
 Na úvod

Slovo moderátora
Z celého  srdca  chcem  pozdraviť  všet-
kých členov, kandidátov a sympatizan-
tov KOČ. Zvlášť ďakujem všetkým zod-
povedným a slúžiacim v tomto diele na
celom  Slovensku.  Pozdravujem  celé
spoločenstvá,  ale aj jednotlivcov, ktorí
sú roztrúsení vo svojich mestách a de-
dinách  a nemajú  možnosť  mať  priamu
účasť na živote spoločenstva KOČ.

Chcem vás povzbudiť, aby ste sa as-
poň  duchovne  zapájali  do  diela  KOČ
a duchovne sa formovali. K tomu využi-
te aj dokument pápeža Františka Evan-
gelii gaudium (Radosť evanjelia). Pápež
v tomto dokumente okrem iného hovorí
aj to, aby sme vyšli zo seba a prejavili
nielen viac duchovného, ale aj ľudského
záujmu  o druhého  človeka.  Zápasili
o jeho slobodu a dôstojnosť. To je pod-
stata diela Kruciáty oslobodenia člove-
ka. Záujem o druhého je súčasťou eva-
njelizácie, ku ktorej sme stále vyzývaní.
KOČ je evanjelizačné dielo. Preto oslo-
vujme  ďalších  ľudí  a pozývajme  ich
osobne  ku  Kristovi,  do  spoločenstva
a na stretnutia. 

Stretávajme  sa  podľa  možnosti  na
modlitebných  a formačných  stretnu-
tiach. Je potrebné, aby sme šli do hĺbky
a neostávali  na duchovnej plytčine. Vo
farnosti  buďme  prítomní  svojou  služ-
bou. Boh môže vykonať veľké dielo aj
cez  malé  veci,  ako  je  naša  modlitba
a pôst vo forme dobrovoľnej  abstinen-
cie. Môžeme sa stretávať aj s posmech-
mi od iných ľudí, ale keď nastane kríza
v rodinách a problémy so závislými, ľu-
dia  nás  prosia  o duchovnú  pomoc.
Častokrát aj tí, ktorí predtým patrili me-
dzi  posmievačov. Chcem vás uistiť,  že

každý  mesiac  slúžim  svätú  omšu  za
všetkých  závislých a spoluzávislých.  Je
to úžasné duchovné dobro, na ktorom
môžeme mať všetci účasť.

V júni sme mali stretnutie Koordinač-
ného výboru KOČ, a tam zaznelo zdieľa-
nie o tom, čo Duch Svätý  hovorí  cirk-
vám (porov.  Zjavenie sv. Jána), ale aj
nášmu spoločenstvu KOČ. Vychádzame
z citátov Svätého písma a prezentujeme
výpovede  zo  zdieľania.  Prijmime  toto
zdieľanie  ako  povzbudenie  nielen  pre
náš osobný život, ale aj pre naše spo-
ločenstvá:

• Našou úlohou je ukazovať na Krista
a privádzať ľudí k nemu, lebo iba on po-
silňuje. (Mt 11, 28 – 30) Pán je ten, kto
sa o nás stará. (Žalm 23) Nemáme sa
čoho báť. (Mt 10, 26 – 28)

• Pán očakáva, aby sme Mu dôvero-
vali.  Tak mu verme, ako on verí  nám
a nešpekulujme.  Ježiš  je  tvoja  cesta,
ktorá  vedie  do  neba.  Necúvajme,  ale
vytrvalo kráčajme vpred v dôvere v Bo-
žiu moc a lásku. (Hebr 10, 32 – 39)

• Nemáme len tak nevšímavo a ľaho-
stajne prechádzať okolo ľudí, ktorí  po-
trebujú pomoc, ale byť citlivými a vní-
mavými  voči  nim  ako  milosrdný  Sa-
maritán. (Lk 10)

• Pýtame sa  Pána,  keď sa  rozhodu-
jeme, či sa mu naše slová, rozhodnutia,
konanie  páči?  Uvedomujeme  si  dopad
našich činov, nášho smerovania na dru-
hých? Preto máme konať to, čo sa páči
Pánovi. (2 Kr 3, 2 – 3; 2 Kr 18, 1 – 7)
Ak  nežijeme  podľa  Božích  prikázaní
a nazývame sa kresťanmi, staviame na
piesku. (Mt 7, 21 – 29)

V tomto roku oslavujeme 35 rokov od
vzniku  diela  KOČ,  keď  otec  František
Blachnicki priniesol Knihu skutkov oslo-
bodenia do  rúk pápeža Jána Pavla  II.
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v rámci svätej omše slávenej v Nowom
Targu  8.  júna  1979.  Bola  to  kniha,
v ktorej boli zapísané mená prvých ľudí
zapojených  do  kruciáty.  V tejto  knihe
bolo  ako  prvé  zapísané  meno  Jána
Pavla II.

Na Slovensku si pripomíname 15. vý-
ročie vzniku prvej stanice KOČ v Levoči.
Bolo to 5. decembra 1999. Vďaka patrí
všetkým tým, ktorí  toto dielo iniciovali
a rozbiehali.  Bolo by dôstojné a správ-
ne, keby sa slovenská história KOČ za-
písala pre ďalšie generácie. Vďaka Bohu
za  toto  dielo,  ktoré  šíri  úctu  k dô-
stojnosti  a slobode  človeka.  Všetci  sa
zapojme do spevu vďakyvzdania Bohu
za toto nádherné Božie dielo.

Už viac rokov plánujeme zostaviť tzv.
Manuál o kruciáte, ktorý má byť zame-
raný na mladých ľudí  a na iné cieľové
skupiny. Ide o to, aby sme v novej for-
me  predstavili  dielo  kruciáty.  Týmto
prosíme zvlášť mladých členov a kandi-
dátov KOČ,  aby pomohli  svojou  tvori-
vosťou a šikovnosťou. 

Veľmi  potrebné je,  aby sa našli  pri-
spievatelia  z jednotlivých  oblastí,  ktorí
by  posielali  príspevky  na  internetovú
stránku  KOČ  a články  do  časopisu
ECHO  Kruciáty  oslobodenia  človeka,
ktoré  je  určené  prednostne  tým,  ktorí
nemajú prístup k informáciám prostred-
níctvom  internetu.  Kiežby  by  sa  našli
ochotní a šikovní ľudia, aby v úlohe re-
portérov prinášali vo forme príspevkov
svedectvá a informácie zo svojej  obla-
sti. 

Už  teraz  vás  srdečne  pozývame  na
duchovné cvičenia, ktoré budú v Smiža-
noch v Rekolekčnom dome otcov pallo-
tínov, a to v mesiaci marec 2015. Pre-
sný dátum bude uverejnený neskôr. Té-
ma  duchovných  cvičení  bude  Radosť
evanjelia.  Zvlášť  sú  na  toto  duchovné
podujatie  pozvaní  členovia  a kandidáti
KOČ.  Ponúkame  vám  aj  nové  Kalen-
dárium KOČ na rok 2014/2015, aby ste
vedeli, čo sa chystá a pripravuje. Majte
to na pamäti. 

Milí  priatelia!  Dokument  Radosť eva-
njelia od pápeža Františka bude pre nás
podnetom  k tomu,  aby  sme  sa  nedali
osobne  a aj  v spoločenstve  ovládnuť
psychológiou hrobu,  ale  aby sme mali
radosť aj uprostred utrpenia a ťažkosti,
ktoré prežívame. Vzdajme sa sebeckého
smútku  a vydajme  sa  hľadať  Krista,
ktorý naplní naše prázdno svojou láskou
a mocou.  On  je  ten,  kto  nám dá  dar
opravdivej  radosti,  ktorou  oslovíme
dnešných ľudí a privedieme ich k nemu.

Na záver sa pomodlime túto modlitbu
Svätého Otca:  „Pane, dal som sa okla-
mať; tisícmi spôsobmi som utekal pred
tvojou láskou,  ale  znovu som tu,  aby
som obnovil spojenie s tebou. Potrebu-
jem  ťa.  Znovu  ma  vysloboď,  Pane,
a prijmi ma ešte raz do svojho zachra-
ňujúceho náručia.“ 

Žehná vás Otec Jozef Heske,
moderátor Diakonie oslobodenia HSŽ,

v Prešove 28. 9. 2014.

Formácia

Spoločenský rozmer evanjelizácie
Hlas pápeža bol pre KOČ vždy dôležitým
podnetom k práci a službe. KOČ vznikla
ako odpoveď na apel Svätého Otca Jána
Pavla  II.  V tomto  pápežovi  vidí  svojho
sprievodcu  na  ceste  zápasu  o slobodu.
Jeho  nástupcovia  cez  svoje  učenie  po-
ukazujú na hlbší zmysel a aktualizujú po-
slanie kruciáty. Takto to bolo aj po náv-
števe pápeža Benedikta XVI. v Poľsku –
podľa jeho náuky je vypracovaný ročný
formačný  program  pre  členov  kruciáty.
Rovnako aj po iné roky a pri iných príle-
žitostiach sme sa odvolávali na učenie pá-
pežov. 

KOČ je  zo  svojej  prirodzenosti  nábo-
ženským,  nadprirodzeným,  evanjelizač-
ným  hnutím,  ktoré  sa  opiera  o vieru
v spásonosnú  moc  Ježiša  Krista  a jeho
Ducha. Takto to zdôrazňoval náš zakla-
dateľ  otec  František  Blachnicki  (porov.
Príručka KOČ). Preto v tomto roku nemô-
že chýbať naša osobitná odpoveď na do-
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kument  pápeža  Františka  Radosť  eva-
njelia. Povzbudzujeme vás k čítaniu celé-
ho dokumentu, ktorý je zasvätený eva-
njelizácii  v mnohorakých  aspektoch  a je
začiatkom  obnovy  a vzrastu  pre  naše
spoločenstvá a prostredie, v ktorom žije-
me. 

Na formačnú prácu malých skupín pre
rok 2014/2015 sme vybrali úryvky z ka-
pitoly Sociálny rozmer evanjelizácie. Toto
je  veľmi  dôležitý  a strategický  rozmer
KOČ. Kerygma vlastní aj sociálny obsah:
v samom  srdci  evanjelia  sa  nachádza
spoločenský život  a angažovanie  sa pre
druhých.  Obsah prvého ohlasovania má
okamžitú morálnu odozvu, ktorej centrum
stanovuje  láska.  Takto  pápež  František
definuje naše dielo KOČ. 

Formačné  stretnutia  v skupinách  KOČ
majú  metódu  Evanjeliovú  revíziu  života
opretú  na  schéme:  Vidieť  –  Posúdiť  –
Konať. Je to povzbudenie, aby sme po-
zorovali  každodenný život.  Aby sme ho
vedeli  posúdiť vo svetle  evanjelia a pá-
pežovho  dokumentu.  Aby  sme  vedeli
zmeniť životné postoje. Ak v bode  Vidieť
len osvetľujeme problém opretý o životnú
skúsenosť, tak v bode  Konať – po kon-
frontácii s Božím slovom a učením Cirkvi
–  chceme prijať  konkrétne  rozhodnutie,
ktoré  je  najlepšie  splniteľné  a ľahké  na
overenie pri ďalšom stretnutí. 

Do svojho srdca prijmime slová pápe-
ža: „Bojím sa, že tieto slová zostanú len
predmetom niekoľkých  komentárov  bez
skutočného  použitia  v praxi.  Aj  napriek
tomu však dúfam v otvorenosť všetkých
kresťanov a prosím vás, aby ste spoločne
hľadali  kreatívne  spôsoby  prijatia  tejto
obnovenej  ponuky.“ (Evangelii  gaudium
201)                             Otec Jozef Heske

Katechéza

1. stretnutie malých skupiniek KOČ
„Nekonečná dôstojnosť človeka“

• Prečítajme  si  text  z Božieho  slova
a zdieľajme sa s tým, čo nás oslovilo: 

„Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš

Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neod-
sudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťaj-
te  a odpustí  sa  vám.  Dávajte  a dajú
vám…,  akou  mierou  budete  merať  vy,
takou sa nameria aj vám.“ (Lk 6, 36 –
38)
• Prečítajme si celý text alebo aspoň úry-
vok z dokumentu pápeža Františka Evan-
gelii gaudium (Radosť evanjelia):

EG 178
„Máme vyznávať Otca, ktorý nekoneč-

ne miluje každé ľudské bytie – čo zname-
ná objaviť, že mu ‚on sám udeľuje neko-
nečnú dôstojnosť‘. 

Máme vyznávať,  že Boží Syn vzal na
seba naše ľudské telo – čo znamená, že
každá  ľudská  osoba  bola  pozdvihnutá
k samotnému srdcu Boha. 

Máme vyznávať, že Ježiš za nás vylial
svoju krv – táto skutočnosť nám zabráni,
aby sme čo len zapochybovali o bezhra-
ničnej láske, ktorá zušľachťuje každé ľud-
ské  bytie.  Vykúpenie  má  totiž  sociálny
rozmer, pretože ‚v Kristovi Boh nevykúpil
len  jednotlivú  osobu,  ale  aj  vzájomné
vzťahy medzi ľuďmi‘. 

Máme vyznávať, že Duch Svätý je čin-
ný  vo  všetkých  ľuďoch  –  čo  znamená
uvedomovať si, že on sám chce byť sú-
časťou každej ľudskej situácie a všetkých
spoločenských vzťahov…

Evanjelizácia  sa  snaží  spolupracovať
s touto oslobodzujúcou činnosťou Ducha.
To isté tajomstvo Trojice nám pripomína,
že  sme boli  stvorení  na  obraz  Božieho
spoločenstva,  a práve  preto  nemôžeme
vlastné naplnenie ani spásu dosiahnuť len
sami od seba. 

V srdci  evanjelia  nachádzame intímne
spojenie medzi evanjelizáciou a pomáha-
ním človeku, ktoré sa musí nevyhnutne
prejaviť  a rozvíjať  v celej  evanjelizačnej
činnosti. 

Prijatie prvého ohlasovania, ktoré nás
pozýva, aby sme sa nechali milovať Bo-
hom a aby sme ho milovali láskou, ktorú
nám on sám prejavuje, vyvoláva v živote
človeka a v jeho činnosti prvú a základnú
reakciu: túžiť,  snažiť  sa a mať na srdci
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dobro druhých. 
EG 179
Tento nerozlučný zväzok medzi prijatím

spásonosného ohlásenia a účinnou brat-
skou  láskou  je  vyjadrený  v niektorých
textoch Svätého písma, ktoré je dobré si
prečítať  a pozorne  premeditovať,  aby
sme z nich dokázali  vyvodiť  všetky  po-
trebné dôsledky. 

Je  to  odkaz,  na ktorý si  neraz  zvyk-
neme a takmer mechanicky ho opakuje-
me, avšak bez toho, aby sme sa uistili, či
má skutočný vplyv na náš život a na naše
spoločenstvá. 

Aký je len nebezpečný a škodlivý tento
zvyk, pre ktorý strácame údiv, nadšenie
a entuziazmus, vyplývajúce zo života po-
dľa evanjelia v bratstve a spravodlivosti! 

Božie slovo nás učí, že v našich bratoch
a sestrách máme vnímať neustále pokra-
čovanie  vtelenia,  určené  pre  každého
z nás:  ‚Čokoľvek  ste  urobili  jednému
z týchto mojich najmenších bratov, mne
ste urobili.‘ (Mt 25, 40)

Všetko,  čo  robíme  pre  druhých,  má
nadprirodzený rozmer: ‚Akou mierou bu-
dete merať vy, takou sa nameria aj vám‘
(Mt 7, 2); a zároveň to zodpovedá aj Bo-
žiemu  milosrdenstvu  voči  každému
z nás.“

Tieto texty vyjadrujú absolútnu prioritu
„vychádzania zo seba smerom k bratovi“,
podobne ako jedno z dvoch hlavných pri-
kázaní,  na  ktorých  sú  založené  všetky
morálne normy, a ako jasný znak rozlišo-
vania na púti duchovného rastu – v odpo-
vedi na úplne nezištný dar Boha. Práve
preto  „aj služba dobročinnej lásky je zá-
kladným rozmerom misie Cirkvi a neod-
deliteľným  vyjadrením jej  vlastnej  pod-
staty“.  Ako  Cirkev  je  podstatne  misio-
nárska, tak z jej podstaty nevyhnutne vy-
plýva aj účinná láska k blížnemu; súcit,
ktorý chápe, pomáha a podporuje. 
• Otázka  na  osobné  uvažovanie:  Čo
konkrétne dnes, v tomto týždni, v ďalšom
období urobím, aby som „vyšiel zo seba“
smerom k bratovi?         

Otec Jozef Heske

Šiesta celoslovenská púť HSŽ a KOČ
do Krościenka nad Dunajcom

Členovia  slovenských  spoločenstiev
Hnutia  Svetlo-Život  (HSŽ)  a Kruciáty
oslobodenia  človeka  (KOČ)  sa  stretli
v sobotu  30.  augusta  2014  v poľskom
mestečku pod pieninskými Troma koru-
nami  v Krościenku  nad  Dunajcom  pri
hrobe svojho zakladateľa, Božieho slu-
žobníka  otca  Františka  Blachnického,
ktorý  pôsobil  v poľskej  cirkvi  a veľmi
účinne  prispel  k jej  obnove  zvlášť  po
Druhom vatikánskom koncile. Blachnicki
sa  stal  počas  svojej  duchovnej  služby
apoštolom  vnútornej  premeny  človeka
povolaného k slobode Božích detí. Slo-
venská púť HSŽ a KOČ bola aj  časom
vďakyvzdania  za  osobu  otca  Františka
a za jeho dielo, ktoré našlo svojich na-
sledovníkov aj na Slovensku. 

Modlitby  a spevy boli  hudobne  spre-
vádzané gospelovou skupinou z Plavni-
ce  My Way,  ktorá  sa  už  tradične  zú-
častňuje  tohto  podujatia.  Prítomní
účastníci  boli  povzbudení  katechézou
poľského  moderátora  KOČ  otca  Woj-
ciecha Ignasiaka z Katowíc na tému Ra-
dosť  evanjelia.  Vychádzal  z exhortácie
pápeža  Františka  Evangelii  gaudium,
ktorá  sa  stala  vynikajúcim  cirkevným
dokumentom  inšpiratívnym  pred  ľudí
dnešnej doby. Zúčastnení mali možnosť
spoznať aj centrum HSŽ a KOČ, ktoré je
medzinárodným strediskom duchovných
aktivít  tohto  hnutia.  V kaplnke  Krista
Služobníka  bola  duchovná  príležitosť
osobne  sa  stretnúť  pri  modlitbe  s Pá-
nom Ježišom v Eucharistii. 

Ďalším  bodom  púte  bola  pobožnosť
Krížovej  cesty  obetovanej  za  oslo-
bodenie  slovenského  národa,  ktorá  sa
uskutočnila vo Večeradle sv. Jána Pavla
II. Súčasťou Krížovej cesty boli aj sve-
dectvá,  ktoré  účastníkov  intenzívne
oslovili.  Zo  svedectiev  najviac  oslovila
výpoveď jedného kňaza, abstinujúceho
alkoholika,  ktorý  po  dlhej  dobe  závi-
slosti a po následnej duchovnej konver-
zii  prežíva  život  naplno  v slobode  Bo-
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žieho dieťaťa.  Vyvrcholením slovenskej
púte  HSŽ  a KOČ  bola  svätá  omša
s hlavným  celebrantom  o. Petrom  Ko-
manickým,  slovenským  moderátorom
HSŽ,  a kazateľom  farárom  Viliamom
Marettom zo Slovenskej Vsi. 

Na  záver  svätej  omše  bol  prečítaný
List jednoty, ktorý bol zaslaný Svätému
Otcovi Františkovi do Ríma. 

Otec Jozef Heske

Rozhovor s pútničkou
Na tejto púti do Krościenka nad Dunaj-
com sa zúčastnili členovia, kandidáti aj
sympatizanti  kruciáty.  Jednej  z pútni-
čiek,  kandidátke  kruciáty  v Lipanoch,
sme položili niekoľko otázok.
• Čo  vás  z programu  púte  zaujalo
najviac? 
Zaujala ma prednáška na tému Radosť
evanjelia.  Najviac  mi utkvela v pamäti
myšlienka  o tom,  že  je  dôležité  mať
k blížnemu taký postoj, aký mal Pán Je-
žiš, keď apoštolom umýval nohy. Ježiš
takto prejavil človeku úctu, ku každému
bez rozdielu. Čo to  znamená pre nás,
ľudí tejto doby? Vyjsť zo seba a ísť k ľu-
ďom bez postoja posudzovania. Obliecť
si postoj služby. Dávať, a nie iba stále
niečo očakávať od druhých. Taktiež ma
duchovne  obohatila  aj  tichá  osobná
adorácia. 
• Ako  na  vás  zapôsobila  Krížová
cesta so svedectvami vo Večeradle
sv. Jána Pavla II.? 
Zaujalo  ma  svedectvo  jedného  kňaza,
ktorý v úvode krížovej cesty pri prvom
zastavení hovoril o svojom živote. Roz-
prával  o svojej  ceste  obrátenia.  Ako
mladý  kňaz  fajčil  a neskôr  sa  k tomu
pridal aj alkohol na príležitostných osla-
vách.  Potom  však  už  sám  vyhľadával
príležitosť,  ako  sa  dostať  k alkoholu.
Práve  na  popud  mládeže  z farnosti  si
uvedomil, že fajčenie ani alkohol nie sú
tou  správnou  cestou.  Možno  dnes  by
mu mnohí mladí ani nič nepovedali, ani
na  nič  nepoukazovali,  no vtedy prišiel
impulz k zmene života práve od mláde-

že.  Ďalšie  svedectvo  hovorilo  o tom,
aké dôležité je zriecť sa úplne alkoholu,
ak  máme  v rodine  niekoho  závislého.
Práve  táto  dobrovoľná  abstinencia  mu
môže  veľmi  pomôcť,  aby sa  dostal  zo
svojho otroctva. Manželia v jednom zo
svedectiev rozprávali aj o tomto dôleži-
tom kroku  smerom k závislému člove-
ku. Spätnou väzbou na ich nový životný
štýl bez kvapky alkoholu im bolo okrem
iného  aj  vyznanie  jednej  kamarátky,
ktorá  pripomenula,  že  aj  preto  k nim
rada  chodí  na  návštevu,  lebo  vie,  že
tam sa jej manžel určite neopije. 
• Čo  vám  dáva  spoločenstvo  kru-
ciáty? Ako vás obohacuje v duchov-
nom vyzrievaní? 
Svoju  príslušnosť  k spoločenstvu  kru-
ciáty  obetujem  aj  za  tých,  ktorí  sú
v nejakej  náročnej  životnej  situácii,
v momente rozhodujúcej voľby, aby ne-
riešili  svoje  rozpoloženie  nejakými  ne-
správnymi  prostriedkami  alebo skrato-
vo. Na podklade medžugorských zjavení
obetujem svoje modlitby aj život v ab-
stinencii  za  tých,  ktorí  potrebujú  po-
moc.  A som rada  s ľuďmi  s podobným
zmýšľaním.  Navzájom  sa  v spoločen-
stve  povzbudzujeme,  aby  sme  kráčali
podľa evanjelia v duchovnom vyzrieva-
ní. 
• Prečo je dôležité obetovať vlastnú
abstinenciu za oslobodenie národa?
Pán Ježiš obetoval za nás svoj život a aj
my by sme si mali osvojiť postoj obety.
Sme ratolesťami na strome Cirkvi, na-
vzájom sme prepojení, a preto by sme
mali cítiť spolupatričnosť s ostatnými ľu-
ďmi. Každý je vzácny, Bohom milovaný.
Stáť  pri  druhom človeku a pomôcť mu
by malo byť preto niečím prirodzeným.

www.kruciata.sk

Modlitbové stretnutia v Lipanoch
V stredy  27.  augusta  a 4.  septembra
2014  sa  v kaplnke  Charitného  domu
v Lipanoch opätovne uskutočnil duchov-
ný program s modlitbami Korunky Bo-
žieho  milosrdenstva,  svätou  omšou
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a adoráciou  s modlitbami  chvály,  vďa-
ky, odprosovania a prosby obetovanými
za závislých a spoluzávislých.

V homílii  svätej  omše,  ktorú  cele-
broval otec Martin Gaľa, sme si  pripo-
menuli, že všetci sme stvorení na Boží
obraz,  a teda  úžasní  a pôvabní.  Ak  si
budeme každý deň pripomínať tieto slo-
vá, potom sa aj náš život bude uberať
správnym smerom. O. Martin poukázal
aj na dôležitosť duchovnej krásy v kaž-
dom človeku. Hovoril o sv. Monike, kto-
rá pochopila identitu ženy a našla v se-
be duchovnú krásu. Sv. Monika taktiež
pestovala v sebe vytrvalosť k modlitbe.
Svojím  príkladom  pobáda  každého
z nás, aby sme hľadali  to podstatné –
krásu vlastnej duše. Otec Martin sa ve-
noval  v homílii  aj  identite  muža, ktorý
má byť uvedomelý. Zdôraznil aj to, že
potrebné je aj želať druhým ľuďom do-
bro a vnímať úžasnú skutočnosť, že Boh
je nadčasový a má moc. On môže na-
ozaj všetko.

Otec Jozef Heske sa vo svojej homílii
venoval  faktu,  že  Ježiš  vystupuje  ako
ten, ktorý posiela do služby oslobodenia
a uzdravenia. Cieľom a zámerom služby
je hlásať evanjelium a podstatou tohto
hlásania je prijatie Ježiša a odovzdanie
života práve jemu. O. Jozef pripomenul,
aké  je  hlavné  poslanie  Ježiša  –  ohla-
sovať evanjelium, vykúpiť dušu a získať
ju pre nebo. Ježiš k poslaniu ohlasovať
evanjelium viedol  aj  svojich  učeníkov.
Aj my sa môžeme denne nechať viesť
Ježišom, aby sme s ochotou vstupovali
do  služby  evanjelizovania.  Aj  my  sa
môžeme denne zaoberať myšlienkou zí-
skavať ostatných pre Krista, pre nebo,
bližšie ich privádzať k Bohu. Denne má-
me možnosť získavať  druhých pre ho-
dnoty evanjelia. Je to naša úloha i po-
slanie zároveň.

Využívame každý deň práve na tento
účel?  Pri  službe  ohlasovania  evanjelia
nepotrebujeme  množstvo  materiálnych
vecí,  potrebujeme iba  jedno  –  dôveru
v Božiu moc a kráčanie životom v tejto

dôvere. Ježiš aj nás túži vyzbrojiť svo-
jou  mocou,  dovoľme  mu  to.  V službe
ohlasovania však môžu prísť aj chvíle,
keď nás neprijmú, nepochopia pre tvr-
dosť svojho srdca. Preto treba počítať aj
s neúspechom našej misie, no určite sa
tomuto úspechu nemožno poddať.  Pri-
nášanie evanjelia druhým je ponúknu-
tým darom, ktorí môžu, ale aj nemusia
prijať. Aj apoštoli zažili chvíle neprijatia,
opovrhovania  a nepochopenia  pri  svo-
jich misijných cestách. 

Predpokladom toho, aby sme dokázali
vstúpiť do služby ohlasovania, a tak sa
podieľali  na obnove sveta,  je  vyjsť  zo
seba, zo svojej škrupiny individualizmu,
ktorí  azda  nejeden  z nás  považuje  za
zaručenú oázu pokoja a komfortu. Vyjsť
zo seba znamená prekonať vlastný ego-
izmus, lenivosť a neochotu. Predstavme
si,  že  by  Ježiš  nechodil  pomedzi  ľud
a nevyučoval  len preto,  že  sa  mu ne-
chce zbytočne mrhať svojimi silami. On
prijal svoje poslanie v pokore pred Ot-
covou  vôľou,  a takto  aj  nám ukazuje,
aký  postoj  máme zaujať  k nášmu po-
volaniu evanjelizovať vo svete.

Vyjsť  zo  seba  znamená  aj  prejaviť
úprimný záujem voči blížnym, a to aj vo
forme  modlitby  a služby  oslobodenia
a uzdravovania. Pán nám dáva k tomu
svoje  dary  a pomoc.  Aj  ja,  aj  ty  sme
volaní  do  vinice  Pánovej,  všetci  sme
totiž  potrební  a dôležití.  Mnoho  ľudí
okolo nás potrebuje aj našu službu, aj
našu pomoc. Veľa ľudí trpí návalom zá-
vislostí  a potrebujú  našu  modlitbu
a skutočný  prejav  spoluúčasti  na  ich
utrpení. Mária je nám vzorom pravého
súcitu a milosrdenstva. Ona svojho Sy-
na sprevádzala až na Golgotu a zdieľala
jeho bolesť. Preto prosme Pána o milosť
mať  otvorené  oči  i srdce  pre  našich
blížnych, ich potreby, smútky, ťažkosti,
choroby a problémy. 

Vďaka ti, Pane, že nás sprevádzaš na
ceste  ohlasovania  tvojho  slova  a kon-
krétnej služby lásky našim blížnym.

Pavol Kall
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16. celoslovenské sympózium KOČ
V dňoch 10. až 12. októbra 2014 sa v Le-
voči uskutočnilo 16. Celoslovenské sym-
pózium KOČ. Program sa niesol v duchu
Roka Sedembolestnej Panny Márie a 15.
výročia  založenia  prvej  stanice  kruciáty
na Slovensku.

Levočská  minoritská  mládež  si  zvolila
tému  Oprav brány Jeruzalema. Ich hos-
ťom bol o. Igor Čikoš, duchovný správca
formačného centra pre Rómov v Čičave.
Hovoril, že je potrebné činiť pokánie za aj
za hriechy predkov. Boh prisľúbil, že ak
sa ľud pred ním pokorí, on uzdraví zem,
a naša zem, Slovensko, potrebuje uzdra-
venie. Vyzdvihol potrebu pokory a dôvery
v Boha.

Poľský  kňaz  Dr.  Prof.  Piotr  Kulbacký,
ktorý  stál  pri  zrode  KOČ na Slovensku
a dlhé roky stál na čele poľskej kruciáty,
zdôraznil potrebu modlitby k Duchu Svä-
tému,  aby  posilnil  pôsobenie  kruciáty.
Ako vzor uviedol Pannu Máriu, ktorá bola
plná Ducha Svätého. Hovoril o koreňoch
kruciáty, o jej zakladateľovi o. Františkovi
Blachnickom, ktorý sa ako i o. Maximilián
Kolbe úplne zasvätili Panne Márii. Preto je
aj celé dielo Kruciáty dielom Panny Márie.

Ďalší vzácny hosť, o. prof. PhDr. ThDr.
Amantius Akimjak, PhD, svoju prednášku
alebo meditáciu pomenoval: Po boku nás
všetkých  stojí  Sedembolestná  s prebod-
nutou  dušou.  Zdôraznil,  že  po  našom
boku stojí, či už si to uvedomujeme alebo
nie, po boku trpiacich. Dôležité je predo-
všetkým veriť Bohu, lebo keď mu neve-
ríme, nemôžeme veriť ani iným, ani sebe.
Pre vieru je potrebná pomoc Nepoškvr-
nenej, lebo Ona stojí medzi nami a Bo-
hom  a sprostredkuje  jeho  pomoc.  Jej
pomoc  potrebujeme  najmä  teraz,  keď
vôkol  zúri  praktický  ateizmus,  liberaliz-
mus, ľahostajnosť,  násilie  medzi mláde-
žou,   slobodomurárstvo  vládnuce okult-
nou mocou, ktoré na presadenie svojich
záujmov  zneužíva  prostredníctvom drog
aj mládež. Zbraňou proti zlému musí byť
ruženec a Eucharistia a tiež rodinné veče-
radlá. Nakoniec sa rozvinula veľmi plodná

diskusia, počas ktorej o. Akimjak ochotne
odpovedal na otázky prítomných. 

Na jeho prednášku veľmi dobre nadvia-
zal o. Peter Komanický, ktorý prítomným
priblížil  vzťah  zakladateľa  KOČ  a HSŽ
o. Františka Blachnického k Panne Márii.
Panna  Mária  dáva  východisko  z krízy
dnešného sveta. Ako Matka všetkých ľudí
nás zjednocuje v spoločnej modlitbe. Keď
sa k nej primkneme, dokážeme sa z krízy
dostať. Svoju vôľu stotožňuje s Božou vô-
ľou.  Preto  sa  máme zasvätiť  Nepoškvr-
nenej, tak ako o. Blachnicki a o. Kolbe. 

MUDr. Mária Martinove, PhD., primárka
z Odborného liečebného ústavu psychia-
trického  na  Prednej  Hore  v prednáške
s názvom  Spoluzávislosť rozobrala  z le-
kárskeho a odborného pohľadu problema-
tiku  spoluzávislosti.  Vychádzala  z praxe
a z pohľadu  pacienta  na  rodinu,  spolu-
pacientov a terapeuta, z pohľadu terape-
utov a rodiny na pacienta a z využitia vý-
sledkov najmä pre rodinu závislého. Po
prednáške  nasledovala  plodná  diskusia
k danej téme. Páter Roman Gažúr hovoril
o Útulku sv. Františka, o jeho cieľoch pro-
blémoch a víziách. V závere podal svoje
svedectvo Ľuboš, klient útulku.

Sympózium pokračovalo krížovou ces-
tou na Mariánsku Horu. Na jednotlivých
zastaveniach odznelo mnoho svedectiev.
Vyvrcholila spoločnou adoráciou pred vy-
stavenou  Oltárnou  Sviatosťou  v kostole
na Mariánskej Hore.

Pani Katarzyna Owczarek z Poľskej kru-
ciáty hovorila o tom, že v nej pôsobí už
26 rokov  a veľa  rokov  prichádza  aj  na
Slovensko. Na svedectve mladého Zenka,
ukázala, ako abstinovať s láskou. Kruciáta
je  hnutím  radostným.  Nemáme  v nej
smútiť, ale radovať sa. Pani Magda hovo-
rila o patrónoch kruciáty: Nepoškvrnenej,
sv. Stanislavovi, sv. Maximiliánovi Maria
Kolbem a poľskom blahoslavenom kňazo-
vi Jerzym Popieluškovi.

Na záver bola slávená svätá omša s ne-
zabudnuteľnou homíliou o. Kožucha. Vďa-
ka ti, Bože, za chvíle strávené na tomto
sympóziu!                         Štefan Paločko
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Kalendárium kruciáty 2014

5. 12. 2014 – 15.  výročie  od  založenia
Prvej stanice KOČ na Slovensku v Levoči
8. 12. 2014 – Liturgická slávnosť Nepo-
škvrneného počatia Panny Márie, patro-
nátny sviatok KOČ

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

Kalendárium kruciáty 2015

27. 2. 2015 – Výročie smrti Božieho slu-
žobníka otca F. Blachnického (1987)
Marec 2015 – Duchovné  cvičenia  KOČ
v Smižanoch
24. 3. 2015 – Výročie narodenia Božieho
služobníka otca F. Blachnického (1921)
11. 4. 2015 – Liturgická  spomienka  na
sv. Stanislava, patronátny sviatok KOČ
2. – 5. 4. 2015 – Veľkonočné trojdnie
24. 5. 2015 – Slávnosť  Zoslania  Ducha
Svätého
Jún 2015 – Pracovné stretnutie  celoslo-
venského KV KOČ
3. 7. 2015 – Pešia púť KOČ do Levoče
Júl / August 2015 – Púť  KOČ  do  Me-
džugoria
14. 8. 2015 – Liturgická  spomienka  na
sv. Maximiliána Kolbeho, patronátny svia-
tok KOČ
29. 8. 2015 – Celoslovenská púť KOČ a
HSŽ do Krościenka nad Dunajcom
Október 2015 – Celoslovenské  sympó-
zium KOČ
22. 10. 2015 – Liturgická spomienka na
sv.  Jána  Pavla  II.,  patronátny  sviatok
KOČ
November 2015 – Pracovné  stretnutie
celoslovenského KV KOČ
8. 12. 2015 – Liturgická slávnosť Nepo-
škvrneného počatia Panny Márie, patro-
nátny sviatok KOČ

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 Útulku  sv.  Františka  každý
štvrtok  o 17.00 hod., nasleduje adorácia
o 20.00 hod. 
Rožňava – V priestoroch Diecéznej cha-
rity každý pondelok o 16.30 hod.
Prešov – V kláštore  sestier  CJ  Sancta
Maria v Prešove na Konštatínovej 2 každý
druhý štvrtok v mesiaci o 17.15 hod. 

Pozvánka

Modlitebno-formačné stretnutia
Srdečne  pozývame  všetkých  členov,
kandidátov a sympatizantov KOČ na mo-
dlitebno-formačné  stretnutia  spojené
s modlitbami za závislých, za naše oslo-
bodenie  a oslobodenie  celého  národa,
ktoré sa konajú v Prešove v kaplnke pri
kláštore sestier CJ Sancta Maria na Kon-
štantínovej 2 (vchod z Metodovej)  každý
druhý  štvrtok  v mesiaci o 17.15  hod.:
13. 11. svätá omša s adoráciou; 27. 11.
stretnutie;  11. 12. svätá  omša  s ado-
ráciou.

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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