
                     Na úvod

Dôveruj mi… 
Ako Dávid dôveroval svojmu Pánovi,
tak  aj  my v dnešnom technicky  vy-
spelom svete máme úžasnú možnosť
vstúpiť  do  takéhoto  vzťahu  s naším
Pánom. Denne zvádzame boje  a zá-
pasy, ale je podstatné, aby sme vytr-
vali a urobili všetko, čo je v našich si-
lách. Dávid vyšiel do boja proti silné-
mu Goliášovi. Koľkokrát aj my vychá-
dzame do boja a možno sa obávame,
ako to dopadne, možno málo dôveru-
jeme Bohu. 

Dávidových  päť  kameňov symboli-
zuje aj našu prípravu pred každoden-
nými rozhodnutiami a zápasmi. Dávid
sa pripravil – a čo my? Buďme aktív-
nymi,  aby sme neupadli  do  pohodl-
nosti a lenivosti v našom duchovnom
živote  a aby  sme  boli  činní  v ohla-
sovaní Božej lásky vo svete. 

Postoj Dávida, ktorý vynaložil úsilie
a pozbieral  päť  kameňov  do  kapsy,
môže byť aj postojom dnešných ľudí,
ktorých denne čaká mnoho konfron-
tácií s ponukami a pokušeniami tohto
sveta. Dávid nerezignoval, ale veno-
val svoj čas príprave. A nakoniec vy-
šiel z boja ako víťaz. 

Stojíme v dnešnej dobe o víťazstvá
nad sebou samými, nad zvodmi zlého
ducha? Chceme ešte bojovať alebo je
pre  nás  výhodnejšie  zotrvať  v stave
záhaľky a lenivosti? Vyvíjame aktivitu
v prospech  rastu  našej  viery  a du-
chovného života?

Neustále  potrebujeme  dôverovať
Bohu,  lebo  On  je  na  našej  strane,

s ním  môžeme  naozaj  zvíťaziť  nad
nepriateľom našej spásy, aby sa Bo-
žia sláva šírila. 

Nedôvera  Bohu spôsobuje,  že  člo-
vek nadobúda takmer pevné presved-
čenie,  že  iba  on  vie  lepšie  vyriešiť
problémy,  že  je  väčší  a Boh  zasa
menší.  Dôležité  je  denne  prosiť
o dôveru v Pána a pripravovať  sa na
denné boje modlitbou, Božím slovom
a prijímaním Eucharistie. Pretože po-
stoj  založených  rúk  a čakania  môže
človeka  uvrhnúť  do  stavu,  v ktorom
Boh nemá svoje miesto.

Z homílie otca Jozefa Heskeho
v Lipanoch 22. januára 2014

Zamyslenie

Právo na objektívnu pravdu
My,  kresťania,  sme  povolaní  hľadať
skutočnú  pravdu,  ktorá  je  zakorená
a postavená  na  Kristovi  a na  jeho
slove. 

Práve Božie slovo je tým pokladom
pravdy pre náš život a pre jeho sme-
rovanie. Vo svete však akoby jestvuje
mnoho rôznych „právd“, ktoré sa sna-
žia človeka pripútať a vnútiť mu pred-
stavu,  že iba  na ich  základoch môže
budovať  svoje  šťastie  a plnohodnotný
život. Človek sa potom stráca vo víre
kadejakých názorov a myšlienok a pre-
stáva rozlišovať medzi dobrom a zlom.
Cirkev však prichádza k človeku dneš-
nej  doby,  ako  aj  inokedy  vo  svojich
dejinách,  a chce byť aj  preňho stráž-
kyňou a obhajkyňou skutočnej pravdy
a slobody.  Vo  svojom  misionárskom
poslaní  vystupuje  ako  tá,  ktorá  má
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v úcte  každého  človeka  a nezavrhuje
to dobré a podnetné v ňom samom, no
zároveň buduje aj čosi nové. Cirkev je
tak  garantom  ohlasovanej  pravdy
a slobody,  lebo  tie  dve  kráčajú  ruka
v ruke. 

Úprimný a poctivý postoj k pravde je
podmienkou  skutočnej  slobody,  a nie
tej,  ktorú  ponúkajú  človeku  mnohé
„- izmy“,  ktoré  sa  mu  snažia  „naor-
dinovať“ terapiu postupného oslabova-
nia  jeho  morálky  a prirodzeného  zá-
kona  v ňom.  Ježiš  je  ohlasovateľom
a darcom  pravej  slobody  a pravdy,
ktorá skutočne oslobodzuje a navracia
dôstojnosť tam, kde jej už pomaly ani
nieto. 

Skutočná pravda sa nedá hľadať inde
než v Božej vôli a v Božom slove, ktoré
je mocné a účinné. Buďme verní tomu-
to  slovu,  lebo  ono  vyvádza  človeka
z chaosu k poriadku a ku skutočnému
zmyslu života. 

Právo a právny systém v spoločnosti
sa majú snažiť byť nápomocné človeku,
aby sa mohol domôcť svojich práv, ak
boli  porušené.  Denne sme silno  kon-
frontovaní  s nepravdami,  bezprávím
a pokriveným  obrazom  práva,  denne
vidíme  prostredníctvom  správ  v mé-
diách, ako sa šliape po ľudskej dôstoj-
nosti  a slobode,  po  základných  ľud-
ských právach, denne vidíme, ako sa
z práva stáva len akási  posluhovačka
momentálnych spoločenských okolnos-
tí.  A pritom právo ako súbor zákonov
by malo vychádzať z princípov ochrany
človeka  a jeho  dôstojnosti  človeka,
malo by byť jeho hlasom a bojovať za
jeho slobodu. 

Aj my všetci môžeme byť strážcami
práva  na  život  a slobodu a ohlasova-
teľmi pravdy,  ktorá neobmedzuje, ale
oslobodzuje  a napomáha rozvoju ľud-
skosti a lásky, úcty a dôstojnosti. 

Z témy stretnutia KOČ v Lipanoch
30. marca 2014 zapísal Pavol Kall

Spolupráca sv. Jána Pavla II.
a otca Františka Blachnického

Dokončenie z minulého čísla
V čom  tkvie  podstata  „apoštolátu
slobody“ sv. Jána Pavla II. a otca Fran-
tiška  Blachnického? V ich  náuke o zá-
kladných hodnotách. Osoba človeka je
najvyššou hodnotou ľudskej spoločnosti
a spoločenstvo  ľudí  je  najvhodnejším
prostredím  pre  jeho  rast  v slobode;
vzorom pre človeka je Boh a miestom
jeho  realizácie  je  Cirkev  ako  živé
spoločenstvo ľudí.

Pápež  nás  aj  teraz  povzbudzuje:
„Nebojte sa!“ a „Otvorte dvere Kristovi!“
Viera v Krista totiž prináša človeku sku-
točnú slobodu. Strach v ňom prebúdza
nedôveru. My však máme Bohu veriť,
dôverovať mu. Preto sa nemôžeme od-
vracať od pravdy, ktorú prináša Kristus;
kde ide o život človeka v pravej slobo-
de, tam niet miesta pre kompromisy. 

František  Blachnický  založil  Kruciátu
oslobodenia človeka (KOČ) ako odpoveď
na výzvu Jána Pavla II., aby sa ľudia
postavili proti všetkému, čo ničí ľudskú
dôstojnosť.  KOČ zároveň  spojil  s eva-
njelizačným  projektom  Ad  Christum
Redemptorem (Ku Kristovi Vykupiteľo-
vi). Kruciáta a evanjelizácia majú  krá-
čať spolu, držiac sa za ruky. Jedno bez
druhého  totiž  existovať  nemôže.  Roz-
hodnutie sa pre Krista privádza človeka
k pravej slobode. Evanjelium (radostná
zvesť)  a oslobodenie  sú teda podstat-
nými prvkami služby Svätého Otca aj
programu Blachnického. 

Začiatky pontifikátu Jána Pavla II. boli
naplnené volaním po skutočnej evanje-
liovej  slobode  v krajinách  komunizmu
a tiež  v krajinách  Latinskej  Ameriky,
kde život ovplyvňovala špecifická juho-
americká „teológia oslobodenia“. Svätý
Otec  začal  nahlas  hovoriť  o ľudských
právach a najmä o práve na samostat-
nosť  národa.  Sloboda,  ktorú  národy
strednej  a východnej  Európy  získali
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koncom 80. rokov 20. storočia bola zá-
zrakom. Človek v bielom šate vyhral zá-
pas nad násilím. 

Na  pápežskú  návštevu  v Krościenku
pripravil otec František amfiteáter, ktorý
nazval Večeradlom Jána Pavla II. Pápež
tam síce nebol, ale toto miesto je tu aj
pre kruciátu, ktorá sa stretáva ako malé
vojsko Gedeona poukazujúce na Božiu
moc. Otec František založil kruciátu ako
Gedeonovo vojsko, ktoré ľudí vyslobo-
dzuje z otroctva rôznych závislosti ničia-
cich jeho dôstojnosť. Pri pápežovej ceste
v Nowom Targu sa Biblia niesla v sprie-
vode  obetných  darov  spolu  s Knihou
Kruciáty oslobodenia človeka.

Musíme si uvedomiť, že niet slobody
bez Božieho slova a bez Krista,  vtele-
ného Božieho Slova. Ján Pavol II. a otec
František mali okrem Kristovho kľúča aj
mariánsky kľúč k slobode. Matka Božia
tým, že uverila Božiemu slovu, povedala
mu svoje „Áno“, Slovo sa v nej stalo Te-
lom, Slovu zostala verná aj pod krížom
a nestratila v neho vieru ani dôveru, je
pre nás nenahraditeľným príkladom. 

Výzva Jána Pavla „Nebojte sa!“ je aj
v erbe kruciáty. Okrem veľkého „M“ ako
symbolu našej Nepoškvrnenej patrónky
Márie je tam aj malé písmeno „m“ na
dopísanie  nášho  osobného  mena  ako
symbolu nášho osobného odhodlania ísť
za Kristom. Kríž vyslobodzuje z neslo-
body a zo strachu. Keď prijmeme kríž,
získame  slobodu a odvahu. 

Otec   František  založil  v nemeckom
zahraničí  iniciatívy,  ktoré  sa  nazývajú
Kresťanská služba oslobodenia národov
a Nezávislá  kresťanská sociálna služba
(NKSS) – Pravda, kríž, oslobodenie. Tú-
žil  založiť  aj  Inštitút  Oslobodenia  člo-
veka Jána Pavla II., ktorý by vedecky
a redakčne riadil činnosť NKSS. Plánoval
vydávať časopis propagujúci myšlienky
oslobodenia človeka v duchu Jána Pavla
II. Uvažoval aj o založení ľudovej uni-
verzity  so  zámerom  štúdia  spoločen-

ského oslobodenia podľa učenia pápeža.
Spoločenské  aktivity  s cieľom  získať
evanjeliovú slobodu zveril pod patronát
Panny Márie, ktorú nazval „Jasnohorská
zornička  slobody“.  Vykonal  to  podľa
Svätého Otca Jána Pavla II., ktorý na
Jasnej  Hore  r.  1983  vyriekol  slová:
„Jasnohorská evanjelizácia slobody“. 

Otec František v jednote so sv. Jánom
Pavlom II. stanovili  úlohy kruciáty pre
službu  Cirkvi  a spoločnosti:  evanjeli-
záciu, oslobodenie skrze pravdu, uzna-
nie v pravde, kto som a aké mám pro-
blémy,  citlivosť  na  pravdu  o hriechu
a zle a službu milosrdenstva, aby dneš-
ný človek  zažil  milosrdnú  lásku  Božiu
a zápas o slobodu a dôstojnosť človeka.

ThDr. Jozef Heske, PhD.,
moderátor Diakonie oslobodenia HSŽ

Svedectvá

Moje Medžugorie
Milí  moji,  chcem sa s vami podeliť  so
svojím svedectvom. V týždni od 16. do
22. júna tohto roku som sa po  druhý-
krát zúčastnila na púte do Medžugoria.
Prvýkrát  som  pozvanie  dostala  pred
dvoma rokmi. Môžem povedať, že som
to  hlboko  prežila  a dokázala  som byť
povzbudená a posilnená na celý nasle-
dujúci rok. No a po roku sa prebudila
moja  túžba  opäť  putovať  do  Medžu-
goria.

Mám finančné problémy, a tak mi to
nevychádzalo.  To  naša  Matička  dobre
vie, a tak ma ešte v minulom roku poz-
vala  do  Dechtíc,  aby  som  za  ňou
putovala  tam, lebo to nie  je finančne
náročné,  a každý  mesiac  si  môžem
ušetriť na aspoň na cestu autobusom.
V Dechticiach som bola už po deviaty-
krát po sebe v prvú nedeľu po prvom
piatku.

V prvú marcovú nedeľu som putovala
do Litmanovej, kde som bola po prvý-
krát v živote. Tam sa stalo to, že keď
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sme  po  omši  sedeli  s priateľkou  na
lavičke, rozprávali sme sa a spomínala
som jej, že mám veľkú túžbu ešte raz
ísť do Medžugoria, lebo som tam sľúbila
Matičke, že keď ma ešte raz pozve, tak
bosá vystúpim na Podbrdo a Križevac.
Ani sme nezbadali a prisadol si k nám
jeden neznámy pútnik (až neskôr pove-
dal, že je z východu Slovenska, a keď si
vypočul moje rozprávanie, povedal, že
ide na zjavenie 18. marca do Medžu-
goria  a bude prosiť  našu Mamku, aby
ma pozvala a zariadila všetko potrebné.
Dohodli  sme  sa,  že  práve  v ten  deň
budeme  duchovne  spojení  v modlit-
bách. Viete si  predstaviť,  ako som sa
intenzívne modlila práve v tento deň. 

A stalo  sa… Koncom marca vyhlásili
v našej farnosti púť do Medžugoria, a to
som už vedela, že mám ísť, a hneď som
sa prihlásila, hoci som nevedela, ako to
zvládnem finančne, ale uverila som, že
je  to  pozvanie  od  Matičky  pre  mňa.
V mesiaci jún na prvú nedeľu po prvom
piatku som bola opäť v Dechticiach, a tu
sme sa s „mojím pútnikom“ opäť stretli.
Aspoň viem, že je to pútnik Jožko od
Prešova,  ktorý  mi  vyprosil  pozvanie,
a tešili  sme sa  spolu,  že  hneď  v júni
poputujem  za  Mamkou.  Finančne  mi
pomohla  moja  rodina,  ale  to  už  bolo
v réžii  Mamky,  takže  som  nemala
problém.

Na ceste do Medžugoria som ostávala
v šoku, lebo začalo liať a neprestávalo,
a na to som nebola pripravená. Priznám
sa, že som nemala ani pršiplášť,  a to
bola aj prvá vec, ktorú som si v Medžu-
gorí  po  príchode  kúpila,  lebo  dáždnik
vôbec nepomáhal.  Pri  výstupe na Po-
dbrdo som uvažovala, či mám ísť bosá,
lebo na kameňoch sa šmýkalo a červe-
ná hlina bola riadne zbahnená a aj som
pristála  na  zadku…  Ale  sľub  je  sľub,
s Bohom sa nežartuje,  nepomohlo ani
nahováranie diabla, že na bosé nohy je
príliš chladno a že ma pozve ešte raz,

keď nevystúpim bosá teraz… Takto ma
chcel zmiasť. Ale Panna Mária mi predsa
kedysi  dávno  povedala,  že  budem
uzdravená,  keď  prídem  za  ňou  na
Živčák,  čo  mi  povedala  v sne,  a svoj
sľub  splnila  a vyprosila  mi  uzdravenie
ako telesné, tak aj duševné. Cítila som
to v srdci, že aj ja mám svoj sľub do-
držať, aj keď to nebude ľahké, ako po-
ďakovanie za pozvanie a obetu za všet-
kých – moju rodinu, ktorá mi pomohla
finančne a modlitbami, mojich priateľov,
známych, tých, ktorí prosili o modlitby,
ale aj tých, ktorí ešte nepoznajú Boha
a odmietajú Pannu Máriu. Všetkých nás
miluje a na každom kroku v Medžugorí
nás  sprevádzajú  jej  slová:  „Keby  ste
vedeli, ako vás milujem, plakali by ste
od radosti.“ Prosila som aj za tých, ktorí
majú túžbu v srdci putovať do Medžu-
goria,  aby  im  Matička  poslala  svoje
pozvanie a dotkla sa ich sŕdc, a aby to
aj poznali. 

Vďaka  ti,  Matička,  Kráľovná  pokoja
a pomoci,  že  nás  miluješ  a bezpečne
nás vedieš za svojím Synom, ktorý je
Cestou k Bohu. Otče, ďakujem ti za tvo-
ju lásku, ktorá je večná, a tvoje milosr-
denstvo, ktoré je nekonečné, a z celého
srdca ďakujem, že si nám dal Matku,
ktorá nás všetkých nežne miluje a učí
nás už toľko rokov…

Majka Sluková, Žilina

Manžel prikrytý modlitbou
Túžim odovzdať vám niečo, čo ma veľmi
zasiahlo – posolstvo vety jedného man-
žela, v závere predhovoru ku knihe svo-
jej  manželky  napísal:  „Tvoj  modlitbou
krytý manžel“. 

„Uau,“  povedala  som  si,  „túžila  by
som, aby toto o sebe mohol povedať aj
môj manžel,“ a vo vnútri som cítila, že
moje  mini-mini  modlitby  typu:  „Po-
žehnaj ho, Pane“ a „Nech sa mu darí,
Pane“  by postačili  možno  na  pokrytie
mravca… Môj manžel je úžasný – to ale
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neznamená, že nepotrebuje modlitbu. 
Milujeme  svojich  manželov.  Táto

pravda dáva do našich sŕdc túžbu, ale aj
silu  modliť  sa  za  nich  –  aj  keď  nás
sklamú,  aj  keď  im  dokonca  úplne
prestaneme dôverovať… Alebo aj keď sú
jednoducho skvelí…

Chcem sa vás opýtať na jednu vec:
Čo  vo  vás  evokuje  veta:  „Zmeň  ho,
Pane“? S úsmevom musím povedať, že
je to najefektívnejšia modlitba za zmenu
srdca manželky – žiaľ,  pomenej k nej
dôjde na strane muža… Mnoho žien sa
trápi, modlia sa, túžia, aby ich manžel
bol iný – dostal sa zo závislosti, staral sa
o deti, aby začal pracovať a zarábať… 

Ako  sa  teda  modliť  „viac“,  „lepšie“,
„efektívne“? Táto otázka je zvláštna, ale
je  správna.  Ani  Ježiš  neodbil  svojich
učeníkov pri ich prosbe, aby ich naučil
modliť sa, slovami: „Jednoducho hovor,
čo si myslíš,  a je to…“ alebo „Nebojte
sa, každá modlitba je perfektná…“ Ježiš
zareagoval konkrétnou modlitbou  Otče
náš. Preto namiesto „Zmeň ho, Pane“
radšej skúsme: 

1.  Využívať  všetko  bohatstvo  svia-
tostí: obetovať sväté prijímanie, pristu-
povať k sviatosti zmierenia, rozvíjať mil-
osť sviatosti manželstva.

2. Postaviť sa na manželovu stranu,
aby sme ho mohli chrániť a pomôcť mu.
Keď  sme zranené  a sklamané,  máme
tendenciu  skôr  sa od neho odťahovať
a postoj srdca, ktorý deklaruje: „On je
ten zlý a musí sa zmeniť !“ Takto ale
nechávame svojho manžela v duchov-
nom boji samého – samého proti zlému.
Namiesto  bojovania  proti  manželovi
(hoci by si to zaslúžil) musíme presved-
čiť svoje srdce, že budeme bojovať proti
zlému, ktorý ho pokúša, ničí naše man-
želstvo a našu rodinu. 

3. „Pokorte sa pred Bohom, diablovi
sa vzoprite a ujde od vás.“ Musíme uve-
riť  a vyznať,  že  Boh je  Pánom nášho
manželstva – on a nie my, najmúdrejšie

a najschopnejšie  manželky,  dokážeme
ochrániť  a udržať  toto  manžel-
stvo. Odmietnime  myšlienky  zlého,  že
náš  manžel  je  neschopný,  nezodpo-
vedný, hlúpy, egoistický a nezaslúži  si
našu priazeň a modlitbu. Naši manželia
sú láskou nášho života, ktorým chceme
dávať našu lásku, byť ich modlitbovou
oporou a prejavovať im svoju priazeň. 

4.  Zoberme si  meč  a bojujme ním.
Mečom Ducha Svätého je Božie Slovo,
ktoré je neskutočne účinné, preto vy-
slovujme nahlas požehnanie, lásku, ra-
dosť, pokoj v Duchu Svätom a vyhlasuj-
me Božie výroky nad rôznymi oblasťami
života  nášho  manžela,  v ktorých  sa
trápi. 

Nedá mi neodporúčať vám knihu Moc
manželkiných  modlitieb,  ktorá  spája
všetky tieto body a ponúka cenné rady.
Hoci je útla, má pomenovaných 40 rôz-
nych oblastí mužovho života a obsahuje
množstvo svedectiev, ku ktorým by som
mohla  pripojiť  i to  moje,  a svedectvá
viacerých mojich známych. Efekt takejto
modlitby  zhrniem  slovami  môjho
manžela:  „Muž  úplne  cíti,  že  má  za
sebou pevnú modlitbovú oporu.“ 
Anna Lojekova, www.mojakomunita.sk

Správy

Pešia púť KOČ 2014
Aj tohto roku sa uskutočnila  Pešia púť
Kruciáty  oslobodenia  človeka,  ktorej
mottom bolo: „Za triezvosť slovenského
národa“.

Už 13. ročník púte sa začal v piatok
4. júla svätou omšou vo farskom kos-
tole v Starej Ľubovni. Svätú omšu kon-
celebrovali  o. Jozef  Heske,  celosloven-
ský  moderátor  Diakonie  oslobodenia
HSŽ,  páter  Roman Gažúr  OFM Conv.
a o. Martin Kollár OFM Conv. Účastníkov
púte  prišli  pozdraviť  aj  členovia  HSŽ,
ktorí v tom časi absolvovali v neďalekej
Litmanovej Oázový kurz pre animátorov
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diakonie modlitby. 
Po svätej omši sa pútnici vedení pá-

trom Romanom a o. Martinom Kollárom
vydali na im dôverne známu trasu sme-
rom na obce Hniezdne, Forbasy a Nižné
Ružbachy. Prvá oddychovka bola v klá-
štore redemptoristov v Podolínci. Potom
už kroky účastníkov púte smerovali do
Spišskej Belej, kde účastníci púte pre-
nocovali. Páter Roman sa kvôli povinno-
stiam  v Levoči  s účastníkmi  rozlúčil
a ďalšiu  etapu  viedol  brat  minorita
o. Martin.

Ráno pútnici  privítali  posilu – účast-
níkov  z Lendaku  a zo  Smižian.  Takto
posilnená  tridsiatka  účastníkov  sa
vybrala smerom na Kežmarok. Tam do-
razili práve v čase, keď bola v Bazilike
sv.  Kríža  slávená  svätá  omša,  ktorú
celebroval  pán  dekan  o. Jakub  Grich.
Potom  kroky  pútnikov  smerovali  do
neďalekej Ľubice, kde ich už očakávala
pani  kostolníčka  so  svojou  rodinou
a s „malým“ občerstvením. Po krátkom
oddychu, posilnení na duchu i tele po-
kračovali cez bývalý Vojenský výcvikový
priestor  Záľubica. Tam na mieste, kde
stála v minulosti obec Ruskinovce, si pri
drevenom kostolíku urobili krátku oddy-
chovú  prestávku.  Potom  už  bez  pre-
stávky s mariánskymi piesňami na pe-
rách a modlitbami krížovej cesty kráčali
smerom  na  Levoču,  kde  dorazili  asi
o šiestej hodine večer.

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov,
keď išli najprv do minoritského kostola
v Levoči,  kráčali  tentoraz priamo hore
na  Mariánsku  Horu,  aby  sa  poklonili
našej Nebeskej Matke. Na hore ich už
čakali ďalší účastníci – klienti Útulku sv.
Františka,  ktorí  pod  vedením  pána
riaditeľa  Ing.  Jozefa  Pagáča  pripravili
stan  na  prenocovanie  a chutný  guláš.
Napriek únave z cesty boli rozhodnutí,
že o rok sa znova zúčastnia na  Pešej
púti Kruciáty oslobodenia človeka.

www.kruciata.sk

Stretnutie kruciáty v Lipanoch
V stredu 30.  júla  2014 sa v kaplnke
Charitného domu v Lipanoch zišli ve-
riaci,  aby spoločne chválili  a oslavo-
vali Boha. 

Program  sa  začal  slávením  svätej
omše. Do liturgie sa zapojili členovia
kruciáty spolu s ostatnými veriacimi.
Celebrantom  svätej  omše  bol  otec
Martin Gaľa, ktorý pôsobí medzi vyso-
koškolskou mládežou v Košiciach. Vo
svojej  homílii  sa  zamýšľal  aj  nad
pojmom šťastie.

Človeku  by  malo  záležať  na  tom,
aby si denne kládol otázku, či a prečo
chce byť  šťastný,  a aby sa rozhodol
hľadať skutočné šťastie. Súčasný svet
ponúka mnohé  „podoby šťastia“,  no
tie  človeka  nedokážu  naplniť.  Sú
chvíľkové a nestále.

Čo  je  teda  pravým  šťastím?  Mať
múdrosť života – rozumieť svojmu ži-
votu, načo sme tu. Taktiež nájsť vzá-
cnu perlu  – Ježiša.  On je v nás,  no
nie  vždy  žiari,  často  je  jeho  obraz
v nás zaprášený. Je potrebné objaviť
jeho lásku a milovať  nezištne,  nese-
becky, obetavo ostatných okolo seba.
Ak  budeme  málo  milovať,  budeme
viac posudzovať. Kto miluje, ten ne-
súdi, ten nevynáša verdikty nad iný-
mi.  Obraz  perly  z evanjelia  je  obra-
zom  hľadania  hodnôt,  ktoré  pretr-
vajú. Predať všetko, len aby sme zí-
skali  túto  perlu,  znamená  zanechať
falošné hodnoty,  lebo tie  životu  ne-
dajú zmysel.

Počas adorácie sa veriaci zapojili do
modlitieb chvály nášho Pána. Predná-
šali  svoje  prosby  k Duchu  Svätému
a s radostným  srdcom prežívali  vzá-
cnu chvíľu pri Pánovi. 

Vďaka ti, Bože, za možnosť byť pri
tebe  a zverovať  ti  nás  i ostatných,
obzvlášť tých, ktorí trpia závislosťami
alebo chorobami.

Pavol Kall
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Kalendárium kruciáty 2014

10. – 12.  10. 2014 – Celoslovenské
sympózium 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

September Október
Po 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Ut 2 9 16 23 30 7 14 21 28
St 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Št 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Pi 5 12 19 26 3 10 17 24 31
So 6 13 20 27 4 11 18 25
Ne 7 14 21 28 5 12 19 36

Pozvánka

16. sympózium KOČ
Spoločenstvo Kruciáty oslobodenia člove-
ka v Levoči  vás srdečne pozýva na 16.
celoslovenské sympózium, ktoré sa usku-
toční 10. – 12. októbra. Témou sympózia
bude  „Bolesť  matky  –  bolesť  spolutr-
piacich“. Pretože jeho zorganizovanie sa
nezaobíde bez finančných príspevkov do-
brodincov, prosíme Vás o pomoc v rámci
Vašich možností. Môžete ju poukázať na
bankový účet v Slovenskej sporiteľni číslo
0300852256/0900;  do  správy  pre  prijí-
mateľa,  prosím,  uveďte:  KRUCIATA.  Za
Vaše modlitby a akúkoľvek formu pomoci
Vám vopred úprimne ďakujeme!

Oznamy KOČ

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

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 prístu-
pu na internet, závisí možno aj od Vášho
dobrého  srdca.  Prosíme  Vás  o jeho  fi-
nančnú podporu. Číslo účtu: 75 12 63 50
01/5600. Do správy pre prijímateľa uveď-
te: 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 – Pozor, zmena!!! V Útulku sv.
Františka každý štvrtok o 17.00 hod. , na-
sleduje adorácia o 20.00 hod. 
Rožňava – Pozor, zmena!!! V priesto-
roch Diecéznej charity, Nám. baníkov 27
(v centre mesta) každý pondelok o 16.30
hod. 
Prešov – V kláštore  Sancta  Maria  na
Konštatínovej  2  každý  druhý  štvrtok
v mesiaci o 17.15 hod. 

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

8

Oznamy


