že aj keď nás Otec Biskup opustil, to dobro,
ktoré bolo v ňom si vezmime ako príklad.
S týmito slovami sa s Vami, náš drahý rodák, lúčime. Naša rozlúčka nech
je skromným písmenkom v uzatvárajúcej sa knihe Vášho bohatého a plodného života.
Napriek nevyhnutnosti, ktorú každému prináša neúprosná smrť, budete navždy znieť
v našich spomienkach.
Odpočívajte v pokoji
Vaši Vlašania

