
                       Na úvod

Bolo  to  pred 2000 rokmi, keď na apo-
štolov zostúpil Duch Svätý. Vznikla prvá
cirkev kresťanov. Kristus udelil apoštolom
dar  Ducha Svätého,  aby dokázali  splniť
svoju misiu – stať sa svedkom Ježiša Kri-
sta!

Dostávam dar, a z toho vyplýva aj istá
úloha.  Ako  veľmi  je  to  dôležite!  Všetci
máme  dary  duchovné  i prirodzené,
a preto aj pre nás to z toho vyplýva istá
misia a služba. Naše miesto je v spolo-
čenstve a v ňom máme svoju úlohu. Ne-
zašívajme  sa  a neupadajme  do  ľaho-
stajnosti.  Prosme  Ducha  Svätého,  aby
nám pomáhal slúžiť a pomáhať. V službe
totiž nájdeme zmysel svojho života.

Bolo to roku v roku 1979, keď sv. Ján
Pavol II. vyhlásil  vo Varšave túto vetu:
„Príď, Duchu Svätý, a obnov tvárnosť ze-
me,  tejto  zeme.“ Roku  1981  vzniklo
v Poľsku hnutie Solidarita, vyhlásili výni-
močný  stav  a komunistický  režim  sa
snažil zničiť katolícku cirkev. V roku 1989
prišla  zmena  spoločenského  života.  Tú
vetu Jána Pavla II.:  „... obnov tvárnosť
tejto zeme...“ si stále pripomínajú a zdô-
razňujú, že práve táto ona sa stala im-
pulzom duchovnej a spoločenskej zmeny
v krajine.  Každý rok si  to bratia  Poliaci
pripomínajú.  Aj  my  preto  máme volať:
„Príď,  Duchu  Svätý,  a obnov  tvárnosť
mojej zeme, mojej spoločnosti,  v ktorej
žijem, mojej rodiny, môjho spoločenstva
a najmä  obnov  tvárnosť  zeme  môjho
srdca, môjho života.“

Duch Svätý tvorí nový život, je tvorcom
nového  života.  On  v našej  spoločnosti
tvorí  nové  veci.  Zmena spoločnosti  vy-
vychádza zo zmeny nášho srdca. A naše
srdce sa má zmeniť Duchom Svätým. On
jediný  môže  zmeniť  naše  srdce.  Srdce,

ktoré je vyprahnuté ako púšť,  mení  na
prekrásnu záhradu.

Vonkajšie  znaky  naplnenia  Duchom
Svätým  je  ovocie  Ducha  (pozri  Gal  5,
22). Láska. Radosť. Pokoj. Zhovievavosť.
Vľúdnosť.  Dobrota.  Vernosť.  Pokoj.  Ti-
chosť. Zdržanlivosť. Aby toto ovocie bolo
v nás, je potrebné, aby sme sa otvorili
Duchu Sätému. S dôverou majme túžbu
a prosme!  Volajme:  „Pane,  daj  mi  túž-
bu!“

Zmena cirkvi  a spoločnosti   vychádza
zo  zmeny  nášho  srdca.  Modlime  sa:
„Príď, Duchu Svätý, a obnov tvárnosť tej-
to zeme.“ Duch Svätý totiž nie je darček,
ale Osoba, s ktorou máme žiť po celý ži-
vot.                 Otec Jozef Heske

Formácia

František Blachnicki ako prorok
slobody a oslobodenia

Dokončenie z minulého čísla
Zázračné  získaná  viera  bola  pre  neho
žriedlom všetkých rozhodnutí. Živá vie-
ra  sa  stala  zárukou  slobody  človeka.
Sloboda nie je nezávislosť.  Sloboda je
vnútorná osobná kategória. Viera Fran-
tiškovi  pomáhala  otvoriť  sa  voči  živej
Osobe  Boha.  Viem,  komu  som uveril.
Viem, komu patrím. Sloboda je osobný
vzťah.

O jeho  duchovnom vzraste  nerozho-
duje jeho osobná práca a úsilie, ale Bo-
žia milosť. Samozrejme s Božou milos-
ťou máme spolupracovať.  Ale  tvorcom
môjho vzrastu je Boh. To Boh nás mi-
luje v slobode. Nikdy neláme našu vôľu,
ale smeruje ju k najvyššiemu Dobru.

Duchovná  skúsenosť  jeho  druhého
obrátenia  ho  pomazala  na  apoštola
slobody.  Zážitok  slobody  mení  na
pastoračný  program  kňazskej  služby.
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Spoznanie nacizmu a komunizmu, sys-
témov,  ktoré  lámali  slobodu  človeka,
mu  pomohlo  formovať  ľudí  k slobode.
Bola to pre neho práca na celý úväzok.
Vlastná získaná sloboda ho podnecovala
k apoštolátu. Iba slobodný človek môže
oslobodzovať.

Blachnicki  začal  program  slobody
spracovaním metódy duchovných cviče-
ní  pod názvom Oáza Božích detí.  Du-
chovným  základom  tejto  metódy  je
pravda o Božom synovstve. Kládol sebe
a druhým  otázku:  Kým  som  v Božích
očiach?  Vzorom  výchovy  k slobode  sa
stala Panna Mária Nepoškvrnená. Použil
aj prvky z poľského skautingu. Sloboda
človeka  vychádza  z viery  a jej  prakti-
zovanie rozširuje obzory slobody.

Otec  Blachnicki  hľadá  modlitebnú
podporu  od  detí  pre  dielo  Kruciáty
triezvosti (1957 – 1960). Táto kruciáta
vznikla  na  základe  Jasnohorských  sľu-
bov  poľského  národa,  ktorý  bol  ohro-
zovaný alkoholizmom. Ďalej to bol sľub
otca,  že postaví  druhé sliezske Niepo-
kalanowo. Vrátil sa domov do Katowic,
z vyhnanstva v kláštore v Niepokalano-
wie, kam ho poslal komunisti. Kruciáta
triezvosti  mala  vtedy  100-tisíc  dospe-
lých členov. Bola predsa dielom Panny
Márie.

Veľkým dielom duchovnej obnovy cir-
kvi  a človeka  sa  stalo  Hnutie  Živej
Cirkvi, ktoré sa neskôr premenovalo na
Hnutie  Svetlo-Život  (1976).  V tomto
hnutí  Blachnicki  videl  prvok  slobody.
Sloboda  vychádza  v daru  viery.  Je  to
sloboda,  ktorá  ma nevynáša  nad dru-
hých,  ale  zaväzuje  ma  oslobodzovať.
Najprv  v nich  na  ceste  evanjelizácie
oslobodiť živú vieru a následne ich mo-
bilizovať k tomu, aby sa zriekli otroctiev
a potom  nastúpili  na  dielo  apoštolátu.
Iba slobodní môžu oslobodzovať! Iba od
ohňa sa zapaľuje oheň!

Pri  počiatkoch  Kruciáty  oslobodenia
človeka (1979) stáli oázisti. Oni ako pr-
ví majú stáť za rozhodnutím dobrovoľ-
nej abstinencie od alkoholu a všetkých

iných otroctiev,  ktoré  ničia ľudskú dô-
stojnosť. Prehĺbená duchovná motivácia
KOČ ju výrazne  odlišuje  od iných ab-
stinentských akcií. A to je pokračovanie
spásonosnej  misie  Ježiša  Krista.  KOČ
má účasť na tejto misii.

Posledné  dielo  Blachnického  –  Kres-
ťanská služba oslobodenia národov

Otec Blachnicki ešte v Poľsku načrtol
program Nezávislej  Kresťanskej  sociál-
nej  služby.  Kresťan  je  povinný  dávať
svedectvo viery vo verejnom živote aj
v politike,  ak  nepatrí  do  duchovného
stavu. Viera má aj sociálny rozmer.

Výnimočný stav v Poľsku zastihol otca
Františka, keď bol v Ríme. Ostáva v za-
hraničí.  Vytvára  program  Kresťanskej
služby pomoci Poľsku. Prihovára sa vo
vatikánskom rozhlase.  Pozývajú  ho do
nemeckých  médií.  Vydáva  periodikum
Pravda – Kríž – Oslobodenie. Organizuje
verejné  pochody  mieru  a oslobodenia
krajín strednej a východnej Európy.

Má  život  a dielo  Božieho  služobníka
otca Františka Blachnického význam aj
dnes? Je jeho učenie o slobode aj dnes
aktuálne? Áno! Pochopiť dôstojnosť člo-
veka a zápasiť o jej ochranu je aj naša
úloha. Nech sa Boží sluha František za
nás prihovára.

O. Jozef Heske. Porov.: Bolczyk, H.:
Prorockie intuicje ks F Blachnickiego
dotyczace wolnosci i wyzwolenia. In:

Bolczyk, H.: Kosciol – Wotum Kruciaty
wyzwolenia czlowieka. Katowice: Kuria

Metropolitalna, 2014, s. 23 – 36.

Katechéza

4. stretnutie malých skupiniek KOČ
„Posadnutosť okamžitými výsledkami“
Vidieť
• Čo je príčinou toho, že je súčasný život
taký rýchly?
• Prečo ľudia očakávajú okamžité výsled-
ky svojho konania?
• Prečo ako spoločnosť nevieme myslieť
a konať  v širších  súvislostiach  a dlhodo-
bejšej perspektíve?
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• Ako  súčasný  človek  hľadá  sebapotvr-
denie (potvrdenie svojho konania)?
• Prečo je ťažké zrieknuť sa potreby nad
situáciou mať kontrolu?
Posúdiť
Z apoštolskej  exhortácie  Svätého  Otca
Františka Evangelii gaudium (Radosť eva-
njelia):

EG 221. Budovanie tejto stavby národa
žijúceho  v pokoji,  spravodlivosti  a brat-
stve je založené na štyroch princípoch sú-
visiacich s dvojpólovým napätím, ktoré je
vlastné každej sociálnej skutočnosti. Tieto
princípy  vyplývajú  z veľkých  postulátov
sociálnej náuky Cirkvi, ktoré predstavujú
„prvý  a základný  parameter  vzťahu  na
vysvetlenie a hodnotenie sociálnych feno-
ménov“.  Vo  svetle  týchto  postulátov
chcem teda predložiť štyri princípy, kon-
krétne  usmerňujúce  vývoj  sociálneho
spolužitia a budovanie ľudu, v ktorom sa
rozdiely  harmonizujú  v rámci  jedného
spoločného  plánu.  Robím  to  v pre-
svedčení, že ich aplikácia môže byť au-
tentickou  cestou  na  dosiahnutie  pokoja
v každom národe a na celom svete.

EG 222. Medzi plnosťou a ohraničením
je dvojpólové napätie.  Plnosť  vzbudzuje
vôľu všetko vlastniť a ohraničenie je múr,
ktorý máme pred sebou. „Čas“ v širšom
zmysle  sa  týka  plnosti  ako  vyjadrenia
horizontu,  ktorý  sa  pred  nami  otvára,
a okamih je zasa vyjadrením ohraničenia,
ktoré  prežívame  vo  vymedzenom  prie-
store. Občania žijú v napätí medzi okol-
nosťami daného okamihu a jasom celého
času  ako  väčšieho  horizontu  –  utópie
otvárajúcej nás do budúcnosti na spôsob
poslednej príčiny, ktorá priťahuje. Z toho
vyplýva  prvý  princíp  platný  pre  snahu
o budovanie  ľudu:  Čas  je  dôležitejší
než  priestor  (prvý  princíp  zo  štyroch,
pozn. red.).

EG 223. Tento princíp umožňuje pra-
covať v dlhodobej perspektíve bez posad-
nutosti  okamžitými výsledkami. Pomáha
s trpezlivosťou  znášať  zložité  a nepriaz-
nivé situácie alebo zmeny plánov, ktoré
spôsobuje  dynamika  skutočnosti.  Je  to

pozvanie  prijať  napätie  medzi  plnosťou
a ohraničenosťou s tým, že ako prioritu si
určíme čas. Jedným z hriechov, ktoré sa
zvyčajne páchajú v spoločensko-politickej
oblasti,  je  uprednostňovanie  priestorov
moci  nad  časmi  procesov.  Ak  dáme
prioritu  priestoru,  pôjdeme  sa  zblázniť,
aby sme všetko hneď vyriešili,  a tak sa
zmocnili každého priestoru moci a seba-
potvrdenia.  Znamená  to  kryštalizovať
procesy a chcieť ich zastaviť. Dať prioritu
času zase znamená starať sa skôr o za-
čiatok  procesov  než  o vlastnenie  prie-
storov.  Čas  usporaduje  priestory,  osve-
cuje ich a premieňa na ohnivká neustále
rastúcej  reťaze  bez  spiatočného  chodu.
Ide  tu  o preferovanie  činností,  ktoré
v spoločnosti vytvárajú nové dynamizmy
a týkajú  sa ďalších osôb i skupín,  ktoré
potom zabezpečia ich pokračovanie, aby
priniesli  ovocie  v dôležitých  historických
udalostiach.  Bez  obáv,  ale  s jasnými
a pevnými názormi.

EG 225. Toto kritérium je veľmi vhodné
aj  pre  evanjelizáciu,  ktorá  si  vyžaduje
pozerať na horizont, využívať vhodné pro-
cesy  a prijímať  dlhú  perspektívu.  Sám
Pán  počas  svojho  pozemského  života
apoštolom viackrát naznačil, že niektoré
veci ešte nemohli pochopiť, a bolo treba
počkať na Ducha Svätého (porov. Jn 16,
12 – 13). Podobenstvo o pšenici a kúkoli
(porov. Mt 13, 24 – 30) opisuje dôležitý
aspekt evanjelizácie, ktorý spočíva v po-
ukázaní na to, že nepriateľ síce s kúkoľom
dokáže  zabrať  priestor  v kráľovstve
a spôsobiť  škodu,  ale  tak  či  tak  bude
porazený dobrotou pšenice, ktorá sa ča-
som ukáže.
• V ktorých situáciách je pre mňa ťažké
odovzdať  svoju  službu  niekomu  inému,
aby v nej pokračoval namiesto mňa?
• Ako  si  môžem poradiť  v situácii,  keď
nevidím plody svojho angažovania sa?
Konať
• Spýtať sa mojich blízkych, či na mne vi-
dia  snahu o priveľkú  kontrolu  nad situ-
áciami v určitých oblastiach života.
• Prosiť Boha o dar dôvery v týchto obla-
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stiach.
• Premyslieť  a konkrétne  naplánovať  dl-
hodobejšiu  činnosť  a službu  miestneho
spoločenstva KOČ na najbližších 3 – 5 ro-
kov.

5. stretnutie malých skupiniek KOČ 
„Uzmierená rozmanitosť“

Vidieť
• Prečo je toľko konfliktov vo svete, v na-
šej spoločnosti, v rodinnom a v osobnom
živote?
• Ako sa správame v konfliktných situá-
ciách?
• Kedy môže mať konflikt kladný rozmer?
Posúdiť
EG 221. (Pozri 5. stretnutie...)

EG  226. Konflikt  nemožno  ignorovať
alebo zastierať.  Treba ho prijať.  Ale  ak
v ňom zostaneme uväznení, stratíme per-
spektívu,  naše  horizonty  sa  ohraničia
a samotná realita zostane rozdrobená. Ak
sa  zastavíme  v okolnostiach  konfliktu,
stratíme  zmysel  hlbokej  jednoty  celej
skutočnosti.

EG  227. Niektorí  sa  na  konflikt  len
pozrú a idú ďalej, akoby sa nič nestalo;
umyjú si ruky, aby mohli pokračovať vo
vlastnom živote. Iní do konfliktu vstúpia
takým spôsobom, že sa stanú jeho väz-
ňami;  stratia  horizont  a svoj  vlastný
zmätok i nespokojnosť projektujú voči in-
štitúciám, čím znemožňujú jednotu. Exi-
stuje však ešte tretí spôsob, ktorý je na
riešenie konfliktov najvhodnejší. Jeho ob-
sahom je konflikt prijať a strpieť; vyriešiť
ho a premeniť na ohnivko spájajúce s no-
vým procesom.  „Blahoslavení tí, čo šíria
pokoj.“ (Mt 5, 9)

EG 228. Takýmto spôsobom je možné
budovať spoločenstvo v rozdielnosti; toto
spoločenstvo  však  dokážu  vytvárať  len
vznešené osoby, ktoré majú odvahu ísť
za hranice  konfliktnej  povrchnosti  a do-
kážu vnímať druhých v ich najhlbšej dô-
stojnosti.  Práve  preto  je  potrebné  sta-
noviť  princíp,  ktorý  je  nevyhnutný  na
budovanie  spoločenskej  náklonnosti:
Jednota  prevyšuje  konflikt  (druhý

princíp zo štyroch, pozn. red.). Solidarita
chápaná vo svojom najhlbšom a najná-
ročnejšom  zmysle  sa  tak  stáva  štýlom
budovania  dejín,  životným  priestorom,
v ktorom  konflikty,  napätia  a protiklady
ústia  do  mnohotvárnej  jednoty  vytvá-
rajúcej nový život. Neznamená to mieriť
na  synkretizmus  (zlučovanie,  zlúčenie,
miešanie rôznorodých smerov, myšlienok,
prvkov v umení,  vo filozofii,  v nábožen-
stve, v jazyku a pod., pozn. red.) ani na
vzájomné absorbovanie,  ale  na riešenie
na vyššej  úrovni,  v ktorom zostane za-
chovaný vzácny potenciál  protichodných
polarít.

EG 229. Toto evanjeliové kritérium nám
pripomína, že Kristus v sebe všetko zjed-
notil:  nebo a zem, Boha a človeka, telo
a ducha,  osobu  a spoločnosť.  Jasným
znakom tejto  jednoty  a zmierenia všet-
kého vo vlastnom vnútri je pokoj. Kristus
„je  náš  pokoj“ (Ef  2,  14).  Ohlasovanie
evanjelia sa vždy začína pozdravom po-
koja  a pokoj  korunuje  i neustále  upev-
ňuje aj vzťahy medzi učeníkmi. Pokoj je
možný, pretože Pán zvíťazil nad svetom
a jeho neustálou konfliktnosťou, keď „pre
jeho  krv  na  kríži  priniesol  pokoj  všet-
kému“ (Kol 1, 20). Ak však pôjdeme do
hĺbky biblických textov, objavíme, že pr-
votnou  oblasťou,  v ktorej  sme  povolaní
získať  toto  upokojenie  v rozdielnosti,  je
naše vnútro, náš vlastný život, neustále
ohrozovaný  dialektickým  roztrieštením.
Ak budú naše srdcia rozbité na tisíc kús-
kov, ťažko dosiahneme skutočný sociálny
mier.

EG 230. Podstatou ohlasovania pokoja
nie  je  pokoj  ako produkt vyjednávania,
ale presvedčenie, že jednota Ducha doká-
že  zladiť  všetky  rozdielnosti.  Prekonáva
akýkoľvek konflikt novou, sľubnou synté-
zou. Rozdielnosť je pekná vtedy, keď sú-
hlasí  s neustálym  vstupovaním  do  pro-
cesu zmierenia až po spečatenie určitej
kultúrnej  dohody,  z ktorej  na  záver
vychádza  „zmierená  rozdielnosť“,  ako
o tom učia  biskupi  Konga:  „Rozdielnosť
našich etník je naším bohatstvom… Len
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prostredníctvom  jednoty,  prostrední-
ctvom obrátenia  sŕdc a prostredníctvom
zmierenia  dokážeme pomôcť  našej  kra-
jine.“
• Kde  je  hranica  medzi  spoločenskými
normami a zachovaním identity a indivi-
duality osoby?
Konať
Analyzovať konfliktnú situáciu, ktorej som
bol  súčasťou, vo forme spytovania sve-
domia:
• Bol  som  v stave  sa  povzniesť  nad
konflikt a vidieť hodnotu druhej osoby?
• Ovládali ma moje emócie?
• Našli  sme spoločné riešenie,  ktoré  by
vyhovovalo potrebám oboch strán?
• Čo s nevyriešeným konfliktom v mojom
osobnom  živote  môže  urobiť  modlitba,
stretnutie, hľadanie nového riešenia?

Otec Jozef Heske

Správy

Duchovné cvičenia KOČ
Počas víkendových dní  6. až 8. marca
2015  sa  v rekolekčnom centre  pallotí-
nov pri  Kostole  Božieho  milosrdenstva
v Smižanoch uskutočnili  Duchovné cvi-
čenia  KOČ  na  tému  Radosť  je  nasle-
dovať Pána. Ducovné cvičenia zorgani-
zoval  a viedol  o. ThDr.  Jozef  Heske
PhD. Duchovných cvičení sa zúčastnilo
vyše tridsať osôb z celého Slovenska.

V piatok  po  večeri  sa  účastníci  vzá-
jomne predstavili a zúčastnili Najsvätej-
šej Eucharistie spojenej s vešperami. 

V sobotu  sa  program  začal  rannými
chválami.  Po  raňajkách  viedla  Monika
Kovaľová, členka KOČ a HSŽ, katechézu
na tému Rok zasväteného života. V nej
zdôraznila,  že  krstom sme sa zasvätili
Kristovi a nepatríme už sebe, ale Jemu.
Sme chrámom Ducha Svätého, vyvolení
pre službu Bohu. Sme Božie deti a táto
Láska  nás  nesie.  Prítomnosť  musíme
prežívať  s nadšením,  aby  sme  si
uvedomili,  že  Boh  nás  vedie  a miluje
láskou Kristovou. Evanjelium je pre nás
životodarné, musíme mu veriť a žiť ho.

Na záver položila prítomným otázky na
uvažovanie:
• Ako  si  uvedomujem  skutočnosť,  že
patrím Kristovi?
• Aký je môj vzťah k Svätému písmu?
Na  ktorom stupni  jeho  poznávania  sa
nachádzam?

• Aká je moja cesta viery?
Na  tieto  otázky  prítomní  nachádzali

odpovede  v malých  skupinách,  kde  sa
každý  mohol  k danej  téme  vyjadriť.
Mnohých na cestu ku Kristovi priviedol
človek,  ktorého  stretli,  niektorí  sa  na
cestu poznávania Krista dostali dokonca
až od liečiteľstva či praktizovania bielej
mágie. Hlboké zamyslenie nad Svätým
písmom viedlo k poznaniu, že mnohí sú
len  na  stupni,  keď  Písmo  čítajú,
študujú, ale málo bolo tých,  čo Písmo
dokážu meditovať a žiť. Veľmi podnetný
na premýšľanie bol citát:  „Kto nepozná
Písmo, nepozná Krista.“ (Gal 1)

Aj popoludňajšiu katechézu na tému
Budúcnosť viedla  Monika  Kovaľová.
V katechéze  vychádzala  z myšlienky:
„Neboj sa, veď ja som s tebou, aby som
ťa vyslobodil.“ Bohu nič nie je nemožné.
Dôležité  je,  aby  sme  si  obliekli  Božiu
výzbroj  (Ef 6, 10 – 17), a to aj vtedy,
keď  trpíme.  Je  potrebné  poznať  pro-
tivníka  a vyzbrojiť  sa  proti  nemu  du-
chovnými  darmi.  Musíme si  uvedomiť,
ako nás vníma okolie, či sme čitateľní,
či  žijeme  radikálne  to,  čo  hlásame.
Nesmieme  sa  stať  väzňami  osobných
problémov. Dôležitá je radosť a príťaž-
livosť  kresťanského  života.  S ľuďmi  sa
máme rozprávať tak, aby sme im dávali
nádej. 

V práci  malých  skupín  sa  rozoberali
témy:
• Aká časť Božej výzbroje mi chýba?
• Prejavilo sa to v mojom živote?
• Čo s tým môžem urobiť? 

Vnútornou  sebareflexiou  prichádzali
na to, čo v ich živote chýba, ktorú časť
Božej výzbroje potrebujú obnoviť. Čas-
tokrát je to opasok pravdy. Pravda nás
drží,  aby  sme  neuverili  zmätku  vo
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svete.  Tiež  doležité  je  evanjelium po-
koja  –  vedomie  a spokojnosť,  že  aj
v ťažkých časoch je medzi mnou a Bo-
hom všetko  v poriadku.  Ježiš  povedal,
že tí čo šíria pokoj, sú blahoslavení. 

Vo večerných hodinách účastníci  du-
chovných  cvičení  prežili  úžasnú  ado-
ráciu pred eucharistickým Ježišom. Kaž-
dému osobne sa Ježiš prihováral a po-
silňoval ho.

V nedeľu  odzneli  v stánku  stretnutia
osobné zhrnutia, podnety a závery do na-
sledujúceho života. Tieto svedectvá hovo-
ria za všetko…                www.kruciata.sk

Svedectvá

Svedectvá z DC KOČ
„Oslovila  ma  hneď  prvá  kazechéza,
ktorá bola venovaná zasvätenému živo-
tu. Myslela som, že rok, ktorý vyhlásil
pápež  František,  sa  týka  len  kňazov
a rehoľníkov.  Ale  už  krstom  je  každý
z nás  zasvätený Kristovi:  stali  sme sa
novými  stvoreniami  a chrámom Ducha
Svätého.  Krstom si  nás Kristus vyvolil
pre službu Bohu. A tak každý vo svojom
stave, v ktorom práve je, môže prežívať
svoje  zasvätenie.  A uvedomila  som  si
nekonečnú lásku Boha, pretože na po-
čiatku každého zasvätenia je Božia ini-
ciatíva.“

„Som veľmi rád, že som prišiel na du-
chovne cvičenia, lebo doma mám veľa
povinností, problémov a starostí, čo mi
často  bráni  viac  sa  snažiť  žiť  v Božej
prítomnosti.  Pochopil  som, že je dôle-
žité  byť  spojený  s Ježišom,  komuni-
kovať  s ním cez osobnú modlitbu,  bo-
jovať  s nepriateľmi  našej  spásy  a ne-
hanbiť sa za vieru.“

„Počas duchovných cvičení som pocí-
tila,  že  som  dosť  unavená  zo  služby
v diakonii, pochopila som, že viac uro-
bím,  keď  budem  vnímavejšie  načúvať
Božiemu  hlasu.  Aby  moje  konanie
a služba  boli  efektívnymi  a zmyslupl-
nými, tak je potrebné najprv kŕmiť sa
Božím  slovom,  snažiť  sa  o modlitbu,

rozjímanie,  adoráciu,  formáciu  a du-
chovný a ľudský rast. Teda byť a prebý-
vať s Pánom. Byť pri jeho nohách. A po-
tom  budem  môcť  ľahšie  evanjelizovať
a slúžiť iným.“ 

„Na duchovné cvičenia som prišla ako
pesimistka a odchádzam z nich ako op-
timistka  naplnená vnútornou radosťou.
Sme predsa povolaní, aby sme zakúšali
a ukazovali, že Boh je schopný naplniť
naše srdce a urobiť  nás šťastnými  bez
toho,  aby  sme  museli  svoje  šťastie
hľadať  inde,  že  opravdivé  bratstvo
prežívané  v našich  spoločenstvách  živí
našu radosť, že naše úplné odovzdanie
sa službe Cirkvi, rodinám, mladým, sta-
rým, chudobným nám umožňuje ľudsky
sa  realizovať  a dáva  plnosť  nášmu ži-
votu.  Túžim,  aby  medzi  nami  nebolo
vidno smutné tváre, pretože nasledova-
nie  so  smútkom  je  smutné  nasledo-
vanie. Aj ja ako ostatní ľudia prežívam
ťažkosti, noc ducha, sklamania, choro-
by, úbytok síl. Chcem sa naučiť spoznať
tvár  Krista  v tvárach  mojich  bratov
a sestier, a tak zakúsiť radosť z toho, že
môžem  byť  podobná  jemu.  Spoznala
som,  na  akej  veľkej  hĺbke  žijú  ľudia,
kresťania. Pochopila som, že aj ja po-
trebujem  spoločenstvo  veriacich  ľudí,
aby mi pomohli  duchovne rásť.  Musím
sa stretávať s tými, ktorí  milujú Ježiša
Krista.  Musím  sa  obrniť  ako  rytier
a bojovať za spravodlivosť a pravdu.“

www.kruciata.sk

Pozvánky

Pešia púť KOČ do Levoče
KOČ, Kláštor minoritov Levoča a Diako-
nia oslobodenia HSŽ pozývajú všetkých
na  Pešiu  púť  Kruciáty  oslobodenia
človeka (14. ročník) na trase Stará Ľu-
bovňa  –  Mariánska  hora  za  triezvosť
slovenských  rodín,  ktorá  sa  uskutoční
v dňoch 3. júla – 5. júla 2015 pri prí-
ležitosti  Mariánskej  púte v Levoči.  Du-
chovné  vedenie  budú  mať  na  starosti
bratia minoriti z Levoče.
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Začiatok púte je v piatok do 09.00 so
zrazom pri hlavnom kostole v Starej Ľu-
bovni,  nasleduje  svätá  omša,  odchod
v smere  Podolínec  –  Spišská  Belá,
o 18.00  svätá  omša  a evanjelizačné
stretnutie v Spišskej Belej, o 21.30 ve-
špery,  večierka  a nocľah.  V sobotu
o 06,00 svätá omša, ranné chvály, po-
kračovanie púte v smere Ľubica – Zá-
ľubica  –  Mariánska  Hora,  o 18,00  prí-
chod na Mariánsku horu. V nedeľu na-
sleduje hlavný program púte.

Na cestu si vezmite: spacák, karimat-
ku, výbavu do dažďa, viacero ponožiek,
baterku,  Sväté  písmo,  Spevník  (JKS),
ruženec, pútnickú stravu, fľašu na vodu
a pohár.

Svoju účasť potvrďte na tel. č.: 0908
452 589 – páter Roman, Levoča; 0905
410  231  –  o. Martin  Mária  Kollár,
Levoča; 0907 606 969 – Danka, Lipany;
0904 318 660 – Marek, Rožňava alebo
prostredníctvom  e-mailu  na  adresu:
registracia@kruciata.sk.

8. púť KOČ do Medžugoria
Organizuje: KOČ  Levoča.  Miesto
konania:  Medžugorie od od 11. júla do
19. júla 2015. Duchovné vedenie: páter
Roman Gažúr.  Program: 11. júla 2015
o 15:50  –  svätá  omša  v minoritskom
kostole  v Levoči.  12.  júla  dopoludia  –
príchod na Makarskú riviéru, ubytovanie
vo františkánskom kláštore v Zaostrogu
(2 noci). 14. júla popoludní – odchod do
Medžugoria,  ubytovanie  a účasť  na
medžugorskom  večernom  programe.
15.  až  18.  júla  –  výstup  na  Podbrdo
a Križevac,  návšteva  komunity  Cena-
colo,  medžugorský  večerný  program.
Cena: 260 eur zahŕňa dopravu klimati-
zovaným autobusom, ubytovanie s pol-
penziou pri mori (obedy, večere), uby-
tovanie  a stravu  (raňajky,  obedy)
v penzióne  (v stredu  a v piatok  pôstna
strava),  poistenie,  sprievodca,  vstupy
do komunít, preklad sv. omší do sloven-
činy.  Prihlasovanie:  registracia@krucia-
ta.sk alebo margitakocisova@gmail.com

alebo 0944546014, 053/4434311, Mar-
gita Kočišová, do prihlášky uveďte: me-
no a priezvisko, dátum narodenia, pres-
nú  adresu,  číslo  cestovného  dokladu,
ktorý účastník použije na cestu (platný
pas alebo platný občiansky preukaz).

Strieborné kňazské jubileum...
Milí priatelia!

Bolo to pred 25 rokmi, keď som 17.
júna  1990  v Mestskej  hale  v Prešove
prijal  sviatosť  kňazstva.  Do  kňazskej
služby som vstupoval v duchu slov, kto-
ré boli na primičnom obrázku:  Pán ma
nepovolal k tomu, aby som robil bom-
bastické  veci,  ale  aby som bol  verný.
Slovom života pre moju životnú a kňaz-
skú cestu je citát z 37. žalmu: „Odovz-
daj  cestu  svojho  života  Pánovi,  jemu
dôveruj, a on sa postará.“

Rok 1990 bol prvým rokom desaťročia
Novej evanjelizácie v rámci prípravy na
Veľké  jubileum  2000.  Veľmi  som  sa
tomu tešil, lebo evanjelizácia bola a je
mojou „srdcovkou“.

Prvým miestom môjho kňazského pô-
sobenia bol Bardejov. Nesledoval Rich-
vald (1992 – 2002) a Sedlice (2002 –
2009), kde som pôsobil ako farár. Od 1.
júla 2009 som vyčlenený pre pastoráciu
Hnutia  Svetlo-Život  a Kruciáty  oslobo-
denia človeka. Chcem zdôrazniť, že prá-
ve  HSŽ  a KOČ ma  sprevádzajú  počas
celej mojej kňazskej služby. 

Pri tomto výročí si uvedomujem svoju
ľudskú malosť, ale zároveň som si ve-
domý aj toho, že má Pán Boh nekoneč-
ne miluje.

Priatelia! Pozývam vás, aby ste spolu
som mnou ďakovali Pánovi za dar kňaz-
stva a za silu slúžiť mu vo vernosti. Po-
zývam vás, aby ste mali účasť na mojej
radosti.  Ďakujem  všetkým,  ktorí  ma
sprevádzate a ste mojou oporou. A pro-
sím vás, aby ste sa aj naďalej za mňa
modlili, nech s radosťou a odvahou vy-
trvám až do konca.

Otec Jozef Heske,
moderátor Diakonie oslobodenia HSŽ
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Kalendárium kruciáty 2015

24. 5. 2015 – Slávnosť  Zoslania  Ducha
Svätého
Jún 2015 – Pracovné stretnutie celosloven-
ského KV KOČ
3. – 5. júl 2015 – Pešia púť KOČ do Levoče
11. – 19. júl 2015 – Púť KOČ do Medžu-
goria
14. 8. 2015 – Liturgická spomienka na sv.
Maximiliána Kolbeho, patron. sv. KOČ
29. 8. 2015 – Celoslovenská  púť  KOČ
a HSŽ do Kroscienka nad Dunajcom
9.  –  11.  október  2015 – Celoslovenské
sympózium KOČ
22. 10. 2014 – Liturgická  spomienka  na
sv. Jána Pavla II., patronátny sv. KOČ
November 2015 – Pracovné stretnutie ce-
loslovenského KV KOČ
8. 12. 2014 – Liturgická  slávnosť  Nepo-
škvrneného počatia Panny Márie, patronátny
sviatok KOČ

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

Pozvánka

Národná púť k hrobu o. Franciszka
Blachnického do Krościenka

Srdečne Vás pozývame už na siedmu púť KOČ
a HSŽ  k hrobu  ich  zakladateľa,  ktorá  sa
uskutoční v sobotu 29. augusta 2014. Začiatok
púte je o 10.00 hod. Súčasťou programu je aj
katechéza, spoznávanie Centra HSŽ, krížová
cesta  za  oslobodenie  slovenského  národa,
svedectvá a svätá omša. Dopravu a obed si
pútnici zabezpečujú sami.

Oznamy KOČ

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

Modlitebnú  príručku pre  potreby  modli-
tebnej reťaze (A6, 26 str., 0,50 eura) si mô-
žete 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 svätej 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  charity
každý pondelok o 16.30 hod.
Prešov – V kláštore sestier CJ Sancta Maria
na Konštatínovej 2 (vchod z Metodovej ul.)
každý druhý štvrtok v mesiaci o 17.15 hod.:
7.  5. svätá  omša  a adorácia,  21.  5.
stretnutie,  11.  6. svätá  omša  a adorácia,
25. 6. stretnutie.

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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