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Namiesto úvodu

Význam putovania 
v živote kresťana

Milí  bratia  a sestry!  Blíži  sa  nám čas, 
keď na Slovensku budeme putovať  na 
jednu  z najväčších  a najvýznamnejších 
pútí, na Mariánsku horu do Levoče. Aj 
kruciáta  každoročne  organizuje  púte, 
a to  nielen k Panne Márii  na Levočskú 
horu,  ale  aj  do  vzdialenejšieho 
Medžugoria,  aj  do  Krościenka  nad 
Dunajcom, aj na iné miesta.

Aký  majú  v našom  živote  význam 
takéto  putovania?  Už  v dejinách 
kresťanstva  môžeme  vidieť,  ako  Boží 
ľud  často  a rád  putoval  na  posvätné 
miesta, kde sa mohol stretnúť z Božou 
milosťou.  Pri  putovaní  musíme  zväčša 
zanechať  naše  pohodlie,  stereotyp 
a vydať  sa  na  cestu  spojenú  s určitou 
námahou a prekonávaním prekážok, so 
svojím batôžkom, kde si nesieme len tie 
najdôležitejšie veci.

Aj  po  duchovnej  stránke,  ak  sa 
rozhodneme   putovať    za   Pánom,

musíme  často  zanechať  starého 
človeka,  niečoho  sa  zriecť,  lebo  naše 
slabosti  a hriechy nám bránia na tejto 
ceste,  a preto  by v našom duchovnom 
batôžku  nemali  chýbať  Eucharistia, 
sviatosť  zmierenia,  dobré  skutky, 
milosrdenstvo.

Naše pozemské putovanie  nám teda 
pripomína  putovanie  do  neba.  Túžime 
sa povzbudiť, načerpať z Božej milosti. 
Pre  nás  kresťanov  sú  to  chvíle 
intenzívnej  obnovy  modlitby.  Raz  som 
sa stretol  s dvoma pútnikmi,  ktorí  boli 
na  púti  vo  Svätej  zemi.  Jeden  prišiel 
duchovne povzbudený a ten druhý bol 
sklamaný, čakal niečo viac. Nenašiel tu 
svätosť, ktorú predpokladal. Je dôležité, 
ako  človek  prežije,  duchovne  vníma 
svätosť  miesta a využíva ten čas, lebo 
z pútnika  sa  môže  stať  len  turista. 
Turista chodí  a spoznáva nové miesta, 
túži  vidieť  a spoznať,  ale  možno  nie 
s hlbším  cieľom  zameraným  na  Boha, 
s ktorým by sa chcel  osobne stretnúť. 
Pútnik má však jasný a celoživotný cieľ 
– a tým je večnosť s Bohom.

Marek

Katechéza

KOČ a evanjelizácia

Hneď  na  začiatku  chcem  zdôrazniť,  že 
Kruciáta oslobodenia človeka (KOČ) nie je 
protialkoholické dielo ani dielo zamerané 
na terapiu, ale je to evanjelizačné dielo.

Hlásanie evanjelia sa má dotýkať celého 
človeka, jeho duše a tela. Ináč ohlasovanie 
evanjelia,  radostnej  zvesti,  nebude 
evanjelizáciou, ale bude iba odovzdávaním 
teórie, suchých informácií.

Evanjelizácia je totiž zdieľaním sa o tom, 
čo a ako Boh koná v našom živote. Kristus 

prišiel,  aby   nás   oslobodil z duchovného 
otroctva  hriechu.  Aby  sme  boli  spasení 
a mohli  prežívať  osobne,  ako  osobnú 
skúsenosť, že sme slobodné Božie deti.

Sloboda je ovocím evanjelizácie a prijatia 
Pána Ježiša. Keď prijmeme Krista, tak sme 
slobodní.  A tu  vidíme  vzťah  medzi  KOČ 
a evanjelizáciou.  V KOČ  ide  o duchovnú 
slobodu  človeka,  a to  je  podstatná  časť 
evanjelizácie.  KOČ  je  teda  evanjelizačný 
prostriedok.  Nejde  iba  o verejnú  či 
súkromnú  deklaráciu  rozhodnutia,  ale 
o evanjelizačnú činnosť  s novým zápalom 
aj  metódami  a spôsobmi.   V kontexte 
evanjelizácie sa pozrime na dielo KOČ.

1



Katechéza

Oslobodenie
ako ovocie evanjelizácie
Ježiš Kristus túži po spáse človeka. Túži, 
aby človek získal večný život.  Duchovné 
oslobodenie  človeka  je  pokračovaním 
misie  Krista.  Preto  je  KOČ prostriedkom 
evanjelizácie.  KOČ  je  spoločenstvo  ľudí, 
ktorí  majú  poslanie  oslobodzovať  ľudí 
alebo priviesť ich k Ježišovi Kristovi. Aby 
ich  On  vyslobodil  z duchovného 
a telesného otroctva.

Preto KOČ nie je nasmerovaná len na 
chorých a závislých ľudí, ale predovšetkým 
na zdravých ľudí, ktorí nezištne a obetavo 
zápasia o dôstojnosť a slobodu človeka. 

Skutočné oslobodenie môže priniesť iba 
Kristus mocou svojho Ducha. Preto KOČ 
nie  je  terapeutická  a spoločenská  akcia, 
ale duchovná náboženská akcia, hoci  sú 
pri  tom  využívané  aj  rôzne  iniciatívy 
abstinentského hnutia. 

Najprv evanjelizácia,
potom oslobodenie
Pravú  slobodu môže  dať  iba  Boh.  Sami 
seba nemôžeme vyslobodiť.  Samozrejme 
kroky k slobode môžeme urobiť a máme 
urobiť. No skutočná sloboda stojí na voľbe 
Boha.  Iba  v Božej  láske  môžeme  nájsť 
pravú  slobodu  a plnosť  šťastia.  Všetky 
ostatné  nápady  na  slobodu  sú  vždy 
poznačené  rizikom  dočasnosti.  Preto 
v snahe  o slobodu  človeka  vždy 
pamätajme na to, kto je darca slobody. 
Hlásanie  evanjelia  je  vždy  prepojené 
s tajomstvom príchodu Božieho kráľovstva 
a spásy  Ježiša  Krista,  čo  je  viditeľné 
v KOČ.

KOČ  nie  je  protialkoholické  dielo. 
V prvom rade  je  to  duchovné  dielo.  To 
značí, že oporou KOČ je Boží plán spásy, 
účasť na misii Ježiša Krista, viera v Božiu 
moc,  ktorá  oslobodzuje,  a modlitba 
s dôverou.  KOČ  má  byť  úzko  spojená 
s evanjelizáciou ako mocným ohlasovaním 
príchodu  Božieho  kráľovstva.  V tomto 
svetle  je  potom KOČ  väčšmi  nástrojom 
v službe  zjavovania  Božieho  kráľovstva 
a slobody Božích synov.

A oslobodenie privádza
k evanjelizácii
Každé  pravdivé  prežitie  oslobodenia 
v Kristovi je počiatkom naliehavosti podeliť 
sa s touto  dobrou novinou.  Ak zažijeme 
duchovné  oslobodenie,  stávame  sa 
skutočnými  evanjelizátormi.  Prijímame 
Pána Ježiša do svojho života a jeho dar 
slobody a vydávame o tom svedectvo.

Môžeme  si  dať  otázku:  Musíme 
o skúsenosti  oslobodenia hovoriť  druhým 
ľuďom?  Musíme  sa  stať  svedkami? 
Evanjelizátormi?  Odpoveď  znie:  Áno! 
Prečo? Keď prijímame Ježiša a stávame sa 
slobodnými Božími deťmi, tak sa zásadne 
mení náš život. Už nemôžeme žiť podľa 
tela.  Ak  sme  prijali  evanjelizáciu  a dar 
slobody,  stávame  sa  svedkami  novosti 
života.  Sme svedkami  svetla  a nie  tmy. 
Sme  znakom  slobody  a sme  si  toho 
vedomí.  A ak  sme  slobodní,  tak 
prirodzenou  túžbou  nášho  srdca  je 
ohlasovať evanjelium tým ľudom, ktorí žijú 
v okovách smrti. Z otroka sa stáva apoštol 
slobody Božích detí.

Opätovne  zdôrazňujem:  KOČ  je 
evanjelizačné hnutie. Všetko v ňom vedie 
k prijatiu  evanjelia.  Pomáha  si  pri  tom 
evanjelizačnými  prostriedkami  ako 
hlásaním kerygmy, svedectvami, kázňami, 
modlitbami,  spevmi  a programom  pre 
farnosti  a iné  spoločenstvá,  ktorý  má 
názov Evanjelium oslobodenia.

Prijatie  celej  pravdy  o dare  KOČ  pre 
Oázu nám hovorí o tom, že KOČ je jeden 
z najkrajších  evanjelizačných  projektov. 
Nie  všade  je  zrealizovaná  celá  metóda 
KOČ, ale ohromnou vecou je to, že mnoho 
svedkov sa podujíma na dobrovoľný dar 
abstinencie,  čo  je  mnohohovoriaci  znak 
sily tohto diela. 
• Prijali sme Pána Ježiša do svojho srdca 
a podriadili sme mu svoj život?
• Prežívame  svoje  telesné  a duchovné 
oslobodenie? Je oslobodenie naša osobná 
skúsenosť? Mení sa náš život?
• Hovoríme s ľuďmi o svojom oslobodení? 
Sme toho svedkami? Evanjelizujeme?

ThDr. Jozef Heske, PhD.
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Formovala ma fascinácia
Franciszkom Blachnickým

Prinášame  vám  dokončenie  rozhovoru 
s novým  generálnym  moderátorom 
Hnutia  Svetlo-Život  kňazom  Adamom 
Wodarczykom, ktorého prvú a druhú časť 
sme uverejnili v predchádzajúcich číslach.
• Čo vás najviac ohromilo na osobe 
o. Blachnického?

Prvý raz to bolo, keď som mal 14 – 15 
rokov. Bolo to počas vojenského stavu. 
Už vtedy som chodil na oázové stretnutia 
a bol  to  práve  čas,  keď  o. Franciszka 
naháňali.  V tlači  sa  o ňom  objavovali 
články ako o nepriateľovi poľského štátu. 
Boli  to  všetko  klamstvá,  ale  v jednom 
článku  som  sa  dozvedel,  že  pochádzal 
z Tarnowskich Gor, z ktorých pochádzam 
aj  ja.  Vtedy  som  si  pomyslel:  „Takýto 
človek pochádza z môjho mesta.“ A túžil 
som spoznať jeho život.
• Ale nie z každého sa potom stane 
postulátor v beatifikačnom procese.

Áno. Ale  ten  moment  usmernil  môj 
život. Tam bol začiatok mojej fascinácie. 
Začal som mať záujem o neho už vtedy, 
keď bol za hranicami. Ťažko bolo získavať 
informácie, pýtal  som sa teda tu a tam 
a čítal som, čo sa dalo. Pamätám sa, že 
keď som prvý raz prišiel na kongregáciu 
zodpovedných,  bolo  to  v roku  smrti 
o. Blachnického. Zvesť  o jeho  smrti  ma 
veľmi zasiahla.

Potom,  keď som prišiel  do  seminára, 
písal  som  magisterskú  prácu  z dejín 
práve o ňom. Na základe toho ma biskup 
poslal na ďalšie štúdiá. Keď sa mal začať 
proces beatifikácie, bol potrebný niekto, 
kto by sa podujal na túto úlohu. V istom 
zmysle  tá  fascinácia  o. Blachnickým 
stvorila človeka s víziou Cirkvi. A čo je na 
ňom  fascinujúce?  Osobnosť  Božieho 
muža,  ktorý  sa  tak  opravdivo  nebál. 
Počas  vojny  vytváral  tajné  organizácie 
a takéto veci robili iba odvážni ľudia, ktorí 
ťahajú  iných.  Odvaha  –  to  je  jeho 
charakteristická  črta.  Bol  to  tiež  človek 
hlbokej  viery,  ktorý  pre  Cirkev  mnoho 
vykonal.

• Bude svätým?
On je svätým. Vždy to hovorím. Kedysi 

som stretol v Ríme jedného preláta, ktorý 
mi položil otázku: „Kedy ten o. Blachnicki 
bude svätým?“ Ja na to, že je svätým od 
momentu svojej smrti. Cirkev nevovádza 
svätých  do  neba,  len  ich  vyhlasuje  za 
svätých  ako  vzor  heroických  čností  pre 
veriacich.  Keď  niekoho  vyhlasuje  za 
svätého, tak tvrdí, že od okamihu smrti je 
už v nebi. Dekrét neprivádza do neba. Je 
to prehlásenie viery Cirkvi, že ten človek 
žil svätý život a po smrti sa našiel v nebi.

V tomto  zmysle,  keď  sa  pozerám  na 
jeho  život,  som presvedčený,  že  on  je 
svätý. Raz sa ma spýtal jeden profesor: 
„Si  presvedčený,  že  o. Franciszek  je 
svätý?“  Som  nielen  presvedčený,  ale 
mám morálnu istotu, že je v nebi. Ak by 
nebol  v nebi, tak by som nemal šancu. 
Počas  procesu,  vďaka  analýze  jeho 
pamätníkov a zápisov,  sme spoznali,  že 
s veľkou silou nielen nábožensky pôsobil, 
ale  môžeme  povedať,  že  bol  rovnako 
mystikom.  Z jeho  hlbokého  života 
ponoreného  v Bohu  vyplývalo  jeho 
dynamické  kresťanské  angažovanie  sa. 
Franciszek  Blachnicki  ukazuje  kňazom 
a laikom, že ak chceme čosi  urobiť pre 
obnovu  sveta  a Cirkvi,  tak  bez  života 
v Bohu – bez modlitby či bezhraničného 
oddania sa Bohu – málo urobíme.

Podľa www.oaza.pl

Správy

Z príhovoru
Mons. Stanislava Zvolenského

Výzvy  novej  kultúry  bol  názov 
konferencie  s medzinárodnou  účasťou, 
ktorá  sa  24.  februára  tohto  roku 
uskutočnila v Bratislave. Vystúpili na nej 
aj  uznávané  osobnosti  médií  a novej 
evanjelizácie  z Vatikánu.  V príhovore 
predsedu  KBS Mons.  Stanislava 
Zvolenského,  bratislavského  arcibiskupa 
a metropolitu, odzneli aj tieto slová:

„Kultúra zahŕňa spôsob nášho myslenia 
a   konania.  Odovzdáva  sa  ňou  aj viera
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i všetky ostatné hodnoty, ktoré prenikajú 
celý  životný  štýl  človeka.  Preto  sa 
náboženstvo  má  stávať  kultúrou,  inak 
z náboženstva  zostanú  len  vonkajšie 
prejavy.  No  zvnútornené  náboženstvo 
ovplyvňuje celého človeka úplne všade.

Názory,  že  náboženstvo  nemá  byť 
súčasťou  verejného  priestoru,  tu  budú 
vždy.  V tomto  je  vzácny  súlad  medzi 
komunizmom a radikálnym liberalizmom. 
Spoločnosť, ktorá vytesnila náboženstvo, 
nedokázala  vygenerovať  také  hodnoty, 
ktoré  by  ju  urobili  kultúrnejšou, 
ľudskejšou,  a teda  lepšou.  Náhrada  za 
kresťanstvo,  ktoré  vidí  človeka  v jeho 
integrite a kriticky odmieta všetko, čo ju 
z pohľadu jeho konečného cieľa  ničí,  sa 
nenašla.

Sv.  Cyril  a Metod  nám priniesli  Božie 
slovo, teda svoju kultúru. Títo autentickí 
svedkovia  evanjelia  dokázali  pritiahnuť 
našich  predkov  a vychovať  aj 
nasledovníkov, ktorí nám zachovali vieru. 
Prišli  do  istých  historických  podmienok 
a ich ohlasovanie by bolo neúčinné, keby 
ich nebrali do úvahy. Je to výzva dobre 
rozumieť našim vlastným časom a vidieť 
v nich nielen dôvod na frustráciu, ale aj 
príležitosti k pozitívnym zmenám.

Veľmi si  želám, aby sa na Slovensko 
vrátila  úcta  k ochrane  života  a jeho 
dôstojnosti,  rodiny  a manželstva.  Naša 
spoločnosť  bude  viac  ľudskejšou,  ak  sa 
otvorí Kristovmu evanjeliu. S evanjeliom 
prichádza  skutočná  kultúra,  kde  sa 
nemusíme  báť  o budúcnosť  ani  jeden 
druhého.“                           Podľa TK KBS

Zomrel spišský emeritný biskup
Mons. František Tondra

V 76. roku života a v 50. roku kňazstva 
po  ťažkej  chorobe  odovzdal  Stvoriteľovi 
svoju dušu 3. mája tohto roku v košickej 
nemocnici spišský emeritný biskup Mons. 
František  Tondra.  Pohrebné  obrady  sa 
uskutočnili 10. mája v Spišskej Kapitule, 
a pozostatky  boli  uložené  na  cintoríne 
v Spišskej Kapitule.            Podľa TK KBS

Oslavy jubilea kňazskej služby
otca Henryka Bolczyka

Na  Turíčny  pondelok,  sviatok  Panny 
Márie, Matky Cirkvi, teda 28. mája tohto 
roku, sa zo Slovenska do Krościenka nad 
Dunajcom  vybrala  malá  delegácia  – 
o. Jozef  Heske,  Veronika  Kováčiková, 
Mery Polačková a Janka Franková – aby 
sa zúčastnila jubilejných osláv jubilea – 
50 rokov kňazskej služby kňaza Henryka 
Bolczyka v poľskom centre Hnutia Svetlo-
Život (HSŽ) na ďakovnej liturgii v Stánku 
svetla na Kopiej Górke. 

Otec  Henryk  bol  tretím  národným 
moderátor  HSŽ  v Poľsku  po  smrti 
o. Danielského,  neskôr  generálnym 
moderátorom, nakoľko HSŽ sa rozšírilo aj 
do  iných  krajín  a bolo  potrebné 
koordinovať vzájomnú spoluprácu. Svoju 
službu ukončil v roku 2001, keď odišiel do 
nemeckého  Carslbergu,  aby  tam 
pokračoval v pastorácii a svojimi štúdiami 
odkrýval teológiu oslobodenia Franciszka 
Blachnického, osobitne kresťanskú službu 
oslobodenia národov spod  komunizmu, 
posledné dielo o. Franciszka. V skratke sa 
dá vyjadriť vetou: „Ten, kto žije v pravde 
a láske,  je  slobodný,  aj  keby musel  za 
túto pravdu a lásku dať život.“ Doktorská 
práca  o. Henryka,  ktorú  obhájil  na 
Katolíckej univerzite v Lubline (KUL), bola 
vydaná aj  knižne pod titulom Slobodný 
človek, slobodný národ. Jej promócia sa 
konala práve počas tejto milej slávnosti 
v Krościenku.  O. Jozef,  ako  správny 
moderátor kruciáty, si jednu, ako to vidno 
aj na fotografii,  odniesol aj s osobitným 
venovaním od autora.
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Otec  Bolczyk  podporoval  aj  Oázu  na 
Slovensku.  Zaslúžil  sa  aj  o to,  aby 
slovenskí kňazi mali možnosť absolvovať 
štúdium  pastoračno-liturgickej  formácie 
na  KUL,  resp.  na  Spišskej  Kapitule. 
Prichádzal na rôzne naše stretnutia, aby 
nás  povzbudzoval  v diele  obnovy  Cirkvi 
v koncilovom  duchu  a vo  vernosti 
charizme  hnutia,  za  čo  mu  zo  srdca 
ďakujeme.  Nech  dobrotivý  Pán  Boh 
požehná ďalšie roky kňazskej služby otca 
Henryka.                      Podľa www.hsz.sk

Púť KWC do Varšavy
Kruciáta  oslobodenia  človeka  v Poľsku 
(KWC) zorganizovala 2. júna tohto roku 
púť ku Kostolu sv. Stanislava Kostku vo 
Varšave  na  Żoliborze,  kde  sa  nachádza 
hrob  blahoslaveného  kňaza  Jerzyho 
Popiełuszku. Zúčastnilo sa na nej približne 
250 Poliakov zo 16 diecéz.  Konferenciu 
o blahoslavenom kňazovi  ako odvážnom 
apoštolovi  pravdy a slobody viedol  kňaz 
dr.  Tomasz  Kaczmarek,  postulátor 
procesu  jeho  beatifikácie.  Na  záver 
krížovej cesty so svedectvami predniesol 
o. Maciej  Krulak  modlitbu,  ktorou  zveril 
prítomných  pod  ochranu bl.  Jerzyho. 
Tohtoročnú púť zavŕšila slávnostná svätá 
omša,  ktorú  celebroval  o. kardinál 
Kazimierz  Nycz  s kázňou  o. kardinála 
Stanisława Ryłka. Počas celého dňa fúkal 
silný  vietor  a neskôr  aj  pršalo.  No Pán 
Boh to všetkým vynahradil, keď na nebi 
namaľoval ako symbol svojho požehnania 
dvojitú dúhu.        Podľa www.kwc.oaza.pl

Stretnutie KV KOČ
V sobotu 9. júna tohto roku sa v centre 
HSŽ  na  prešovskej  Kalvárii  uskutočnilo 
zasadnutie  Koordinačného  výboru  KOČ 
(KV KOČ),  na  ktorom  sa  zúčastnili 
zástupcovia z KOČ Lipany, Levoča, Prešov 
a Rožňava.

Za spomínané  oblasti  aj  za  Jarovnice 
podali  informácie  prítomní  zástupcovia. 
V Lipanoch  najviac  chýba  mládež. 
V Levoči sa na časti stretnutia zúčastňujú 
aj  klienti  útulku  Sv.  Františka,  v tejto 
oblasti je  najviac vyťažený  páter Roman.

V Prešove  pracujú  aj  so  závislými,  ale 
fungujú  najmä  ako  modlitebné 
spoločenstvo.  V Jarovniciach  funguje 
modlitebná  skupina,  ktorú  vedie  pani 
Tuptová.  V Rožňave  sú  aj  mladí,  plní 
entuziazmu, ktorí chcú svedčiť, modlia sa 
jeden  za  druhého,  organizujú  púte  aj 
spoločné modlitby. Na stretnutia chodia aj 
ľudia z iných spoločenstiev – vzniká tak 
modlitebné  a  charizmatické  stretnutie 
organizované  kňazom,  rozvíja  sa 
spolupráca,  a tak  vzniká  mozaika, 
v ktorej sa všetci vzájomne dopĺňajú.

Okrem  toho  hovoril  o. Jozef  aj 
o potrebe  víkendových  evanjelizačných 
rekolekcií  priamo  v oblastiach,  ktorých 
cieľom  bude  naučiť  nás  vydávať 
svedectvo  a evanjelizovať.  Je  potrebné 
zistiť záujem a prihlásiť sa o. Jozefovi na 
jozefheske@stonline.sk.  Dôležité  je 
spoločenstvo s Pánom, nie počet ľudí.

Keďže  činnosť  kruciáty,  ktorá  je 
duchovným dielom a nie organizáciou, si 
vyžaduje  aj  finančné  prostriedky, 
napríklad pri organizovaní sympózií, bude 
potrebné  založiť  občianske  združenie  či 
neziskovú  organizáciu,  aby  v súlade  so 
zákonmi SR mohla kruciáta vystupovať aj 
v styku  s inštitúciami.  Myšlienka  bola 
prijatá,  bude  však  potrebné  dôkladne 
pripraviť  založenie,  ako  aj  organizačné 
zabezpečenie z dobrovoľníkov.

Na záver sa prítomní duchovne posilnili 
na  svätej  omši  a  telesne  na  chutnom 
obede, ktorý im pripravili  v Centre HSŽ 
na Kalvárii.    Štefan Paločko, KOČ Levoča

Evanjelizačná návšteva v Podhorodi
V nedeľu 10.  júna sa v gréckokatolíckej 
farnosti  Podhoroď  v okrese  Sobrance 
uskutočnila  evanjelizačná  návšteva 
spojená  s prezentovaním  diela  kruciáty 
o. Jozefom  Heskem  a so  svedectvom 
o vlastnej  skúsenosti  oslobodenia  zo 
závislosti,  ktoré  vydal  Peter  Michančo 
z Oázy  dospelých  v Prešove.  Správca 
tejto  farnosti  o. Marek Badida  bol  tým, 
ktorý  do  Prešova  ako  prvý  priniesol 
modlitbové stretnutia kruciáty.

Redakcia
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Svedectvo

O kruciáte trochu inak
Asi ani jedna cesta k Bohu nie je podobná 
inej. Myslím, že mnohí sa ku Kristovi dostali 
aj cez kruciátu, no ja som sa, naopak, ku 
kruciáte dostala cez Krista v oáze.

Zo svojej prvej letnej oázy pre mladých 
ešte  počas  vysokej  školy  si  na  kruciátu 
nespomínam,  možno  som  o nej  naozaj 
prvýkrát  počula  až  ako účastníčka  letnej 
oázy  pre  dospelých.  Otec  Jožko  nám ju 
predstavil, no spomenul aj to, že práce je 
veľmi veľa, ale robotníkov málo. Keďže rada 
pracujem s textom a na počítači, nedalo mi 
a ponúkla som sa. Znie to už ako klišé, 
fráza,  ale  naozaj  len  s Božou  pomocou 
pomáham,  ako  viem  a môžem,  už  rok 
a pol. Sama pritom nie som členkou ani 
kandidátkou. Po počiatočnom strachu som 
vo fáze, keď v slobode čakám, kedy ma 
k tomu  Ježiš  osobne  pozve.  V slobode. 
A k tejto  slobode  sa  s jeho  pomocou 
prepracovávam  aj  vďaka  tomu,  že 
v Kruciáte oslobodenia človeka tou svojou 
troškou pomáham; oslobodzuje ma svojím 
Duchom  prítomným  v slovách,  ktoré  mi 
prechádzajú popred oči, v ľuďoch, ktorí ich 
hovoria preto, lebo nimi žijú, oslobodzuje 
ma  prácou,  ktorú  robím  preto,  že  mi 
prináša radosť.

Páči sa mi myšlienka otca Blachnického, 
že Boh má byť uprostred všetkého v našom 
živote. Nie na prvom mieste v rebríčku, za 
ktorým potom nasleduje iks vecí, ktoré si 
po „odškrtnutí“ toho prvého riešim sama. 
Uprostred  úplne  všetkého.  Zdravia  aj 
choroby. Bohatstva aj chudoby. Šťastia aj 
nešťastia. Dobrého aj zlého. Vecí „svätých“ 
aj  vecí  „svetských“.  A tak  keď  je  všade 
a predsa  akoby  uprostred  všetkého  – 
podobne  ako  cnosť,  ktorá  nie  je 
v extrémoch,  ale  v strede  medzi  dvoma 
extrémami  –  tak  sa  k nemu  aj  ľudia 
dostávajú,  akoby  do  stredu  vesmíru, 
z rôznych  smerov,  aj  z extrémov, 
a rôznymi  cestami.  Jeden  z úplnej 
ľahostajnosti  smerom  k nemu,  k záujmu 
o viac než len o seba.  A druhý z prehnanej 
zodpovednosti  smerom  k nemu  –  k jeho

jarmu,  ktoré  je  príjemné,  a k jeho 
bremenu, ktoré je ľahké.

A tak si idem svojou cestou k nemu. Aj 
vďaka  Kristovi  v oáze  a v kruciáte  sa  to 
deje  v slobode.  Nie  som  ani  člen,  ani 
kandidát kruciáty. Som sympatizant. Veľký 
sympatizant. A som veľmi vďačná za toto 
označenie,  za  túto  možnosť…  Veď 
máloktorý  človek,  ktorý  prvýkrát  počuje 
o Bohu-Ockovi  a Bohu-Kristovi  a Bohu-
Duchu Svätom, ihneď a úplne prijme Krista 
za svojho Pána a Spasiteľa a odovzdá mu 
svoj život, kontrolu nad ním a nad všetkým 
v ňom. Deje sa to väčšinou pozvoľna – ako 
keď z malého semienka rastie rastlinka – až 
kým príde tá chvíľa, keď to človek urobí 
v milosti Ducha Svätého. Tak to snáď môže 
byť aj s kruciátou…

K Bohu som si začala hľadať cestu kvôli 
svojej veľkej túžbe po vnútornej slobode, 
a to najmä od prehnanej citovej závislosti 
na  ľuďoch,  a kvôli  túžbe  po  uzdravení 
vzťahov s nimi, aby som bola tým, kým byť 
mám.  Prešlo  odvtedy  veľmi,  veľmi  veľa 
rokov  a zrejme  bolo  toho  veľa,  čo  bolo 
potrebné absolvovať, aby som sa dočkala 
ovocia.  Rástla  som,  to  áno,  ale  kvety 
a ovocie  prišli  až  oveľa,  oveľa  neskôr. 
Myslím, že mi v tom veľmi pomáha Kristus 
prítomný práve v oáze a v kruciáte.

Chcem  povzbudiť  tých,  ktorí  zatiaľ 
nedokážu urobiť niektoré veci  či  viditeľné 
rozhodnutia: Nebojte sa! Boh koná najviac 
vtedy, keď my (už) nemôžeme. Všetko má 
svoj čas. Aj to, aby človek mohol pomáhať 
druhým k slobode a k uzdraveniu. Najprv 
ich musí dostať on sám, prijať ich od Ocka 
a žiť v nich. Verte mi, oboje je nákazlivé. 
Stretnite  slobodného,  zdravého  človeka, 
keď vy sami slobodní ani zdraví nie ste, no 
túžite  po  tom,  a jednoducho  sa  tým 
nakazíte. Nakazíte sa zdravím a slobodou. 
Aj  preto  Boh  chce,  aby  sme  sa  s ním 
stretávali,  aby  sme  s ním  komunikovali, 
aby  sme s ním boli.  Lebo  vtedy,  v jeho 
prítomnosti  a v prítomnosti  ľudí,  ktorí  ho 
dôverne  poznajú,  nám môže  dať  to,  čo 
najviac potrebujeme.                       Martina
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Pozvánky

Pešia púť KOČ do Levoče
Kruciáta  oslobodenia  človeka,  Kláštor 
minoritov  Levoča  a Diakonia oslobodenia 
pri  Hnutí  Svetlo-Život pozývajú všetkých 
na Pešiu púť Kruciáty oslobodenia človeka, 
ktorá sa uskutoční  v dňoch 6. – 8. júla 
2012 na trase Stará Ľubovňa – Podolínec – 
Spišská  Belá  –  Ľubica  –  Záľubica  – 
Mariánska hora pri  príležitosti Mariánskej 
púte  v Levoči  s duchovným  vedením 
bratov minoritov z Levoče s úmyslom za 
triezvosť slovenských rodín.

Zraz účastníkov je v piatok 6. júla 2012 
do  9.00  pri  hlavnom  kostole  v Starej 
Ľubovni. V piatok 6. júla 2012 je program 
nasledujúci:  09.00  –  svätá  omša  so 
svedectvami;  10,15 –  odchod zo  Starej 
Ľubovne;  17,30  –  príchod  do  Spišskej 
Belej; 18,30 – svätá omša a evanjelizačné 
stretnutie;  21,30  –  vešpery,  večierka 
a nocľah v Spišskej Belej. V sobotu 7. júla 
2012: 06.00 – svätá omša; 07.00 – ranné 
chvály;  08.00  –  pokračovanie  v púti; 
18.00 – príchod na Mariánsku horu.

K nutnej  výbave  na  cestu  patria: 
spacák, karimatka, veci do dažďa, viacero 
ponožiek,  baterka,  svieca,  Sväté  písmo, 
Katolícky  spevník,  ruženec,  pútnická 
strava, fľaša na vodu a pohár.

Prosíme  o potvrdenie  účasti  na 
niektorom z týchto tel. č.: 0908 452 589 – 
páter  Roman,  Levoča;  0907 997 645 – 
Štefan,  Levoča;  0905 919 574 – Rudo, 
Bardejov; 0907 606 969 – Danka, Lipany; 
0904  318  660  –  Marek,  Rožňava  či  e-
mailom na: registracia@kruciata.sk.

KOČ Levoča

Celoslovenská púť KOČ a HSŽ
k hrobu o. Franciszka Blachnického

V sobotu 1. septembra 2012 uskutočnia 
KOČ  a HSŽ  v poradí  už  štvrtú  púť  do 
poľského  Krościenka  nad  Dunajcom 
k hrobu  ich  zakladateľa.  Svätú  omšu 
bude  celebrovať  o. Mirek  Sleldzinski, 
katechézu povedie generálny moderátor 
HSŽ o. Adam Wodarczyk. Pozvanie prijal 
aj  moderátor  KWC  v Poľsku  o. Maciej 
Krulak.

Štefan Paločko

Piata púť KOČ do Medžugoria
Kruciáta  oslobodenia  človeka  Levoča 
organizuje v dňoch 14.  až 24. júla 2012 
už 5. púť KOČ do Medžugoria. V cene 260 
eur je zahrnuté: doprava klimatizovaným 
autobusom  (s  odchodom z Levoče), 
poistenie,  pitný  režim,  ubytovanie 
v penzióne,  strava  (raňajky,  obedy), 
sprievodca,  vstupy  do  komunít,  preklad 
omší do slovenčiny.

Duchovné vedenie budú mať na starosti 
páter  Roman  Gažúr a o. Martin  Goč.
Púť sa začína 14. júla 2012 svätou omšou 
o 10.30  v kostole  minoritov v Levoči. 
Návrat je 24. júla 2012 v popoludňajších 
hodinách. Ako cestovný doklad slúži platný 
pas alebo platný občiansky preukaz.

Prihlasujte sa, prosím, prostredníctvom 
e-mailu  na registracia@kruciata.sk alebo 
margitakocisova@gmail.com či  telefonicky 
na číslach 0944 546 014 a 053/443 43 11 
u p.  Margity Kočišovej.  Do  prihlášky 
uveďte:  priezvisko,  meno,  adresu,  číslo 
cestovného  dokladu,  ktorý  použije 
účastník na cestu (platný pas alebo platný 
občiansky  preukaz),  rodné  číslo  (kvôli 
hromadnému poisteniu dopravcom).

KOČ Levoča

Medzinárodný seminár pre kňazov 
v Medžugorí

Od 9. do 14. júla 2012 sa v Medžugorí 
uskutoční  v poradí  už  17.  seminár  pre 
kňazov,  tentokrát  s témou  Kňaz  – muž 
viery.  Prednášateľom  seminára  je  Ivan 
Dugandžić, františkánsky kňaz z provincie 
v Hercegovine,  ktorý  vyučoval  exegézu 
Nového  zákona  a biblickú  teológiu  na 
Katolíckej  teologickej fakulte.  Ubytovanie 
počas  seminára  poskytujú  obyvatelia 
farnosti  Medžugorie  všetkým  kňazom 
bezplatne,  namiesto  finančného poplatku 
odslúžia  päť  svätých  omší  na  tento 
úmysel. Odchod autobusu je 8. júla 2012 
so zastávkami v smere Prešov – Poprad – 
Žilina – Trenčín – Bratislava. Informácie 
poskytne Mariánske centrum Medžugorie, 
marianskecentrum@gmail.com.

Podľa časopisu Svetlo Máriino
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Pozvanie na ONŽ II. stupňa
pre dospelých

Hnutie Svetlo-Život pozýva na duchovné 
cvičenia – Oázu nového života II. stupňa 
v termíne od 13. do 29. júla 2012. 

Duchovné  cvičenia  sú  určené  pre 
dospelých nad 30 rokov, ktorí sú slobodní 
alebo  žijú  z rôznych  dôvodov  bez 
partnera.  Podmienkou  na  prihlásenie  je 
predchádzajúca  účasť  na  Oáze  nového 
života  I. stupňa.

Miesto konania: Škola v prírode Inovce, 
okres  Sobrance.  Cena:  220  eur. 
Prihlasovanie  a ďalšie  informácie  získate 
na adrese oaza2011@gmail.com alebo na 
t. č. 0905 349 036. Na stretnutie sa teší 
o. Jozef  Heske,  moderátor  Oázy 
dospelých.                            www.hsz.sk

Kalendárium kruciáty 2012

14. – 24. 7. 2012 – Púť KOČ do 
Medžugoria
14. 8. 2012 – Liturgická spomienka na 
sv. Maximiliána Kolbeho, patróna KOČ
1. 9. 2012 – Národná Púť KOČ a HSŽ 
k hrobu zakladateľa do Krościenka
21. – 23. 9. 2012 – Národná 
konferencia KWC v Poľsku
Október 2012 – Celoslovenské 
sympózium KOČ
22. 10. 2012 – Liturgická spomienka na 
bl. Jána Pavla II.
November 2012 – Pracovné stretnutie 
celoslovenského KV KOČ
8. 12. 2012 – Liturgická slávnosť 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 
patronátny sviatok KOČ

Pravidelné stretnutia

KOČ Bardejov
V Kostole  sv.  Anny každý párny týždeň 
vo  štvrtok  po  večernej  svätej  omši 
o 16.30 hod.

KOČ Jarovnice
V kostole  každý  pondelok  po  večernej 
svätej omši.

KOČ Lipany
V čajovni každú druhú nedeľu v mesiaci 
o 16.00 hod.

KOČ Lendak
V kostole každý druhý týždeň v stredu po 
večernej svätej omši.

KOČ Levoča
V kláštore  minoritov  každý  štvrtok 
o 17.00  hod.  (okrem  29.  decembra 
2011). Nasleduje adorácia o 20.00 hod. 
(okrem  prvopiatkového  týždňa,  keď  je 
adorácia v kaplnke kláštora minoritov).

KOČ Rožňava
V priestoroch farského úradu každý druhý 
a štvrtý utorok v mesiaci o 18.10 hod.

KOČ Prešov
V priestoroch  Slovenského  červeného 
kríža  na  Jarkovej  ul.  (oproti  Mestskej 
polícii)  každú  druhú  stredu  v mesiaci 
o 17.15 hod.

Oznam

KOČ  prosí  členov  a kandidátov,  aby  si 
skontrolovali  svoje  registračné  údaje 
uvedené v prihláške a zmeny oznámili na 
registracia@kruciata.sk  alebo  na  adresu 
v KOČ v Levoči. Ďakujeme!

ECHO Kruciáty oslobodenia človeka
Informačný list pre vnútornú potrebu KOČ

Vychádza šesťkrát do roka
vďaka štedrosti p. Ing. Rudolfa Češeka. 
Redakcia: o. ThDr. Jozef Heske, PhD.

RNDr. Štefan Paločko
Ing. Martina Tomečková

Kontakt: Kruciáta oslobodenia človeka –
Stanica č. 1, Košická 2, 054 01 Levoča

0905 709 324, 0907 977 645
www.kruciata.sk, echo@kruciata.sk
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