
                       Na úvod

Psychológia víťazstva alebo hrobu? 
Vyberme si!

Prežívame slávnostné veľkonočné obdobie. 
Čas oslavy Kristovho víťazstva. Čas plný 
krásnych  zážitkov  a Božích  dobrodení. 
Počas nedele Božieho milosrdenstva sme 
dostali  vzácny  Boží  dar,  a to  dvoch 
svätých:  Jána  Pavla  II.  a Jána  XXIII. 
V týchto dňoch sa na Slovensku pohybuje 
aj otec Elias Vella, ktorý vo svojom hodne 
zrelom veku slúži  slovom a skutkom po 
krajine a robí duchovné cvičenia pre lai-
kov, kňazov a zasvätené osoby. Nesmier-
ne Božie milosti. To sú všetko Božie pov-
zbudenia k tomu, aby sme žili psychológiu 
víťazstva. Aby sme žili ako víťazi a nie ako 
porazení. Nie ako tí, ktorí žijú psychológiu 
hrobu, o čom píše pápež František vo svo-
jej  apoštolskej exhortácii Radosť evanjelia 
(tento dokument je ďalší Boží dar na pov-
zbudeniu k radosti). Svätý Otec priam kri-
čí: Preč s prorokmi nešťastia! My kresťania 
nemôžeme žiť ako tí, ktorí žijú pôstne ob-
dobie bez Veľkej noci. Rímsky biskup ho-
vorí o sebeckom smútku ako o veľkom ne-
bezpečí. Takýto smútok vychádza z poho-
dlného a skúpeho srdca, hľadania plytkej 
radosti a z izolovaného svedomia. Hovorí: 
„Keď sa vnútorný život uzavrie do vlast-
ných  záujmov,  nezostane  v ňom miesto 
pre  druhých,  chudobní  tam  už  nemajú 
priestor, Boží hlas nepočuť, ustane sladká 
radosť z jeho lásky, vyhasne entuziazmus 
pre konanie dobra.“ Svätý Otec nás pozý-
va, aby sme sa ochotne stretli s Kristom, 
ktorý nám ponúka radosť. Nebojme sa ris-
kovať.  Pán  nás  nesklame.  On nás  čaká 
s otvorenou náručou. Pápež nás povzbu-
dzuje. Dovolím si ukončiť slovami samot-
ného Svätého Otca: „Toto je ten okamih, 

keď Kristovi treba povedať: ‚Pane, dal som 
sa oklamať; tisícimi spôsobmi som utekal  
pred tvojou láskou, ale znovu som tu, aby  
som obnovil spojenie s tebou. Potrebujem 
ťa. Znovu ma vysloboď, Pane, prijmi ma 
ešte raz do svojho zachraňujúceho náru-
čia.‘ Je nám len na osoh vrátiť sa k nemu, 
keď sme stratení. Ešte raz to musím zdô-
razniť: Boh sa nikdy neunaví odpúšťaním; 
to sa skôr my unavíme prosením o jeho 
milosrdenstvo. Ten, kto nás pozval odpúš-
ťať sedemdesiatsedemkrát, dáva nám prí-
klad: On sám odpúšťa sedemdesiatsedem-
krát. Znovu a znovu sa vracia, aby si nás 
naložil  na plecia. Nik nám nebude môcť 
zobrať  dôstojnosť,  ktorú nám dáva táto 
nekonečná, neustála láska. On nám umo-
žňuje  zdvihnúť  hlavu  a  začať  odznova;  
s nehou, ktorá nás nikdy nesklame a ktorá 
nám vždy vie  prinavrátiť  radosť.  Neute-
kajme od Kristovho vzkriesenia, nepokla-
dajme sa za porazených, nech už sa stane 
čokoľvek. Veď nič nie je mocnejšie ako je-
ho život, ktorý nás ženie vpred.“

Otec Jozef Heske

Formácia

Cirkev, zobuď sa!

V minulom čísle sme predstavili adhortá-
ciu  Evangelii  gaudium,  ktorá  je  výsled-
kom biskupskej synody o ohlasovaní eva-
njelia  z októbra  2012  v Ríme,  apoštol-
ským  povzbudením  a prorockým  napo-
menutím pápeža Františka,  návodom na 
obnovu Cirkvi, aby bola nástrojom eva-
njelizácie sveta,  projektom Cirkvi,  ktorá 
sa  nesústreďuje  na  seba,  ale  vychádza 
s evanjeliovým nadšením do sveta.  Fran-
tišek zdôrazňuje: Nepotrebujeme úrado-
vanie. Buďme v neustálom misijnom sta-
ve – to je kľúč k obnove Cirkvi.
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Aký je základ obnovy Cirkvi?
1. Musíme sa sústrediť  na podstatu. 
Na srdce evanjelia.  Musíme ísť k ľudom 
so  sviežosťou  dobrej  noviny.  Ktorá  pri-
náša život, oslobodenie, nádej, odpuste-
nie,  pozvanie  k zmene  života…  …  Isté 
pravdy sú fundamentálne. V učení Cirkvi 
treba zachovať vlastné miery,  aby dru-
hotriedne témy nezaclonili najdôležitejšie 
pravdy. Viac hovoriť o milosti než o záko-
ne. O Ježišovi Kristovi viac než o Cirkvi. 
O Božom slove viac než o pápežovi.  To 
neznamená,  že  rezignujeme  z vierouč-
ných a mravných doktrín. Ide o to,  aby 
každá činnosť Cirkvi mala chuť evanjelia, 
aby bola spojená s kerygmou. Bez toho 
sa Cirkev so svojou morálkou stane len 
papierovým zámkom. 
2. Cirkev idúca po ceste má byť Cir-
kvou otvorených dverí. To neznamená 
prijať morálne deviácie. Je tu dôraz na to, 
aby sme mali viac empatie, aby sme sa 
vedeli započúvať do ľudských drám, aby 
sme mali pochopenie pre ľudí, ktorým je 
niekedy ťažko sa rozhodnúť. Prvenstvom 
je  milosrdenstvo.  Pápež  pripomína,  že 
sviatosti nie sú odmenou za slušný život, 
ale liekom a pokrmom pre slabých. Cir-
kev nie je colný úrad, ale otcovský dom. 
Tam je miesto pre každého. Nemôžeme 
čakať iba pri dverách, ale musíme vyjsť 
s odvahou hľadať ľudí.  Svätý  Otec chce 
vidieť radšej Cirkev zranenú a pošpinenú 
na uliciach, než chorú z uzavretosti a hľa-
dania vlastného zabezpečenia…

Decentralizácia,  inkulturácia,  počú-
vanie kriku chudobných
Miestne cirkvi si majú vziať väčšiu zod-
povednosť za seba samé. Aj reforma pá-
pežstva má viesť k väčšiemu misijnému 
dynamizmu Cirkvi.

Cirkev je jednota, ale je to jednota ľudu 
s mnohými tvárami. Nemôžeme čakať, že 
všetci ľudia na celom svete budú prejavo-
vať vieru podľa európskej normy.

Najsilnejší dôraz je položený na nutnosť 
ísť  v ústrety  chudobným.  Toto  je  podľa 
pápeža priorita  Cirkvi.  Evanjelizácia  bež 

sociálneho angažovania  sa  vedie  k zne-
tvoreniu  cirkevnej  misie.  Ohlasovanie 
evanjelia vedie človeka nielen do vzťahu 
s Bohom,  ale  buduje  aj  vzťahy  s ľuďmi 
a tvorí  živé spoločenstvo. Musíme počuť 
krik chudobných. Musíme byť verní v na-
sledovaní  Ježiša  Krista,  ktorý  sa  sto-
tožňuje  s biednymi.  V dokumente  sme 
vyzvaní k citlivosti voči biede a krivdám.

Čo nás paralyzuje? 
Sú to ťažkosti na ceste misijnej reformy 
Cirkvi.  Premeny  vo  svete  a slabosti  vo 
vnútri Cirkvi. Kritika svetovej ekonomiky. 
Nespravodlivosť…  Aj  ohrozenia  viery  – 
relativizmus, individualizmus, kríza rodiny 
…

Pápež sa pýta: Čo oslabuje náš zápal? 
Je  to  nadmierny  individualizmus.  Kríza 
identity. Úpadok horlivosti. Komplex me-
nejcennosti zoči-voči svetu. Praktický re-
lativizmus. Egoistická lenivosť. Jalový pe-
simizmus.  Vnútrocirkevné  konflikty.  In-
fekcia svetskosti. … To sú diagnózy Cirkvi.

Ale je tu aj apel. Pápež prosí, aby sme 
znova povedali „áno“. „Áno“ vzťahu, spo-
ločenstvu  s Kristom.  Potrebujeme  revo-
lúciu  citlivosti.  Väčšie  ohodnotenie  žien 
a ich  úloh  v Cirkvi.  Odvážne  svedectvo 
laikov v ich  prostredí.  To je priorita  ich 
misie, a nie cirkevné služby. Viac ohodno-
tiť evanjelizačnú silu ľudovej pobožnosti. 
Využiť každé stretnutie na evanjelizáciu. 
Mať mariánsky štýl evanjelizácie, t. j. de-
likátnosť a citlivosť s druhými.

Svätý Otec venuje dokument aj téme 
kázania.  Potrebujeme také homílie,  aby 
nám srdcia horeli. A nie aby trpeli počú-
vajúci aj ohlasujúci.

Posledná kapitola je venovaná formácii 
evanjelizátorov. Prvou motiváciou je oso-
bná skúsenosť s Ježišom Kristom a jeho 
láskou. Modlitbu treba spájať s pomocou 
slabým. Osobné a intímne spojenie s Je-
žišom  Kristom  treba  budovať  spolu  so 
srdečnými  vzťahmi  s ľuďmi  v Cirkvi 
a s tými, ktorí sú mimo Cirkvi. Ohlasova-
teľ má úprimne veriť v reálne konanie ži-
vého  Krista  a jeho  Ducha.  Božia  milosť 
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má prvenstvo pred našou aktivitou. Spolu 
s evanjelizáciou ide modlitba príhovoru.

Pápež vyjadruje nádej, že tento doku-
ment  vnímame  ako  jeho  program.  Ak 
ideme bojovať, máme veriť vo víťazstvo. 
Spolu so svätým apoštolom Petrom po-
vedzme:  „Pane,  na  tvoje  slovo  hodím 
sieť…!“

Otec Jozef Heske
podľa www.wiara.pl

Katechéza

6. stretnutie malých skupiniek KOČ
„Ísť za túžbou dobra“

Vidieť
• Prečo  budúcnosť  vzbudzuje  v ľuďoch 
nepokoj? Je aj v tvojom srdci nepokoj?
• Čo spôsobuje, že sa cítime bezmocní?
Posúdiť
• Prečítajme si Jn 16, 33.

„Keď  chýba  svetlo,  všetko  sa  stáva 
zmätené, nie je možné rozlišovať dobro 
a zlo; cestu vedúcu k cieľu od tej, ktorá 
nás necháva kráčať  v bludných kruhoch 
bez akéhokoľvek smerovania. Je však na-
liehavé  znovu  doceniť  charakter  svetla, 
ktorý je vlastný viere, lebo ak zhasne je-
ho žiara, aj všetky ostatné svetlá napo-
kon strácajú svoju silu. Svetlo viery má 
totiž osobitný charakter, pretože je scho-
pné osvietiť celú existenciu človeka. Aby 
malo svetlo takúto silu, nemôže pochá-
dzať z nás samých, musí vychádzať z pô-
vodnejšieho zdroja, v konečnom dôsledku 
musí vychádzať z Boha. Viera sa rodí zo 
stretnutia  so  živým  Bohom,  ktorý  nás 
volá a odhaľuje nám svoju lásku – lásku, 
ktorá nás predchádza a o ktorú sa môže-
me oprieť, aby sme boli pevní a mohli bu-
dovať náš život. Pretvorení touto láskou 
dostávame nový zrak a zakúšame, že je 
v nej veľký prísľub plnosti a pred nami sa 
otvára pohľad do budúcnosti. Viera, ktorú 
dostávame  od  Boha  ako  nadprirodzený 
dar, sa javí ako svetlo na cestu, svetlo, 
ktoré usmerňuje naše putovanie v čase.“ 
(Pápež František, Lumen Fidei 3 – 4)

„… Spolu s modlitbou sme v stave víťa-

ziť nad všetkými formami strachu a zo-
tročenia. Sme v stave žiť skutočnú slobo-
du Božích detí. To nie naša vôľa nás môže 
oslobodiť, ani zákon. Ale Duch Svätý nás 
môže oslobodiť od všetkých protivenstiev. 
Kde je Pánov Duch, tam je sloboda (2 
Kor 3, 17). Máme skúsenosť slobody skr-
ze Ducha. Máme autentickú slobodu, kto-
rá je slobodou od zla a hriechu. Je to slo-
boda pre dobro a život. Je to sloboda pre 
Boha. Je to sloboda Ducha, ktorá nikdy 
nie je totožná ani z rozkošou, ani s mož-
nosťou  voľby  zla.  Ale  skôr  je  totožná 
s Gal 5, 22 – 23 – ovocím ducha je láska, 
radosť, pokoj, trpezlivosť … Toto je sku-
točná sloboda. Kráčať za túžbou po do-
bre,  radosti  a spoločenstve  s Bohom. 
A nie byť zaťažený okolnosťami, ktoré nás 
vedú kdesi inde…“ (Porov. slová pápeža 
Benedikta XVI.)
• Čo nám dovoľuje víťaziť nad nepokojom 
a bezmocnosťou, strachom a zotročením?
• Prečítajme si 1 Kor 10, 23 – 24.

„Do Tvojich rúk skladáme sľub  absti-
nencie  od alkoholu  a úplnej  nezávislosti 
od neho, aby sme mohli svojou slobodou 
obohacovať tých našich bratov a sestry, 
ktorí  sa už  nemôžu oslobodiť  vlastnými 
silami.“ (Úryvok z Modlitby KOČ)
• Aký je vzťah medzi pôstom a modlitbou 
v kresťanskom živote?
• Ako môžem okrem abstinencie prejaviť 
svoju slobodu smerovanú na druhých?
Konať
• Prijatie inej dodatočnej formy pôstu ako 
prejavu slobody človeka.

7. stretnutie malých skupiniek KOČ
„Byť pre druhých…“

Vidieť
• Čo chýba (čoho je nedostatok) v našich 
medziľudských vzťahoch?
• Čo očakávam od druhých ľudí?
Posúdiť
• Prečítajme si  Ef 2, 5 – 8; Jn 13, 12 – 
14.

„Ježiš  aj  nám dáva príklad a pýta  sa 
nás, či aj my tomu rozumieme, čo nám 
predstavil?  Dôležité  je,  aby  sme  na  to 
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pamätali v modlitbe a aj v našom každo-
dennom živote. Povznášať sa k Bohu zna-
mená ponížiť sa v pokornej službe a lás-
ke. Láska znamená podstatu Boha, a pre-
to  je  to  očisťujúca  sila,  ktorá  pomáha 
spoznávať Boha a hľadieť na neho.“ (Po-
rov.:  Katechéza  pápeža  Benedikta  XVI. 
z 28.6.2012)

„Viera  pomáha  pochopiť  architektúru 
ľudských  vzťahov,  lebo  vidí  ich  najhlbší 
základ a konečné určenie v Bohu, v jeho 
láske, čím osvecuje umenie stavať a stá-
va  sa  službou spoločnému dobru.  Áno, 
viera je dobro pre všetkých, je to spoloč-
né  dobro;  jej  svetlo  neosvecuje  len vo 
vnútri Cirkvi ani neslúži iba budovaniu ve-
čného mesta na druhom svete. Viera nám 
pomáha  budovať  našu  spoločnosť,  aby 
kráčala  k nádejnej  budúcnosti.“  (Pápež 
František, Lumen Fidei 51)

„Túžime týmto skutkom lásky podať ru-
ku a slúžiť našim blížnym tak ako Kristus, 
ktorý sa sám z lásky k nám ponížil a stal 
sa služobníkom všetkých.“ (Úryvok z Mo-
dlitby KOČ)
• Čím je almužna v kresťanskom živote?
Konať
• Márniť (strácať, obetovať) čas na stre-
tnutie s druhým človekom.

8. stretnutie malých skupiniek KOČ
„Pod Kristovým krížom“

Vidieť
• Aký zmysel má pre nás kresťanov kríž?
Posúdiť
• Prečítajme si Jn 15, 12 – 15.

„Najväčší  dôkaz  dôveryhodnosti  Kris-
tovej lásky sa nachádza v jeho smrti za 
človeka. Ak dať život za priateľov je naj-
väčším dôkazom lásky (porov. Jn 15, 13), 
Ježiš svoj život obetoval za všetkých, aj 
za tých, čo boli nepriatelia, aby premieňal 
srdcia.  Preto  evanjelisti  vidia v okamihu 
ukrižovania vrcholný okamih viery,  lebo 
v tejto  hodine  žiari  výška  a šírka  Božej 
lásky.“ (Pápež František, Lumen Fidei 16)

„Uprime svoj pohľad na kríž. Častejšie 
zotrvávajme  na  adorácii  pred  Euchari-

stiou.  Náš  život  má  vstúpiť  do  Božej 
lásky. Boh sa ponížil, aby sme sa s ním 
mohli  zjednotiť.  Odkiaľ  mal  sv.  apoštol 
Pavol radosť z toho, že mu hrozilo mu-
čeníctvo a preliata krv? Dokázal to, pre-
tože apoštol sa stále pozeral na Krista, až 
sa mu stal podobným v smrti. (Flp 3, 10 
– 11)“ (Porov.: Katechéza Benedikta XVI 
z 28.06.2012)

„Chceme  sa  spolu  s Tebou a s pápe-
žom Jánom Pavlom II., ktorý Ti bol úplne 
oddaný, postaviť pod Kristov kríž a zje-
dnotiť  sa  s ním v obetavej  láske,  ktorá 
môže oslobodiť a zachrániť tých, ktorí sa 
stali neslobodní, pretože stratili schopnosť 
milovať, čiže vlastniť seba pre darovanie 
sa druhým.“ (Úryvok z Modlitby KOČ)
• Čo  robí  vierohodnou nezištnosť  našej 
lásky voči bratom v KOČ?
• Čo  znamená  stáť  pod  Kristovým  krí-
žom?
Konať
• Preukázať lásku svojim najbližším.

Katechézy pripravil
otec Jozef Heske.

Správy

Z duchovných cvičení KOČ

V dňoch 7. až 9. marca 2014 sa v Reko-
lekčnom  dome  otcov  pallotínov  pri 
kostole Božieho milosrdenstva v Smiža-
noch pri  Spišskej Novej Vsi  uskutočnili 
duchovné  cvičenia  kruciáty  na  tému 
„Radosť evanjelia“.

Zišlo sa na nich okolo 30 účastníkov – 
členov, kandidátov, ale aj sympatizan-
tov kruciáty. Moderátorom celého stret-
nutia bol o. Jozef Heske, zodpovedný za 
diakoniu osobodenia pri HSŽ, ktorý vo 
svojich  katechézach  priblížil  a podrob-
nejšie rozobral exhortáciu Svätého Otca 
Františka  Radosť  evanjelia  (Evangelii  
gaudium). Je to akoby jeho programové 
vyhlásenie,  v ktorom  sumarizuje  bis-
kupskú synodu z roku 2012, kde sa ro-
zoberala téma nového ohlasovania eva-
njelia.
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Pod  vedením  otca  Jozefa  sme  sa 
usilovali  vstúpiť  do  jeho  obsahu,  aby 
sme myšlienky využili nielen pre seba, 
ale pomohli  nimi  aj druhým. O zodpo-
vednosti  za druhých sa píše aj  v tejto 
exhortácii  –  cítiť  zodpovednosť  za  to, 
aby sa aj iní viac priblížili Ježišovi.

V programe  sa  striedali  katechézy 
s prácou v malých skupinách, kde príto-
mní vzájomne zdieľali svoje názory na 
myšlienky. Veľmi podnetné boli besedy 
na témy: Čoho je viac v mojom živote – 
smútku  alebo  radosti?,  Ako  prežívam 
nadšenie, horlivosť?,  Ako si  udržať ra-
dosť  z ohlasovania  evanjelia?  a pod. 
Hľadali  sme  aj  odpovede,  ako  indivi-
dualizmus  zmeniť  na  skúsenosť  brat-
stva, spoločenstva.

V programe nechýbal  priestor  ani  na 
tzv. stánok stretnutia, kde každý z prí-
tomných mal  osobný priestor  na tiché 
stretnutie  s Ježišom.  Tam  sme  mali 
možnosť  v osobnej  reflexii  premýšľať 
nad  témami  a zahĺbiť  sa  do  Svätého 
Písma  a hľadať  odpovede  na  nevyslo-
vené  otázky.  Sobotný  večer  sa  končil 
vešperami, po ktorých bolo adorovanie 
Ježiša v Oltárnej sviatosti.

Medzitým sme si mohli vypočuť kate-
chézy  na  témy:  „Radosť  evanjelia“ 
a „Prežívame krízu“. Z hlavných myšlie-
nok týchto  katechéz  možno  spomenúť 
najmä:

„Žijeme  v kríze  dnešnej  spoločnosti. 
Dolieha to na nás. Aj napriek tomu sme 
povolaní  žiť  kultúru života.  Žiť  dôstoj-
nosť a slobodu Božieho dieťaťa aj v na-
šom svete a aj v našich časoch.“

„Odmietame naivný optimizmus. Od-
mietame aj realizmus, cez ktorý vidíme 
iba samé ruiny a trápenia. Pápež hovo-
rí:  ‚S týmito prorokmi nešťastia nemô-
žeme súhlasiť. Je potrebné venovať po-
zornosť Božím plánom lásky!‘“

„Radosť evanjelia prežívajú tí, ktorí sa 
stretávajú  s Kristom,  ktorí  sú  Kristom 
zachránení, ktorí sú oslobodení od hrie-
chu  a smútku,  ktorí  sú  oslobodení  od 
vnútorného prázdna a izolácie. Sme po-

zvaní na cestu radosti!“
„Toto je ten okamih, keď Kristovi tre-

ba povedať: ‚Pane, dal som sa oklamať; 
tisícmi spôsobmi som utekal pred tvo-
jou láskou, ale znovu som tu, aby som 
obnovil  spojenie  s tebou.  Potrebujem 
ťa. Znovu ma vysloboď, Pane, prijmi ma 
ešte  raz  do  svojho  zachraňujúceho 
náručia.‘“  (Pápež  František  v Evangelii  
Gaudium 3.)“ 

Otec Jozef nám odporúčal podrobne si 
preštudovať  celú  exhortáciu  Radosť 
evanjelia,  ktorú  si  možno  stiahnuť  zo 
stránky www.kruciata.sk/zinych/eg.pdf.

Štefan Paločko

Z duchovnej obnovy KOČ

V piatok 28. marca 2014 sa vo farnosti 
Plavnica začala trojdňová duchovná ob-
nova  s témou  „Evanjelium  oslobode-
nia“, ktorú viedol otec Jozef Heske, ná-
rodný  moderátor  Kruciáty  oslobodenia 
človeka. Do jeho programu sa zapojili aj 
členovia, kandidáti a sympatizanti Hnu-
tia Svetlo-Život a KOČ z Lipian.

Témou piatkovej  homílie  otca Jozefa 
bol „Ježiš – Lekár hriešnikov“. Zameral 
sa na tri postavy z evanjelia. Najprv ho-
voril  o malomocnom  človeku,  ktorého 
Ježiš  uzdravuje.  Toto  uzdravenie  pre-
niesol otec Jozef do súčasnosti. Aj dnes 
je  mnoho  ľudí,  ktorí  potrebujú  uzdra-
venie, no jeho predpokladom je uvedo-
menie  si  tejto  potreby,  potreby,  že 
chceme byť očistení od našich osobných 
„malomocenstiev“  v podobe  hriešnych 
návykov  a závislostí,  aby  sme  potom 
mohli s  ozajstným duchovným úžitkom 
prijať  uzdravujúci  dotyk  nášho  Pána. 
Malomocný  z evanjelia  si  túto  potrebu 
očisty  uvedomil,  čo  mu  prinieslo  sku-
točné uzdravenie. A čo, my? Túžime po 
uzdravení? Túžime byť oslobodení z na-
šich  otroctiev  alebo  nám  takýto  stav 
nášho vnútra vyhovuje a už sa nezamý-
šľame nad sebou samými?

Druhý príklad z evanjelia je ochrnutý, 
ktorého prinášajú k Ježišovi. Mať partiu, 
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dobrú partiu ľudí okolo seba, bolo dô-
ležité nielen pre tohto ochrnutého. Mať 
okolo seba chápavých, súcitných a vní-
mavých ľudí je veľkým pokladom. Práve 
okolie  môže  byť  skutočnou  pomocou 
pre závislého  človeka.  Každý z nás sa 
môže  stať  tým,  kto  prináša  chorého, 
unaveného,  vyčerpaného  a spútaného 
nejakou  závislosťou  k prameňu  uzdra-
venia – k Ježišovi, Lekárovi ľudskej du-
še.  Sme si  toho  vedomí?  Sme v tejto 
veci zodpovední a snažíme sa pomáhať 
ľuďom, ktorí vplyvom závislostí prichá-
dzajú  postupne  o svoju  slobodu  a dô-
stojnosť? Chceme hľadať všemožné ces-
ty,  ako  priniesť  chorých  a zdecimova-
ných  bližšie  k Ježišovi?  Aj  nad  týmito 
otázkami  sme uvažovali  počas  homílie 
v plavnickom kostole.

Tretím typom človeka z  evanjelia  je 
mýtnik  Matúš,  v očiach  mnohých  iba 
zdierač  a hriešnik.  Ježiš  ho  však volá, 
aby šiel  za ním. Ponúka mu nový, iný 
spôsob života, než aký viedol doteraz. 
Ponúka mu život vyrastajúci z uzdrave-
nia. Ježiš-Lekár mu otvára nové obzory, 
nie  tie  oklieštené,  ktoré  mal  doteraz. 
Ježiš mu predostiera iné, nové priority. 
Ježiš  však  prichádza  aj  dnes  ku  kaž-
dému,  kto  potrebuje  jeho  uzdravenie. 
Prichádza, aby zachránil  hriešnika. Pri-
chádza s pravdou, ktorá skutočne oslo-
bodzuje. S pravdou o stave človeka. 

Po  skončení  svätej  omše  pokračoval 
program  pobožnosťou  krížovej  cesty. 
V rámci  tejto  pobožnosti  odzneli  aj  ži-
votné svedectvá členov HSŽ a KOČ, ale 
aj  ostatných  veriacich  o tom, ako  Pán 
konal  v ich  životoch.  Ich svedectvá  sa 
tak  stali  povzbudením  pre  všetkých, 
ktorí si ich vypočuli. Veriaci tiež prosili 
Pána o uzdravenie z rôznych rán a hrie-
chov, ktoré človeka oberajú o pravú du-
chovnú radosť a pokoj. Po skončení pro-
gramu sa všetci stretli na krátkom aga-
pé, kde sa venovali vzájomným rozho-
vorom.

Vďaka nášmu Pánovi za toto duchov-
né podujatie a za všetkých, ktorí ho pri-

pravovali. Vďaka aj za všetkých, ktorí si 
našli cestu do tohto chrámu, aby sa ne-
chali osloviť myšlienkami tejto duchov-
nej obnovy.

Nech táto  duchovná obnova prinesie 
svoje hojné ovocie v podobe usporiada-
ných  vzťahov  v rodinách,  vo  farnosti 
i v spoločnosti,  aby  boj  za  dôstojnosť 
každého človeka neustával, ale vzmáhal 
sa  a prispieval  k oslobodeniu  celého 
nášho národa.

Pavol Kall

Svedectvo

Z duchovnej obnovy KOČ

Veľmi  ma  povzbudila  krížová  cesta. 
V spôsobe, akým viedli členovia lipian-
skeho spoločenstva túto krížovú cestu, 
bolo vidieť a cítiť, že zamyslenia nie sú 
iba prečítané, ale že to, čo čítali, sami 
prežívali  vo  svojich  životoch.  Taktiež 
odvaha vypovedať svedectvo zo svojho 
života bola pre mnohých a aj pre mňa 
ukážkou dôvery Bohu. 

Výber svedectiev ukázal šírku záberu 
kruciáty, keď sa hovorilo aj o samotnej 
závislosti  a oslobodení  z alkoholizmu, 
o odhodlaní  byť  „Veronikou“  a vystúpiť 
z radu,  pomôcť  Kristovi  v zotročenom 
človeku,  a taktiež  svedectvo  o zbavení 
sa otroctva smútku a rozhodnutí vstúpiť 
do kruciáty a obetovať sa tak pre blíz-
keho človeka. Aj svedectvo o sile obety 
v kruciáte a „zázraku“ zbavenia sa alko-
holizmu otca v dôchodkovom veku silne 
na  mnohých  zapôsobilo  a myslím,  že 
vlialo nádej pochybujúcim.

Sobotná katechéza zanechala vo mne 
poznanie  o troch  základných  pilieroch 
oslobodenia z otroctva, a to: uznať svo-
je otroctvo (môže byť rôzneho charak-
teru);  uznať,  že  iba  Ježiš  Kristus  má 
moc vyslobodiť ma z neho; volať, prosiť 
o oslobodenie Ježiša Krista.

Adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou 
mnohým  priniesla  poznanie  otroctiev, 
ktoré v nich chce Kristus uzdraviť.

6

Správy Svedectvo



Nedeľné  slávenie  liturgie  sa  nieslo 
v znamení služby. V nej ma nadchlo vy-
kreslenie farnosti ako miesta služby pre 
všetkých  farníkov  a tiež  spoločenstva. 
Myslím, že to boli slová, ktoré bolo tre-
ba vypovedať v našej farnosti pre kaž-
dého  z nás.  Svedectvo  manželov  bolo 
stručné, jednoduché, priamočiare, k té-
me  a vynikajúco  doplnilo  katechézu 
a umocnilo slová kazateľa.

Neviem vypovedať slová vďaky za tú-
to evanjelizáciu. Bola semienkom zasia-
tym v jari v našej farnosti a verím v bo-
hatú úrodu a hojnosť plodov v srdciach 
farníkov, v ich rodinách, a tak aj v celej 
farnosti. Ešte raz Bohu vďaka!

Ján z Plavnice

Pozvánky

Oázový kurz pre animátorov
diakonie modlitby

Od  2.  do 13. júla  2014  sa v Litmanovej 
bude konať Oázový kurz pre animátorov 
diakonie modlitby (KODA-DM). Ide o for-
mu oázových duchovných cvičení,  ktoré 
sa  sústreďujú  okolo  témy  „Modlitba“  – 
osobná  a spoločná,  chvál,  vďakyvzdá-
vania, odprosovania, príhovoru, duchovný 
boj, rozlišovanie, charizmy, duchovné ve-
denie,  služba  modlitbou  v spoločenstve, 
príprava modlitebného stretnutia, vedenie 
modlitebnej  skupiny,  príprava  a vedenie 
Oázy modlitby, služba diakonie modlitby.

V Košiciach  sme pred viac ako rokom 
obnovili  tradíciu  oázových  modlitebných 
stretnutí, kde ako diakonia modlitby slúži-
me modlitbou,  zvlášť  na úmysly Hnutia 
Svetlo-Život,  ktorého  súčasťou  je  aj 
Kruciáta  oslobodenia  človeka.  Na  tento 
kurz  pozývame  všetkých,  ktorí  majú 
ukončenú základnú formáciu Hnutia Sve-
tlo-Život  alebo  iným  spôsobom dosiah-
nutú zrelosť kresťanského života. Ponúka-
me ho pre všetkých, ktorí túžia slúžiť da-
rom modlitby a stálou formáciou diakonie 
modlitby.

Predpokladaná cena pre dospelú osobu 

je 140 eur. V prípade rodín s deťmi a tiež 
všetkým  prihláseným,  príp  záujemcom, 
poskytneme  informácie  na  uvedených 
kontakoch, kde sa môžete aj prihlásiť: e-
mailom  na  oaza2011@gmail.com  alebo 
telefonicky na 0907 991 902.

Otec Jozef Heske
a Diakonia modlitby Košice

7. púť KOČ do Medžugoria

Kruciáta oslobodenia človeka v Levoči or-
ganizuje od 18. do 27. augusta 2014 už 
7.  púť  Kruciáty  oslobodenia  človeka  do 
Medžugoria.

Púť  sa začne 18. augusta  svätou om-
šou v minoritskom kostole v Levoči (pres-
ný  čas  oznámime  dodatočne).  Na  19. 
augusta v dopoludňajších hodinách je na-
plánovaný  príchod  na  Makarsku  riviéru 
a ubytovanie vo františkánskom kláštore 
v Zaostrogu na dve noci. 21. augusta po-
poludní  sa  odchádza do  Medžugoria. 
V Medžugorí  je zabezpečené ubytovanie. 
Na 22. až 26. augusta je v Medžugorí na-
plánovaný výstup na Podbrdo a Križevac, 
návšteva  komunity  Cenacolo  a medžu-
gorský  večerný program. Návrat  je  27. 
augusta 2014.

V cene 280  eur sú zahrnuté: doprava 
klimatizovaným  autobusom,  poistenie, 
ubytovanie  s polpenziou  pri  mori,  uby-
tovanie a strava (raňajky, obedy) v pen-
zióne v Medžugorí, sprievodca, vstupy do 
komunít a preklady omší do slovenčiny. 
Duchovné vedenie zabezpečuje páter Ro-
man Gažúr.

Prihlásiť sa môžete e-mailom na adresu 
kruciáty  registracia@kruciata.sk  alebo 
u pani Margity Kočišovej  e-mailom  na 
adresu  margitakocisova@gmail.com  ale-
bo  telefonicky  na  mobil  0944 546 014 
alebo pevnú linku 053/4434311.

Do prihlášky uveďte, prosím, tieto úda-
je: meno a priezvisko, dátum narodenia, 
presnú adresu a číslo cestovného dokla-
du, ktorý účastník použije na cestu (plat-
ný pas alebo platný občiansky preukaz).

KOČ

7

PozvánkySprávy a svedectvá



Kalendárium kruciáty 2014

8. 6. 2014 – Slávnosť Zoslania Ducha 
Svätého
28. 6. 2014 – Pracovné stretnutie celo-
slovenského KV KOČ
4. – 6. 7. 2014 – Pešia púť KOČ do Le-
voče
18. – 27. 8. 2014 – Púť KOČ do Medžu-
goria
14. 8. 2014  – Liturgická spomienka na 
sv. Maximiliána Kolbeho, patronátny svia-
tok KOČ
30. 8. 2014 – Národná Púť KOČ a HSŽ 
k hrobu zakladateľa do Krościenka
Október 2014  – Celoslovenské sympó-
zium KOČ
22. 10. 2014 – Liturgická spomienka na 
sv.  Jána  Pavla  II.,  patronátny  sviatok 
KOČ
November 2014  – Pracovné stretnutie 
celoslovenského KV KOČ
8. 12. 2014 – Liturgická slávnosť Nepo-
škvrneného počatia Panny Márie, patro-
nátny sviatok KOČ

Máj Jún
Po 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Ut 6 13 20 27 3 10 17 24
St 7 14 21 28 4 11 18 25
Št 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Pi 2 9 16 23 30 6 13 20 27
So 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Ne 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Júl August
Po 7 14 21 28 4 11 18 25
Ut 1 8 15 22 29 5 12 19 26
St 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Št 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Pi 4 11 18 25 1 8 15 22 29
So 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Ne 6 13 20 27 3 10 17 24 31

Oznamy

Registračné  údaje,  ktoré  ste  uviedli 
v Prihláške do KOČ a ktoré sa medzitým 
zmenili, nám, prosím, oznámte e-mailom 
na: registracia@kruciata.sk alebo poštou 
na: Kruciáta oslobodenia človeka, Stanica 
č. 1, Košická 2, 054 01 Levoča.  Ďakuje-
me!

Modlitebnú príručku pre potreby modli-
tebnej reťaze (A6, 26 str., 0,50 eura) si 
môžete objednať na kruciata@kruciata.sk 
alebo poštou na adrese v Levoči (po 5 – 
10 ks).

Vydávanie nášho dvojmesačníka ECHO, 
ktorý  je  určený ľuďom bez prístupu  na 
internet,  závisí  možno aj od Vášho do-
brého srdca. Prosíme Vás o jeho finančnú 
podporu.  Číslo  účtu:  75 12 63 50 01/ 
5600.  Správa  pre  prijímateľa:  ECHO. 
Vopred Pán Boh zaplať!

Pravidelné stretnutia KOČ

Bardejov – V Kostole  sv.  Anny  každý 
párny týždeň vo štvrtok po večernej svä-
tej omši o 16.30 hod. 
Jarovnice – V kostole každý pondelok po 
večernej svätej omši. 
Lipany – V čajovni  každú  druhú  nedeľu 
v mesiaci o 16.00 hod. 
Lendak – V kostole každý druhý týždeň 
v stredu po večernej svätej omši. 
Levoča – V kláštore minoritov každý štvr-
tok  o 17.00  hod.,  nasleduje  adorácia 
o 20.00 hod. 
Rožňava – Pozor,  zmena!  V priesto-
roch farskej charity každý utorok o 16.45 
hod.
Prešov – Pozor,  zmena!  V kláštore 
Sancta Maria na Konštatínovej 2 (vchod 
je z Metodovej ulice) o 17.15 hod.: 15. 5. 
a 12. 6. svätá omša s adoráciou,  22. 5. 
a 26. 6. stretnutie. Pozývame aj Vás!

ECHO Kruciáty oslobodenia človeka
Informačný list pre vnútornú potrebu KOČ

Vychádza šesťkrát do roka.
Toto číslo vyšlo vďaka

finančnej podpore pani Ivety G.
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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