
Z LISTU GENERÁLNEHO  MODERÁTORA  Hnutia Svetlo-Život  OTCA MAREKA SEDEKA O 
OSLAVÁCH 30. VÝROČIA SMRTI FRANTIŠKA BLACHNICKEHO  VO SVETLE PROGRAMU 
OSLOBODENIA 
 
Chcem vám ponúknuť niekoľko podnetov generálneho moderátora (GM) HSŽ otca Marka, ktoré ma 
oslovili a rád by som ich vám odovzdal: 
 
Tento rok 2017 je pre nás všetkých výnimočným, lebo si pripomíname osobu, ktorá síce odišla do 
večnosti, ale nám zanechala duchovné ovocie. Touto osobou je zakladateľ HSŽ a KOČ otec 
František Blachnicki. Je tu aj výzva, aby sme mali oveľa intenzívnejšiu účasť na diele Božieho 
služobníka Františka Blachnického.  Chceme sa nanovo pozrieť na osobnosť tohto kňaza, jeho život 
a dielo. Chceme nanovo vidieť víziu prítomnosti HSŽ a KOČ v súčasnom svete. Nech nás Otec 
Blachnicki znova nadchýna pre angažovanie sa v živote Hnutia. Nech sa znova rozpaľujú charizmy, 
ktorými sme boli obdarení. Nech sa znova prebúdzajú naše špecializované diakonie. Program 
vytvorený Otcom Prawda-Krzyż-Wyzwolenie (Pravda-Kríž-Oslobodenie) čaká na svoju realizáciu aj u 
nás v časoch, ktoré prežívame, zdôrazňuje otec generálny moderátor. 
V susednom Poľsku je vyhlásený Rok starostlivosti o triezvosť národa. Píše o tom vo svojom liste 
generálny moderátor. V rámci tejto akcie sa dáva dôraz na abstinenciu a triezvosť v kontexte 
starostlivosti o dôstojnosť a vnútornú a vonkajšiu slobodu človeka. Síce je toto podujatie v inej 
krajine, ale aj tak by nás to malo povzbudiť. Je to tiež výzva pre každého z nás. Veď by sme mali byť 
ako členovia Oázy a Kruciaty zaangažovaní v tomto diele. Urobiť niečo pre triezvosť svojho okolia a 
to svojou dobrovoľnou abstinenciou v duchu novej kultúry. Ukázať, že sme ako „ryba plávajúca 
proti prúdu“. 
Otec Marek Sedek upriamuje našu pozornosť aj na národný Kongres triezvosti, ktorý sa uskutoční v 
dňoch 21.-24.9.2017 vo Warszawe. Nie je to síce u nás, ale aj tak si musíme uvedomiť, že aj naša 
krajina potrebuje morálnu obnovu a mobilizáciu k triezvosti. Veľmi nutná je modlitba na tento 
úmysel a aj zmena mentality, spoločenského zmýšľania, zmena postojov zodpovedných za 
samosprávy. Aj  v legislatíve sú potrebné zmeny. Nepotrebuje to naša vlasť?  A my sa nemáme o to 
pričiniť? 
Hnutie Svetlo-Život v Poľsku v rámci tohto podujatia organizuje vzdelávacie a osvetové podujatie 
pod názvom Svedok slobody, kde sa budú prezentovať hodnoty ako je sloboda, triezvosť, pravda, 
vlastenectvo, služba v sociálnom, politickom, ekonomickom, charitatívnom a apoštolskom živote. V 
tomto duchu oázisti budú povzbudzovať k zdravému štýlu života v triezvosti. Bude prezentované aj 
dielo KOČ. Prečítané bude posolstvo triezvosti adresované národu. A to všetko v duchu iniciatívy: 
Milujem, preto nepijem! Táto iniciatíva má pozitívne nastaviť ľudí na prijatie myšlienky a diela 
Kruciaty. To všetko bude zakončené multimediálnym evanjelizačným koncertom.  Nech nás 
povzbudia poľskí oázisti aj v tejto záležitosti. Veľmi to potrebujeme. 
Hnutie organizuje aj super akciu - Stanové mestečko osvety, ktoré sa bude skladať z niekoľkých 
stánkov: Stánok pre deti a rodiny. Stánok kňaza Blachnického. Stánok svedectva. Stánok 
milosrdenstva. Stánok HSŽ. Stánok dobrej knihy. Stánok rozhovorov. 
GM otec Marek vyjadruje túžbu, aby čím viac mladých ľudí  bolo zapojených do šírenia idei slobody 
cez dielo KOČ. Nech mládež ukáže svoje postoje, motívy a životný štýl ako formu „vyjdenia z 
úkrytu“ a nech ukáže kladný vzor k nasledovaniu.  Preto sú potrebné svedectvá v duchu Milujem, 
preto nepijem!  Aj média nech sú využité na šírenie posolstva triezvosti a abstinencie. Budú sa 
preto organizovať školenia pre miestnych zodpovedných animátorov triezvosti za účelom ukázať 
život bez alkoholu a to v pozitívnom duchu. 
Pri čítaní slov otca Marka Sedeka ma napĺňa túžba, aby aj u nás na Slovensku sa šírila idea slobody, 
triezvosti a abstinencie. Aby dielo KOČ bolo prijaté všetkými oázistami. Aby nastalo obnovenie 
dynamiky rastu spoločenstiev KOČ. Preto sa modlím a volám, nech Boží služobník otec František 
Blachnicki sa prihovára za našu Oázu a Kruciatu. Veď Blachnicki vychovával k slobode a vytváral 
hnutie oslobodenia cez triezvosť. Nech sa to deje aj u nás v našom prostredí. Vyjadrujem veľkú 
nádej, že sa to stane. Amen. 
 
Otec Jozef Heske 
 
 zdroj: http://www.oaza.pl/kongres-trzezwosci-i-kolejna-stacja-obchodow-roku-ks-f-blachnickiego/ 
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