
Štvrtá národná púť Hnutia Svetlo-Život (HSŽ) a
Kruciáty oslobodenia človeka (KOČ) do Krościenka n. Dunajcom.

Dobré tradície, aj keď sú len krátke, treba udržiavať a rozvíjať. Preto sa 1.9.2012 uskutočnila
v poradí štvrtá celoslovenská púť HSŽ a KOČ do kolísky Hnutia, do Krościenka n. Dunajcom.
Samozrejme, prvé naše kroky viedli k hrobu zakladateľa hnutia, o. Františka Blachnickeho, ktorý sa
nachádza v dolnej časti kostola Dobrého Pastiera.

Tam, po individuálnej modlitbe pri otcovom hrobe, začal oficiálny program o. Jozef Heske, národný
moderátor KOČ.

Privítal pútnikov a poprosil o slovo národného moderátora HSŽ na Slovensku, o.Petra Komanického.



Aj o.Peter nás všetkých srdečne privítal a vyjadril svoju radosť z toho, že sa podarilo
zorganizovať nasledujúci ročník púte HSŽ a KOČ k hrobu zakladateľa o.Františka Blachnickeho a
radosť so všetkých, ktorí tam prišli.  Vo svojom príhovore pripomenul tému tohto formačného roka
Cirkev naším domovom a tiež Rok viery, vyhlásený Svätým Otcom Benediktom XVI., ktorý sa začne
11.10.2012 a potrvá do 24.11.2013. Podelil sa tiež o svoje svedectvo v prežívaní vlastnej slobody,
v dozrievaní v nej vo vzťahu ku Kruciate, w ktorej práve pojem sloboda je pojmom kľúčovým. Na
záver vyzval prítomných, aby si navzájom, podaním ruky, či bratským objatím, prejavili radosť z toho,
že sa tu, v dome Otca, mohli stretnúť.

Potom nasledovala modlitebná časť: vzývanie Ducha Svätého, zvelebenie Pána a odovzdanie
mu všetkých prosieb, všetkého toho, s čím sme prišli na toto výnimočné, posvätné miesto. Hudobnú
diakoniu tvorili Matej Hlavatý a Peter Komišák (výdatne pomáhal aj malý Maxim a technicky
spolupracoval Jakub Hlavatý).



Modlitba bola zároveň prípravou našich sŕdc na nasledujúcu prednášku, ktorú mal o. Maciej Królak,
moderátor Centra HSŽ v Kroscienku a zároveň národný moderátor KOČ v Poľsku

Jeho oduševnený príhovor na tému otcovského, milujúceho srdca Boha, ktorý je naším Otcom a
na ktorého sa môžeme vždycky s dôverou a bez strachu obrátiť, sa dotkol mnohých sŕdc. To, že sa
mnohí spoločne, pri každej svätej omši, modlíme modlitbu „Otče náš” vyjadruje hlbokú pravdu: Ak je
Boh otcom každého z nás, tak sme si navzájom bratmi a sestrami! Prežívame túto pravdu naozaj vo
svojom živote? Ak áno, vtedy sa stáva Cirkev (moja rodina, moje spoločenstvo, môj kruh, moja
farnosť...) mojím domovom, do ktorého sa s radosťou a rád vraciam. Prichádzam, aby som sa stretol s
Otcom a tiež s Matkou, s bratmi, sestrami. Pretože však si všetci nesieme so sebou následky dedičného
hriechu, tieto naše „rodinné vzťahy” sú často náročné, komplikované a aj pošramotené, zničené. Na ich
obnovu, vybudovanie je potrebná Božia uzdravujúca moc, Jeho odpustenie a zároveň naše vzájomné,
bratské odpustenie.

Po prednáške bol voľný čas, ktorý sme využili na posilnenie nášho
tela, ale aj ducha skrze vzájomné stretnutia, rozhovory s bratmi
a sestrami. Bola tiež možnosť prezrieť Centrum, ktoré je na Kopiej
Górke: sprievodkyňu po ňom robila Veronika Kováčiková.

Poobede sa vo Večeradle Jána Pavla II. konala Krížová cesta na
úmysel oslobodenia slovenského národa od najrôznejších závislostí, ktoré
prináša so sebou terajšia doba. Viedol ju o. Martin Goč spolu s členmi
KOČ, ktorí okrem rozjímania a modlitby vydali svedectvo o mocnom,
oslobodzujúcom pôsobení Boha vo svojom živote.



Vrcholom púte bola slávnostná Eucharistia, ktorá bola v kostole Dobrého pastiera.
Predsedal jej dekan rožňavskej farnosti o. Rastislav Polák, ktorý prišiel do Krościenka spolu
s rožňavským spoločenstvom KOČ.



Homíliu mal o. Milan Záleha, redemptorista a dlhoročný oázista. Všetkým nám pripomenul
dva mocné pojmy, ktoré sú odkazom a zároveň pozvaním Druhého vatikánskeho koncilu:
„Ad fontes” – návrat k prameňom a „Aggiornamento” – aktualizácia na dnešné časy. Vyzval nás
k odvahe používať talenty a čerpať z bohatstva, ktoré sme dostali od Boha v Hnutí a tiež k hľadaniu
vízie a stratégie pre spoločenstvá, ako v nich rozmnožiť to bohatstvo a podeliť sa oň aj s inými.

Na záver svätej omše sme sa pomodlili pri hrobe o.Františka o milosť jeho skorého blahorečenia a tiež
sme sa zverili pod ochranu našej nebeskej Matky, Zorničky slobody, ktorá je nám mocnou pomocou
v našom zápase o slobodu – vlastnú i celého nášho slovenského národa.

Vďaka Pánovi a Nepoškvrnenej, Matke Cirkvi za všetky milosti, dary tohoročnej púte!
Text a foto: M.Polačková


