Ročník VII.

Číslo 37

Na úvod
Milosrdný ako Otec
Milí priatelia! Slávnosť Nepoškvrneného
Počatia Panny Márie, ktorá je patronátnym sviatkom HSŽ a KOČ, je súčasne začiatkom Roka milosrdenstva, vyhláseného
Svätým Otcom pápežom Františkom.
Tento Svätý rok sa končí slávnosťou Krista Kráľa na budúci rok.
Nech je tento Rok milosrdenstva časom, keď budeme svedkami vyslobodenia
dobra zo všetkých foriem zla v srdci človeka i vo svete. Milosrdenstvo nech je
tvorivým dôkazom lásky, ktorá sa „nedá
premôcť zlu, ale dobrom premáha zlo“.
Pápež Ján Pavol II. používa veľmi pekný a povzbudivý výraz na priblíženie milosrdenstva, a to je „čas novej fantázie
lásky“. Tento čas fantázie lásky je časom,
keď máme dať pocítiť svoju blízkosť
a solidaritu tým, ktorí trpia. Ale tak, aby
to títo trpiaci nepociťovali ako ponižujúcu
almužnu, ale ako bratskú spoluúčasť. Iba
takto sa evanjelizácia stane efektívnejšou. Veď je to najkrajšie predstavenie
radostnej zvesti. Ján Pavol II. dodáva:
„Láska skutkov dáva láske slov nespochybniteľnú silu.“
Súčasný pápež František nás povzbudzuje, aby sme otvorili svoje srdcia tým,
ktorí žijú na okraji a sú v neistote a utrpení. Je mnoho tých, ktorí sú zranení
a oslabení. Svätý Otec vyzýva celú Cirkev, aby liečila tieto zranenia, hojila ich
olejom útechy, obväzovala ich milosrdenstvom a zaceľovala ich solidaritou a náležitou pozornosťou.
Tento rok sa máme skloniť k odpusteniu a sebadarovaniu. Viac máme sprostredkovávať Otcovo milosrdenstvo. Podľa
Svätého Otca Františka sa majú naše far-
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nosti, spoločenstvá, združenia a hnutia
stať oázou milosrdenstva. Aj ako spoločenstvo, ale aj ako jednotlivci máme vytvárať oázu milosrdenstva.
Otec Marek Sedek, generálny moderátor HSŽ, stavia pred nás všetkých niekoľko otázok. Čo to znamená vytvárať
oázu milosrdenstva? Ako máme žiť oázu
milosrdenstva? Nakoľko sa naše spoločenstvá otvárajú voči ľuďom zraneným,
opusteným a trpiacim?
Náš zakladateľ otec Blachnicki vedel rýchlo a pohotovo reagovať na výzvy sv.
Jána Pavla II. a aj na všetko, čo sa dialo
v spoločnosti. Už samotné dielo KOČ sa
stalo odpoveďou na apel pápeža. V exile
to bola napr. Kresťanská služba oslobodenia národov.
Aj my pohotovo reagujme na výzvu
Svätého Otca Františka a na jeho iniciatívu otvoriť Rok milosrdenstva. Hľadajme
a dajme konkrétny návrh na službu milosrdenstva. Príležitostí je veľmi veľa.
Každá naša služba nech je zahalená do
nežnosti. Naučme sa dávať milosrdnú
a spolucítiacu lásku.
Nech sa tento mimoriadny
rok stane priaznivým časom
na zmenu nášho života. Veď
Boh k nám neustále vystiera
svoju ruku.
Dajme
mu
možnosť, aby
naše srdce bolo
zasiahnuté Božím milosrdenstvom. To vám
želám zo srdca.
O. Jozef Heske
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Formácia
List Jednoty
národného moderátora KOČ
Milí priatelia, členovia, kandidáti a sympatizanti KOČ!
Dňa 28. novembra 2015 sme mali
stretnutie členov KV KOČ. Okrem iného
sme mali na začiatku porady aj duchovné
povzbudenie na tému Mocou Ducha Svätého. Uvedomili sme si, že všetci potrebujeme Ducha Svätého a skúsenosť
s ním, aby sme znova našli silu a impulz
ísť ďalej a zápasiť o dôstojnosť a slobodu
človeka. Najväčším naším nepriateľom je
znechutenie. Potrebujeme preto nové vyliatie Ducha Svätého. Znova zažiť radikálne obrátenie v Ježišovi. Znova sa rozhodnúť pre Ježiša. Potrebujeme sa vydať aj
na cestu svätosti v duchu oddanosti Kristovi. Potom znova zažijeme nové občerstvenie. Nový vánok. Novú chuť a nadšenie. Nový zápal. A to dnes potrebujeme. Všetci.
Je potrebné, aby sme sa znova vrátili
k Ježišovi Kristovi a odovzdávali mu svoj
život. Sme svedkami obdobia, ktoré je
presiaknuté materializmom a rôznymi
inými -izmami, ale je tu aj smäd po duchovnom živote. No mnohí aj to duchovno hľadajú vo falošných žriedlach. My veľmi dobre vieme, že iba Kristus skutočne
naplní naše túžby a naše prahnutie. Odovzdávajme svoj život Ježišovi Kristovi, lebo on je ten, ktorý za nás zomrel na kríži.
Ježiš Kristus chce byť kráľom môjho
a tvojho srdca. Preto je potrebné vydať
sa na cestu svätosti, ktorou je pravá
odovzdanosť Ježišovi Kristovi. On je jediný Spasiteľ nášho života. Využime čas na
to, aby sme sa zlepšili vo svojom modlitbovom živote. Modlitba sa má stať naším
životným štýlom; máme byť v neustálom
modlitebnom prúde. To všetko prináša
Duch Svätý.
V decembri tohto roku vstupujeme do
svätého Roku milosrdenstva. Neostávajme iba v modlitebnej a liturgickej rovine,
ale prosme Ducha Svätého, aby sme mohli praktizovať skutky telesného a du2

chovného milosrdenstva. Sledujme zámer
diela KOČ. Postavme sa proti všetkému,
čo ničí ľudskú dôstojnosť. Pomáhajme ľuďom. Takto rozvíjajme ideu KOČ. Veď
kruciáta je dielom milosrdenstva. Na to
nezabúdajme.
Vzájomne sme sa na stretnutí KV KOČ
aj predstavili, zvlášť noví členovia KV KOČ
– zástupcovia za spoločenstvo Prešov.
Pripomínam, že aj v spoločenstve Lipany
je nový zodpovedný. Verím, že v budúcich týždňoch sa nám všetkým bližšie
predstavia. Aj zdieľanie zo života oblastí
prinieslo vzájomne obohatenie.
Ďakujem členom KOČ za to, že sú svedectvom lásky a obety. Povzbudzujem
„stálych“ kandidátov KOČ, aby sa nebáli
radikálne a slobodne urobiť rozhodnutie
pre členstvo. Chcel by som sa poďakovať
všetkým tým, ktorí slúžite a pomáhate
akýmkoľvek spôsobom v diele KOČ. Angažujme sa všetci. Zdôrazňujem všetci.
Či je to modlitba alebo apoštolát v rôznych formách a podobách. Budujme spoločenstvá, aby sme mali oporu. Iďme
tam, kam nás pozývajú. Všade, kam chodíme, povzbudzujme. KOČ je najmä duchovné a náboženské dielo s duchovným
programom so zreteľom na formáciu nového človeka v novom spoločenstve. Samozrejme je potrebné spolupracovať aj
s odborníkmi (psychológovia, terapeuti,
atď.) v tejto oblasti. Toto dielo pomáha
nielen závislým, ale aj spoluzávislým. Našou túžbou je, aby bola aspoň spolupráca
s mládežou. Máme vstupovať do sveta
mladých s ponukou prevencie.
Je tu perspektíva vzniku nového spoločenstva KOČ v Žiline. Tešíme sa tomu.
Ale musíme sa najprv modliť na tento
úmysel. Dňa 16. januára 2016 bude
v Smižanoch bezalkoholový ples. Všetci
sme pozvaní. V dňoch 4. – 6. marca 2016
budú duchovné cvičenie KOČ v Smižanoch v rekolekčnom dome pod heslom
Mocou Ducha Svätého. Dňa 16. apríla
2016 bude celoslovenský deň spoločenstva HSŽ v Krakowe v Lagiewnikach pri
príležitosti Svätého Roka milosrdenstva.
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KOČ sa pripája. Bolo by to veľmi dôstojné
a správne, aby sa členovia, kandidáti
a sympatizanti KOČ zúčastnili tohto podujatia. Treba to využiť. Dobre je už teraz
objednať autobus.
Zaznelo aj slovo poďakovania tým, ktorí
pomáhali pri organizovaní púti Levoča,
Medžugorie, Kroscienko. Poďakovanie patrí Levočanom za organizáciu sympózia
KOČ. Naďalej platí slogan Milujem, preto
nepijem! Dávajme svedectvo aj písomne.
Na záver stretnutia bola slávená svätá
omša obetovaná ako poďakovanie za
všetkých, ktorí pomáhajú v diele KOČ.
Zaznela prosba, aby sme pomáhali pri šírení myšlienky zápasu o slobodu a dôstojnosť človeka. Nemajme iba svoje lokálne zmýšľanie, ale myslime a cíťme
v kontexte celého Slovenska. Navzájom
sa oblasti potrebujú povzbudzovať.
„Nech sa každé spoločenstvo, každá
farnosť, škola, hnutie a združenie, kde sú
kresťania, stane oázou Božieho milosrdenstva a miestom ľudského prijatia.“
(Z Pastierskeho listu biskupov Slovenska
na Prvú adventnú nedeľu)
Otec Jozef Heske

veriť jej s absolútnou, neochvejnou istotou, bez akejkoľvek pochybnosti, tak, aby
sme o ňu opreli náš život. Kristovu Pravdu vloží do nášho vnútra a vzbudí v nás
vieru, bez ktorej by sa Kristovo slovo pre
nás nikdy nestalo Slovom Božím. Nestačí
zvyčajná inteligencia, veda, rozum. Musíme mať vnútorné svetlo Ducha Svätého.
Bez neho všetko toto ostáva mimo nás,
nedokážeme to naplno vnútorne prijať
a prisvojiť si to tak, aby sa Kristove slová
stali obsahom nášho života. Duch Svätý
akoby odhaľuje ten život, ktorý priniesol
Kristus, a tento život sa vtedy stáva
naším vnútorným vlastníctvom a začíname ním žiť.
3. Čo znamená byť ním naplnený?
Pri naplnení Duchom Svätým, naplnení
Kristom nemusia byť prítomné žiadne neobvyklé javy. S istotou sme naplnení Duchom Svätým, keď začíname žiť pre Krista, keď začíname žiť Kristovým slovom
a plniť jeho vôľu.
Jeho myšlienky sa stanú mojimi myšlienkami, moje úmysly sú zhodné s jeho
úmyslami. Každú udalosť, každú skutočnosť hodnotím tak ako on. A po myšlienkach nasleduje činnosť. V tom prípade by Kristus postupoval tak a chce, aby
som tak postupoval aj ja. Keď tak postupujem, Kristus pôsobí cez moju vôľu. To
vlastne znamená, že Kristus žije vo mne
a ja v Kristovi.
Ktosi by mohol povedať, že je to život
bez originality. Akési nevoľníctvo, akési
kopírovanie, keď už viac nemôžem sám
nič tvoriť, nemôžem byť sám sebou a iba
reprodukujem Kristov život. Objasní nám
to jednoduché porovnanie: Ak sa dvaja
ľudia milujú, tak najsamprv sú „ja“ a „ty“,
ale láska sa prejavuje v tom, že si hľadia
do očí, čoraz lepšie sa poznávajú a nakoniec už nie sú „ja“ a „ty“, ale „my“. Zrazu
majú zhodné túžby, pocity, myšlienky
a tvoria jednotu. To je ovocie lásky.
Láska robí človeka celkom slobodným,
nikdy nevoľníkom. Sloboda človeka totiž
spočíva v tom, že sa slobodne stane pre
milovanú osobu darom. Kristus mi dáva

Katechéza
Viera a naplnenie Duchom Svätým
Prečítajme si druhý výber myšlienok z katechézy o. Františka Blachnického Viera
a naplnenie Duchom Svätým:
1. Kto je Duch Svätý?
Duch Svätý je Boh. Nie je to neosobná
Božia moc ani činnosť! Je Osobou a má
Božiu prirodzenosť, tak ako Otec i Syn. Je
rovný Bohu Otcovi i Synovi. Syn nám ho
spolu s Otcom posielajú. Náš nový život
smeruje k Bohu Otcovi skrze Ježiša Krista
v Duchu Svätom.
2. Prečo nám ho Kristus poslal?
Duch Svätý spôsobuje naše nové narodenie do nového života v Bohu a v jednote s Bohom. Je tvorcom rozhodujúceho
zvratu v nás. Dáva nám poznanie Kristovej Pravdy. Bez neho nie sme v stave
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seba a ja mu tiež odovzdám seba, svoje
myšlienky, pocity, vôľu a chcem robiť to,
čo je milé jemu, lebo ho milujem. Taký
život vôbec človeka neponižuje ani ho nezbavuje slobody. Odovzdám Kristovi všetko, čo v sebe mám: schopnosti, talent,
tvorivosť. Vtedy sa rozvíjam v plnosti.
Odovzdanie sa Kristovi vôbec neznamená
rezignáciu na vlastný rozvoj a originalitu.
Naopak, práve vtedy sa rozvíjam v plnosti, keď žijem pre kohosi, kto miluje. Aj
umelec svoje najkrajšie diela tvorí vtedy,
keď tvorí pre milovanú osobu.
Po prijatí Ducha Svätého začínam život
s Kristom vo dvojici, v zjednotení s ním.
Už nebudem sám, on kráča spolu so
mnou. Nie je to hneď dokonalý a plný život. Spočiatku je to tak, že Kristus môže
byť tým, kto ma ustavične musí uzdravovať, oslobodzovať. Po určitom čase ma
však pomaly cez dary Ducha Svätého začne uschopňovať k činnosti, aby som mohol konať podobne ako on, aby ma používal ako svoj nástroj v prejavovaní lásky k iným ľuďom a aby som iných priviedol k nemu. To musí byť pre mňa najdôležitejšou vecou. Ak chcem dať iným
ľuďom šťastie, radosť, nemôžem urobiť
nič lepšie, než im dať Krista. Zo života
s Kristom sa rodí pravé svedectvo s mocou Ducha Svätého.
Otázky na uvažovanie
• Kým je Duch Svätý?
• Prečo nám ho Kristus poslal?
• Čo znamená byť ním naplnený?
(Pokračovanie v ďalšom čísle)
1. stretnutie k Roku milosrdenstva
„Zachraňujúca ľudskosť“
Započúvajme sa, čo hovoria svedkovia…
Doteraz sme mali pre naše skupiny KOČ
materiál o téme Mocou Ducha Svätého.
Samozrejme môžeme z neho čerpať naďalej. Ale nakoľko bol vyhlásený svätý
Rok milosrdenstva pápežom Františkom,
budeme počúvať aj svedkov milosrdenstva – sv. Jána Pavla II. a sv. Faustínu. Stretnutia budú podľa modelu Vi4

dieť – Posúdiť – Konať. Oporou sú citáty
z Božieho slova, úryvky z encykliky sv.
Jána Pavla II. o Božom milosrdenstve
(DiM) a z Denníka sv. Faustíny. Aj z týchto tém môžeme čerpať inšpiráciu na svoj
osobný rast i na stretnutia v skupinách.
Vidieť
• Ako vnímaš ľudí, ktorí sú radikálne
vzájomne od seba odlišní? Oceňuješ ich
dôstojnosť?
• Čo cítiš voči osobe, ktorá sa od teba
odvrátila? Je v tomto prípade možnosť,
aby sa zachovala vernosť a žičlivosť?
• Kto sa stará o moju dôstojnosť?
Posúdiť
Prečítajme si nasledujúce texty:
• Lk 15, 11 – 24, 11
• DiM 6:
Otec márnotratného syna ostáva verný
svojmu otcovstvu, verný svojej láske,
ktorú svojmu synovi vždy preukazoval.
Táto vernosť je v podobenstve vyjadrená
nielen vrúcnosťou, ktorou objal syna, keď
sa po premrhaní dedičstva vrátil domov,
ale ešte väčšmi sa prejavuje pre márnotratného navrátilca.
Prejav tejto radosti je toľký, že vyvoláva neľúbosť a závisť staršieho brata,
ktorý nikdy nezanechal otca ani jeho
dom. Otcova vernosť voči sebe samému –
ako jeho podstatná vlastnosť, vyjadrená
už v Starom zákone slovom „hesed“ – sa
potvrdzuje veľmi dojímavým a vrúcnym
spôsobom. Čítame totiž, že keď otec zazrel márnotratného syna, ako sa približuje k domu, „bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho“. Koná tak pod vplyvom mocnej náklonnosti; táto je dôvodom aj jeho
veľkodušnosti voči synovi, ktorá potom
u staršieho brata vyvolala toľkú nevôľu.
Avšak korene tohto duševného pohnutia treba hľadať hlbšie. Hľa: otec dobre
chápe, že bolo zachránené určité základné dobro – totiž dobro ľudskosti jeho syna. Aj keď premrhal dedičstvo, jeho ľudskosť ostala zachovaná. Ba priam akoby
znova nájdená. Dosvedčujú to slová, ktoré otec hovorí staršiemu synovi: „Ale
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patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo
tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol
stratený, a našiel sa.“
Tu sa hodí pripomenúť, že v tej istej
pätnástej hlave Evanjelia podľa Lukáša sa
stretáme s podobenstvom o stratenej
a nájdenej ovci a tiež o nájdení stratenej
drachmy. Aj tam sa vždy spomína tá istá
radosť ako v prípade márnotratného syna. Vernosť otca voči sebe je celá zameraná na ľudskosť a dôstojnosť strateného
syna. Najmä toto vysvetľuje veľkú otcovu
radosť pri synovom návrate. Pritom možno povedať, že láska voči synovi, totiž tá
láska, ktorá vyplýva zo samej povahy otcovstva, akoby predurčila otca na to, aby
mal na starosti dôstojnosť svojho syna.
• Denník 992:
Idem životom cez dúhy aj cez búrky,
ale s hlavou hrdo zdvihnutou, lebo som
kráľovské dieťa. Cítim, že Ježišova krv
prúdi v mojich žilách. Svoju dôveru som
vložila do veľkého Pánovho milosrdenstva.
Konať
• V ďakovnej modlitbe sa poďakujem za
otcovskú starosť Nebeského Otca, za
veľkú dôstojnosť a hodnosť, ktorou ma
obdaril. Poďakujem sa za to, že nerezignuje zo starostlivosti o mňa, ale že je
verný v láske voči mne.
• Využijem aspoň jednu príležitosť, aby
som ohlásil radostnú novinu o Božom milosrdenstve najmenej jednej osobe.

Keď som bol bohoslovcom v Bratislave,
v rámci popoludňajších prechádzok sme
mali možnosť sa stretnúť s ním. Samozrejme v tajnosti, zdôrazňujem časy komunizmu. Dokonca niektorí predstavení
nám hrozili, že keď sa s ním budeme
stretávať, tak nás vyhodia zo seminára
a fakulty. Ale nás to nezastrašilo. Uvedomil som si pri jeho príhovoroch a prednáškach, ako je úžasne filozoficky a teologicky vzdelaný, rozhľadený v slovenskej
histórii a literatúre. Všimol som si jeho
vrúcnu lásku k Cirkvi, k pápežovi, k našej
vlasti aj napriek všetkému, čo prežil počas prenasledovania. Otec Ján mal vrúcny
vzťah aj k sv. Cyrilovi a Metodovi. Bol
som z neho veľmi povzbudený.
Keď prišiel November 1989, tak povzbudzoval nás bohoslovcov, aby sme sa
aktívne zapojili do študentského hnutia.
Veľmi som sa potešil, keď sa v decembri
1989 otec Korec stal rektorom v našom
bratislavskom seminári. Neskôr vo februári 1990 bol vymenovaný za sídelného
biskupa v Nitre. Aj ako kňaz som mal
možnosť sa s ním stretávať pri rôznych
cirkevných príležitostiach. Ako člen biskupskej konferencii bol predsedom komisie pre laické hnutia pri KBS. Otec Ján
Chryzostom, ktorý bol vymenovaný za
kardinála, bol veľkou osobnosťou nielen
na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete.
A veľkou osobnosťou aj zostáva.
Rozlúčili sme sa s ním. Odišiel do Otcovho domu. Duchovne tu však bude
s nami stále prítomný. Ďakujme Pánovi
za to, že bol a je veľkým darom pre nás
všetkých. Verím, že ešte viac a hlbšie si
uvedomíme hodnotu jeho života a diela.
J. Heske

Svedectvo
„Pozri, toto je
tajný biskup Korec…“
Tieto slová som počul, keď som ako študent putoval na Levočskú horu na púť
a videl tam otca biskupa Korca v šedom
obleku, ktorý bol sprevádzaný najbližšími
spolupracovníkmi a priateľmi, ale aj pozorovaný z diaľky tajnými. Bolo to v časoch
socialistických. Už vtedy som ho začal
vnímať ako osobnosť tajnej (podzemnej)
cirkvi na Slovensku.
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Správy
Duchovný program v Lipanoch
V stredu 18. novembra 2015 sa v Cirkvi
slávil sviatok posvätenia bazilík sv. Petra
a sv. Pavla. V kaplnke lipianskej charity
sa stretli veriaci, aby si vyprosili pomoc
pre seba i svojich blízkych, známych i neznámych, a tiež aby ďakovali Bohu za dobrodenia.
V úvode sa pomodlili Korunku Božieho
milosrdenstva. Potom program pokračoval slávením Eucharistie a adoráciou.
Počas homílie odzneli tieto myšlienky:
„Bazilika je vzácnym miestom, odkiaľ vychádza duchovný náboj a sila, ktoré majú
pôvod v Bohu. Poslanie apoštolov sv. Petra a Pavla je aj pre dnešných ľudí veľkým
a nasledovania hodným príkladom.
Sv. Peter chce posilniť našu odvahu žiť
a dôverovať Bohu. Ježišove slová: ‚Ja
som to, nebojte sa‘ sú adresované aj
nám. Podobne ako na apoštolov v loďke
aj na nás padajú vlny. Sú to vlny problémov, no Pán vie o našich ťažkostiach
a chce nám dodať odvahu. Človek však
často presadzuje postoj sebestačnosti
a chce dokázať, že sám vyrieši svoje problémy. Boh mu však ponúka svoje náručie plné lásky. Je na človeku, či prijme
Božiu ponuku a odovzdá mu všetko, čo
prežíva, čo ho ťaží alebo zarmucuje. Jeho
náručie nesklame a prináša človeku 100percentnú istotu. Môže tam odovzdať celý
svoj život a načerpať odvahu pre zvládnutie osobného ‚rozbúreného mora‘. Tam
prichádza na pomoc aj spoločenstvo Cirkvi, kam patríme: ak sme sami a problémy nás pohlcujú, je tu vždy možnosť
zotrvať v loďke Cirkvi a takto prekonávať,
čo život prináša. V Cirkvi pôsobia aj spoločenstvá, kde sa dá zažiť rozmer prijatia
a bratstva a kde rastie dôvera voči Bohu
i bratom a sestrám.
Sv. Pavol nás nabáda, aby sme sa starali o svoju vieru a posúvali ju ohlasovaním ďalej. Vo väzení prežil dva roky a aj
napriek tomu ohlasoval Božie kráľovstvo.
Týmto svojím postojom sa pre nás stáva
úžasným príkladom nezlomnosti. Žiadne,
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akokoľvek veľké prekážky mu nezabránili
v jeho poslaní. Ako je to však s nami?
Koľkokrát sa zastavíme pred prekážkou,
zanecháme všetko a prestaneme robiť to,
o čom sme presvedčení? Koľkokrát z nás
vyprchá prvotné nadšenie, keď sa dostavia podľa nás neprekonateľné bariéry?
Napriek tomu stále platí výzva ohlasovať
a šíriť vieru. Lebo jej šírením aj naša viera rastie a dôvera je silnejšia. Ak sa pred
prekážkami zasekneme, môže sa ľahko
stať, že naša viera zakrpatie, lebo si ju
necháme len pre seba. Vtedy narastá
riziko duchovného egoizmu.“
Nech nám Sv. Peter a Pavol pomáhajú
pri našom poslaní evanjelizovať, aby sme
vyšli zo seba a odvážne vyznávali vieru.
Pavol Kall
10. výročie KOČ v Lendaku
V sobotu 7. novembra 2015 sa vo farnosti
Lendak uskutočnila jednodňová duchovná
obnova pri príležitosti 10. výročia vzniku
KOČ v Lendaku. Podujatie pripravili členovia KOČ Lendak Janko Fudaly a Rózka
Lizáková za výdatnej pomoci ďalších dobrovoľníkov.
Program sa začal vo farskom kostole.
Po modlitbe posvätného ruženca nasledovala svätá omša, ktorú koncelebroval
o. Jozef Heske, národný moderátor Diakonie oslobodenia HSŽ, spolu s pátrom
Romanom Gažúrom OFMConv. z levočskej KOČ a miestnymi kňazmi.
Úvodné slovo povedal o. Jozef Heske:
„Prejaviť lásku je jedno z najdôležitejších prikázaní. Isto poznáte hymnus na
lásku od sv. Pavla apoštola. Keby sme
všetko vedeli, rozorávali, … a lásky by
sme nemali, všetko by bolo márne. Z lásky dokonca budeme súdení na večnom
súde.
Teda s láskou máme pristupovať k dielu KOČ. A aj k skutku dobrovoľnej abstinencie. S láskou máme zápasiť o človeka.
O jeho slobodu a dôstojnosť. S láskou
máme vstupovať do služby oslobodenia.
Tento rok máme okrem hlavného hesla

Správy
Mocou Ducha Svätého aj slogan Milujem,
preto nepijem! Mám lásku v srdci, preto
sa chcem s láskou obetovať! Láska nešpekuluje, jednoducho slobodne koná.
Láska nehľadá spôsob, ako to neurobiť,
ale pýta sa: Ako to urobiť? Ako a čo urobiť pre dielo KOČ? Ako znova rozpáliť
oheň lásky?
Táto naša láska vychádza z Božej lásky,
ktorú vylieva Duch Svätý. Preto je potrebné prosiť Ducha Svätého, ktorý je Láska medzi Otcom a Synom. Táto láska sa
prelieva na človeka a do jeho srdca. Božia
láska sa skrze Ducha Svätého rozlieva na
každého…
Táto láska nás má hnať dopredu. Má
byť motorom. Má nás dvíhať. Aj naše
svedectvo nech je dôkazom toho, že KOČ
je dielo a služba lásky.
Dnešný svet potrebuje naše svedectvo
lásky. Preto vás povzbudzujem, aby ste
dali svedectvo, aj písomné. Je potrebné
ľudí povzbudzovať. Vyjadrujem túžbu,
aby sa toto dielo lásky KOČ šírilo po celom Slovensku. Po obciach, mestách, farnostiach. Vyjadrujem túžbu, aby sa vyformovaní ľudia stali služobníkmi tohto diela.
Vstúpili do diakonie oslobodenia.
Aj abstinencia povinná, aj abstinencia
dobrovoľná nech je prejavom lásky. Nech
je znakom a symbolom ďalších rozhodnutí zápasiť o dôstojnosť človeka.
Sv. Ján Pavol II. nás vyzýva k tomu,
aby sme sa postavili proti všetkému, čo
ničí ľudskú dôstojnosť! Nielen alkoholizmus, ale aj iné neduhy – materializmus,
nemravnosť, hnev, neúcta k životu a rodine a všetky ostatné -izmy a mánie…
Abstinencia je cestou k slobode aj od
verejnej mienky, ktorá často paralyzuje.
Cestou od bezmyšlienkovitosti, ktorá často robí nátlaky. Cestou od násilia, teroru
a nanútenosti ‚Musíš!‘ Abstinenciu je potrebné spájať s myšlienkou slobody!
Tu sa preto napĺňa téma a otázka, na
čo je to všetko dobré… A my môžeme
odpovedať v duchu hlavnej myšlienky
nášho slávnostného stretnutia v Lendaku:
Aby som pomohol blížnemu!“

Po svätej omši sa účastníci presunuli do
telocvične spojenej školy, kde ďalší
program pokračoval vystúpeniami hostí.
Tu prítomných privítal miestny koordinátor kruciáty Janko Fudaly. Celý program moderoval o. Jozef Heske. Ako prvý
vystúpil RNDr. Štefan Paločko z levočského spoločenstva kruciáty, ktorý prítomným v krátkom vystúpení priblížil históriu vzniku kruciáty v Poľsku a na Slovensku. Zdôraznil najmä duchovný rozmer kruciáty. Potom sa ujal slova MUDr.
Peter Kočiš, ktorý vystúpil s prednáškou
na tému závislosti a spoluzávislosti. Svoju
prednášku zameral na praktickú formu
pomoci závislým a rodinám, kde sa tento
problém vyskytuje.
Krátku prestávku spríjemnili svojím vystúpením mládežníci z eRKa. Po ich vystúpení dostal slovo MUDr. Ján Krzysik.
Vo svojom vystúpení sa zameral na praktické formy pomoci rodinám spoluzávislých z hľadiska obvodného lekára – lekára
prvého kontaktu. Tiež podal informácie
o tom, kde hľadať pomoc v prvom kontakte. Nasledovala diskusia, v ktorej prítomní mohli prednášajúcim položiť otázky. Po diskusii nasledovala obedňajšia
prestávka, v ktorej si prítomní pochutili
na výbornom obede.
Popoludňajší program znova začali svojím vystúpením mládežníci z eRKa. Potom
nasledovalo svedectvo o. Vladimíra Masláka. Prítomných oboznámil so zariadením Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom a priblížil život a činnosť klientov
v tomto zariadení. Páter Roman Gažúr vo
svojom vystúpení priblížil Útulok sv. Františka. Nasledovali svedectvá Ľuba, Alberta
a Petra, chlapcov z útulku. V ich vystúpení rezonovala vďačnosť Bohu, Panne
Márii, ale i vedeniu Útulku sv. Františka,
že ich z ulice vrátili do spoločnosti.
O. Tomáš Smoleňák, miestny kňaz, hovoril o svojich skúsenostiach z Ukrajiny,
o tamojších ľuďoch a o alkohole ako dedičstve komunizmu. Ešte nie sú zrelí pre
slobodný život. Je potrebné sa za týchto
ľudí obetovať a modliť.
Štefan Paločko
7

Oznamy
Kalendárium kruciáty 2016

Pravidelné stretnutia KOČ

Téma formačného roka:
Mocou Ducha Svätého
Iniciatíva: Milujem, preto nepijem!

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 Rímskokatolíckeho
farského úradu každý pondelok o 16.30 hod.
Prešov – V kláštore sestier CJ Sancta Maria
v Prešove na Konštatínovej 2 (vchod z
Metodovej) každý druhý štvrtok v mesiaci
o 17.15 hod. Najbližšie stretnutia: 14.01.
svätá omša a adorácia, 28.01. stretnutie,
11.02. svätá omša a adorácia, 25.02.
stretnutie.

27. február 2016 – Výročie smrti Božieho
služobníka otca F. Blachnického (1987)
4. – 6. marec 2016 – Duchovné cvičenia
KOČ v Smižanoch
24. marec 2016 – Výročie narodenia Božieho služobníka o. F. Blachnického (1921)
24. – 27. marec 2016 – Veľkonočné trojdnie
11. apríl 2016 – Liturgická spomienka na
sv. Stanislava, patron. sv. KOČ
16. apríl 2016 – Národný deň spoločenstva HSŽ v Krakowe
15. máj 2016 – Zoslanie Ducha Svätého
Jún 2016 – Pracovné stretnutie celoslovenského KV KOČ
1. júl 2016 – Pešia púť KOČ do Levoče
Júl / August 2016 – Púť KOČ do Medžugoria
14. august 2016 – Liturgická
spomienka
na sv. Maximiliána Kolbeho, patron. sv. KOČ
1. september 2016 – Celoslovenská púť
KOČ a HSŽ do Kroscienka nad Dunajcom
Október 2016 – Celoslovenské sympózium
KOČ
22. október 2016 – Liturgická spomienka na sv. Jána Pavla II., patron. sv. KOČ
November 2016 – Pracovné stretnutie celoslovenského KV KOČ
8. 12. 2016 – Liturgická slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, patron. sv.
KOČ
Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Január
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21
1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

Február
8 15 22 29
9 16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28

Oznam
Vydávanie dvojmesačníka ECHO pre ľudí
bez prístupu na internet závisí možno aj od
Vašej pomoci. Podporiť ho môžete na čísle
účtu 75 12 63 50 01/5600. Do správy pre
prijímateľa uveďte: ECHO. Pán Boh zaplať!
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Pozvánka
19. nealkoholický ples
KOČ a HSŽ Smižany Vás pozývajú na 19.
nealkoholický ples v Smižanoch 16. januára
2016. Informácie a objednávky posielajte na
adresu margitakocisova@gmail.com alebo
rushel10@gmail.com.

ECHO Kruciáty oslobodenia človeka
Informačný list pre vnútornú potrebu KOČ
Vychádza šesťkrát do roka.
Toto číslo vyšlo vďaka pani Ivete 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
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www.kruciata.sk, echo@kruciata.sk

