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SLOVO MODERÁTORA DIAKONIE OSLOBODENIA HSŽ.  

 

Srdečne vás pozdravujem a želám vám všetkým požehnané radostné 

pokojné sviatky Božieho Narodenia i štedrý a šťastný Nový Rok 2017. 

Koncom mesiaca november 2016 sme mali stretnutie členovia 

koordinačného výboru KOČ, aby sme prehodnotili a naplánovali diakoniu 

oslobodenia v rámci diela KOČ. Na začiatku sme dostali otázku: podarilo sa 

našim spoločenstvám v jubilejnom roku milosrdenstva byť oázou 

milosrdenstva pre ostatných ľudí? Táto otázka vychádza z priania svätého 

otca Františka na začiatku jubilea. Nech táto otázka je východiskovým 

bodom pre naše rozhovory v skupinách.  

Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí sa stretávate na modlitbách a bojujete pred 

Pánom za tých, ktorí sú závislí a spoluzávislí. Vďaka tým, ktorí ste pomáhali 

pri organizácii rôznych duchovných púti. Vďaka vám, ktorí sa aktívne 

zúčastňujete rôznych evanjelizačných a osvetových podujatiach. Ďakujem 

tým, ktorí ste pomohli pri organizácii sympózia KOČ v Levoči. Za to, že šírite 

ideu slobody Božieho dieťaťa. Isto máte radosť z toho, že takto môžete 

slúžiť Bohu.  

Povzbudzujem vás, aby ste v moci Ducha sv. znova „chytili“ zápal 

a nadšenie pre dielo KOČ. Nebojte sa. Pán je s vami. Neklesajte na mysli. 

Dúfajte. Pán premohol svet. V jeho rukách je celý svet. Vykročte! Vstaňte 

z gauča a vykročte k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. Tak nás povzbudil 

pápež v Krakowe v rámci svetových dňoch mládeže. Prosme a vzývajme 

Ducha sv, aby nás zasiahol svojou mocou a láskou. Aby sme sa nebáli 

a mali odvahu vykročiť. Prosme, aby dielo KOČ sa otvorilo aj pre mladú 

generáciu.   

Oznamujem vám, že Martinka, ktorá bola zodpovedná za grafiku časopisu 

ECHO, ukončila po siedmich rokoch svoju službu, za čo jej všetci zo srdca 

ďakujeme. Tento časopis vydávame len preto, že mnohí „nechodia“ na 

internet alebo nemajú možnosť sa online pripojiť. Aby aj tí „neinternetoví“ 

mali možnosť čítať informačné a formačné veci okolo Kruciaty a diakonie 

oslobodenia. Preto vás prosím, aby ste sa modlili za úmysel pokračovať 

v časopise a za pokračovateľov „robiť“ Echo. 

Je potrebné sa viac zaujímať o spoluzávislých a ich rodiny. Pozývať ich na 

stretnutia. Vstupovať s nimi do debaty. Modliť sa za nich modlitbu príhovoru.   
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Dobré by bolo, keby sme sa vrátili k príručke KOČ, v ktorej je opísaná 

stratégia a taktika činnosti Kruciaty. V nej môžeme nájsť víziu nášho 

zakladateľa otca Františka. 

Sme Gedeónovým vojskom, ktoré s odvahou bojuje proti zlu. Na stretnutí 

KV KOČ zaznela pekná myšlienka: KOČ bude plodná natoľko, nakoľko 

bude verná vnuknutiam  svojho zakladateľa otca Františka 

Blachnického. 

Znova organizujeme Duchovné cvičenia KOČ, ktoré  budú v Smižanoch 

v rekolekčnom dome  v dňoch  3. - 5. marca 2017 na tému "MILOSRDNÍ 

AKO OTEC".  

Opäť organizujeme púť KOČ a HSŽ do Kroscienka ako návrat ku koreňom. 

Táto púť bude 1.9.2017. Teším sa tomu, lebo budúci rok 2017 je rokom 30. 

Výročia smrti otca Blachnického. Púť k hrobu zakladateľa bude v tomto 

duchu.  

Chcem vás poprosiť, aby ste sa modlili na tieto konkrétne úmysly: za 

vytvorenie detskej skupiny KOČ  /skontaktovať túžiace deti z rôznych miest/, 

za iniciovanie (založenie) spolku dobrovoľne abstinujúcich kňazov na 

Slovensku a za vznik nových staníc KOČ v Žiline, na Orave a Ružomberku. 

Prosím modlite sa za dielo KOČ, aby sa šírilo ďalej na Slovensku.  

 

Bratia a sestry! 

Slávime tajomstvo Vtelenia. Boh nás zaskočil, keď prišiel na tento svet ako 

malé dieťa. Nechajme sa  Bohom prekvapiť aj my. Majme srdce otvorené 

pre Neho a pre Jeho lásku, ktorú nám ponúka. A my ju odovzdávajme ďalej.  

 

S pozdravom 

Otec Jozef Heske, 

moderátor diakonie oslobodenia HSŽ 

 

v Prešove, dňa 20.12.2016. 

 

                 

 

  

 

 
 


