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Namiesto úvodu 

O zodpovednosti. 

(z homílie F. Blachnického počas Hodiny zodpovednosti 

a misie v Deň spoločenstva v Kroscienku 8.7.1981.) 

 Musíme sa cítiť zodpovední za bratov, za 

celý národ, ktorý v minulosti objavil neobyčajné 

duchovné sily, ale ktorý naďalej  ešte  objavuje 

rovnako veľké ohrozenia, lebo naďalej je zrane-

ná naša sila odporu, ďalej vidíme ovocie niekoľ-

kých desaťročí demoralizovania, potlačovania 

Božích zákonov, otvárania dverí pre všetku ne-

právosť, klamstvo, ľudské vášne. Pomaly sa dví-

hame z tejto choroby, pomaly sa liečime z týchto 

rán. 

 Zlo nabralo také rozmery, že žiadna ľud-

ská sila ho nemôže premôcť. Uvedomili sme si 

existenciu tohto zla, kedy padli strely nasmero-

vané na toho, ktorý je zosobnením dobroty, lásky 

pre dnešný svet. Keď strely zasiahli pápeža Jána 

Pavla II., vtedy celý svet sa postavil pred  tvárou  

akejsi nepochopiteľnej moci zla, absurdného zla, 

nemajúceho žiadnu rozumnú motiváciu, zla, kto-

ré je slepou silou nasmerovanou  na zničenie 

dobra. 

 Čo môžeme postaviť proti takejto sile? 

Aká sila ju môže premôcť? Iba Kristus zvíťazil 

nad mocou zla. Zvíťazil skrze to, že spokojne, bez 

nenávisti, bez túžby na odvetu, v postoji odpuste-

nia dovolil, aby to zlo na ňom sa zhromaždilo. 

Dovolil sa pribiť na kríž, pritom povedal: Otče, 

odpusť im , lebo nevedia, čo konajú. Je to cesta 

vyslobodenia bez použitia násilia. 

 To je naša cesta. To, čo sa stalo v Poľsku 

(v 80. rokoch) , to je duchovná revolúcia. Poliaci 

našli v Evanjeliu , vo viere, v učení Cirkvi, 

v učení pápeža cestu vyslobodenia.  Cestu, ktorá  

nie je vyhraná a ktorá musí viesť k víťazstvu. 

Z tejto cesty niet  návratu. To je naša misia. To je 

naše úloha: vyslobodiť človeka od toho, čo  vnú-

torne rozkladá  jeho duchovnú silu. Tou roz-

kladnou silou v našej spoločnosti je alkoholiz-

mus. To musíme pochopiť. Musíme sebe a iným 

otvoriť oči, o čo tu podstatné ide. Ak dnes je po-

trebný vlastenecký čin, tak je to čin abstinentský, 

rezignovanie od pitia  alkoholu, odmietnutie je-

du, ktorý rozkladá národného ducha. Toto je 

vlastenecký skutok. Za takéto skutky dnes by sa 

mali dávať vyznamenania Virtuti Militari a iné 

podobné pocty.  
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Abstinencia je darom lásky 

V KOČ máme jednu smerovku:  

CELKOVOU, DOBROVOĽNOU 

ABSTINENCIOU MNOHÝCH 

K TRIEZVOSTI VŠETKÝCH. 

Abstinencia je stále aktuálna 

a potrebná. Totiž alkoholizmus je príčinou 

mnohých chorôb, ba aj smrti. Je príčinou všet-

kého násilia v rodine. Je negatívnym príkla-

dom pre mládež. 

Častokrát výzva k abstinencii vzbudzu-

je odpor aj u ľudí, u ktorých by sme to nečaka-

li. Tento vzdor vychádza z nepochopenia ab-

stinencie a jej hodnoty. 

Abstinencia v náboženskom zmysle je 

vynáhrada za hriechy pijanstva. V duchovnom 

význame abstinencia odkrýva nové možnosti, 

vďaka ktorým sa stávame duchovne zrelšími. 

Abstinencia nám pomáha víťaziť nad egoiz-

mom. Pomáha nám sa starať o blížnych. Je 

symbolom zápasu so spoločenským terorom 

jedného pohárika. Je príkladom a svedectvom 

pre druhých. 

Abstinencia je svedectvom, že život 

bez alkoholu je šťastný a plnohodnotný. 

Konzumovanie alkoholu nie je až tak príjem-

né, ako to ukazujú v reklame. Samozrejme 

abstinencia nie je všeliek na problémy člove-

ka, ale je výzva ktorá mobilizuje. 

 

Abstinencia je darom lásky k blížnemu. 

Abstinencia je prejavom zodpovednosti 

za blížneho, zvlášť vtedy, ak jeho život je 

ohrozený. Veľmi významné je osobné svedec-

tvo, ktoré pomáha závislým ľuďom. Podstatné 

je prostredie, kde sa zachováva abstinencia 

ako životný štýl. Abstinencia je morálnou 

oporou pre slabých ľudí, ktorí bojujú a sami 

nevládzu. Abstinencia je prejavom telesného 

a duchovného milosrdenstva. Pomáha nám 

sa stať nezištným darom pre druhých. Je to 

škola obety a súcitu. Abstinencia je darom 

lásky.  Učme sa stále tomuto prejavu milosr-

denstva. 

Alkoholizmus je ako loď Titanic, ktorý 

sa rúti v ústrety ľadovca. Vidno len vrchol 

ľadu a pritom pod hladinou mora sa skrývalo 

smrteľné ohrozenie. 

Ak chceme utiecť pred katastrofou, tak 

je potrebné sa vážnejšie a hlbšie prizrieť na 

problém alkoholizmu. 

 

Abstinencia je darom lásky v rodine. 

Základným prostredím, kde sa vytvára 

postoj abstinencie je rodina. Abstinencia je 

dar lásky, ktorý môžu odovzdať rodičia 

svojím deťom. Vieme predsa dobre, aká je to 

hrozba keď dieťa je splodené a počaté pod 

vplyvom alkoholu. 

Matky nech sú zodpovedné aj za to, 

aby zrezignovali z konzumovania alkoholu. Aj 

otcovia nech majú aktívnu účasť na rodičov-

ských povinnostiach. Aj dobrovoľnou absti-

nenciou. Abstinencia je darom lásky k deťom. 

Nech je stále prítomná vo výchove. Mládež do 

18 rokov nemá čo popíjať alkohol. A to najmä 

zo  zdravotného, psychologického 

a spoločenského hľadiska. Tu nestačí iba slo-

vo učiteľa, či rodiča. Tu nestačí iba program 

prevencie . Mladí potrebujú svedectvo, prí-

klad. 

Rodičia budujte svoje rodiny slobodné 

od alkoholu. Začnime pri rodinných slávnos-

tiach spojených najmä s náboženskými uda-

losťami. Napr. pri slávnosti prvého sv prijí-

mania. Záväzok abstinencie nech je záväzný 

pre celú rodinu. Učme mládež, že aj bez alko-

holu sa to dá. Ukazujme krásu života. 

Nech mladí vstupujú do KOČ. A nech 

sa v nej angažujú. Začnime s činnosťou det-

skej Kruciaty Nepoškvrnenej. Nájdu sa ochot-

ní ľudia, ktorí pomôžu v tejto iniciatíve? 
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V súčasnosti je veľký tlak reklamy 

a médií, ktoré poukazujú že alkoholom sa rie-

šia problémy. Rodičia nech ukazujú pravdu 

mladým, aby pochopili že média, reklamy 

klamú človeka a manipulujú s pravdou.  Pápež 

Ján Pavol II. hovoril, aby sme sa nedali zot-

ročiť falošnými hodnotami a polopravdami, 

lebo neskôr môžeme byľ citovo zranení 

a psychicky zlomení. 

 

Abstinencia je darom lásky k vlasti. 

Dnes nemusíme vylievať svoju krv za 

vlasť. Stačí sa ozajstne zapojiť do odstránenia 

toho, čo oslabuje a ničí našu spoločnosť. 

Abstinencia je prostriedok v boji 

s problémami v spoločnosti. Abstinencia je 

preventívnym a výchovným prostriedkom. 

Ako je potrebná odvaha na to, aby sme 

praktizovali abstinenciu?  Abstinencia je ví-

ťazstvo človeka nad tým, čo ohrozuje život 

národa. 

Je veľmi dôležité robiť  všetko, aby al-

kohol nebol ľahko dostupný. Apelujme  na 

štátnych a obecných predstaviteľov.  Prečo 

každá „trafika“ alebo „benzinpumpa“ je mies-

tom obchodu s alkoholom? Musia byť športo-

vé podujatia spojené s reklamou na alkohol? 

Je potrebné  ukázať, že spoločenské 

a kultúrne akcie rôzneho druhu  môžu byť 

bez alkoholu. Ukážme to v Cirkvi a našich 

kresťanských spoločenstvách. 

Slúžme spoločnému dobru. Nepodlie-

hajme vonkajším tlakom, ktoré majú jediný 

cieľ a to zisk. Ukážme, že sme slobodní ľu-

dia. 

Dajme si otázku: Mám v sebe toľko 

lásky k Bohu, blížnemu, rodine...? Aby som 

priniesol dar obety – dar abstinencie? 

Nech abstinencia aspoň niektorých je 

zrniečkom, ktoré zklíči a prinesie aspoň 30 

násobnú úrodu. Všetkým, ktorí sa angažujú 

v diele KOČ patrí veľká vďaka. 

Naďalej pracujme pre dobro druhé-

ho človeka. 
(podľa časopisu Eleuteria 82(2/2010) 

spracoval Jozef Heske, moderátor diakonie oslobodenia 

HSŽ) 

 

 
OZVENY 

(Kroščenko 1. september 2010) 

 
-oslovila ma pieseň  - hymna - Srdce veľké nám daj a Krížová cesta...  

-V Kroščenku som prežila požehnaný čas aj napriek daždivému dňu. Ďakujem Bohu za otca Františka 

Blachnického a aj za každého nasledovníka jeho diela. Povzbudili ma svedectvá aj homília o. Martina Gaľu,  

-napriek daždivému počasiu a zime myslím si, že to bolo požehnaný čas, dosť veľká účasť bratov  a sestier... 

Bol to veľmi požehnaný čas. Zvlášť veľmi ma zaujala prednáška o. Piotra  Kulbackého. Otec Peter Koma-

nický veľmi pekne zdôraznil rozmer obety v Kruciate...    

-keď mám tak úprimne povedať, na púť do Kroščenka som sa tešil, lebo predchádzajúce púte  sa konali 

v duchu pokoja a takej spolupatričnosti. Teraz to bola II. Celoslovenská púť. Pre mňa osobne to bol zážitok 

na ktorý si budem určite pamätať do konca svojho života. Prvého septembra, kedy sa žiakom začína školský 

rok bol aj pre mňa akoby začiatkom podľa mňa trochu zaujatejšej práce v Kruciáte. Bol to deň keď som 

podpísal deklaráciu a stal som sa členom Kruciáty...  

- bol to čas milosti  pre mňa. Veľmi silný zážitok, ktorý na mňa zapôsobil, bol keď duchovný otec rozprával 

svedectvo o jednom otcovi, ktorý pil a keď zomrel dcéra sa pýtala mamy ako zomrel. A ona povedala, že 

pred smrťou  si dal zavolať kňaza a zomrel v stave milosti posväcujúcej...  

- Kristus sa nikdy neuzatvára pred potrebami ľudí, potrebujeme potešovať trpiacich, slúžiť chudobným, po-

máhať si duchovnými prostriedkami, triezvosť je čnosť, pre kresťana normálna vec že je triezvy... 
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Prihláška kandidáta / člena  do KOČ 
Chcem odpovedať na výzvu Svätého Otca 
Jána Pavla II., aby sme sa postavili proti 
všetkému čo ničí dôstojnosť človeka. A 
chcem šíriť Novú kultúru. Preto sa prihla-
sujem za  
                         Kandidáta* 
                             Člena* 
 Kruciáty oslobodenia človeka /KOČ/ na 
dobu jedného roka. Slobodne sa zaväzu-
jem zachovať abstinenciu od všetkých al-
koholických nápojov. Nebudem kupovať a 
ponúkať alkoholické nápoje. Budem sa 
snažiť podľa možnosti mať účasť na podu-
jatiach, ktoré pripravuje najbližšie spolo-
čenstvo KOČ.    
Meno a priezvisko: 
.....................................................................
.................................................................... 
Dátum narodenia: .................................... 
Adresa: 
.....................................................................
................................................................. 
Kontakt: 
Telefón/Mobil: 
................................................................. 
Email:  ...................................................... 
Podpísané v: 
…………...................................................... 
Podpis:                                                       
................................................................. 
 
dňa..................... 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 
* zakrúžkuj 

 
Modlitba Kruciáty 

Nepoškvrnená, Matka Cirkvi! 
    Hľadíme na Teba ako na vzor človeka, ktorý 
je v celosti vykúpený a oslobodený a preto bez-
hranične oddaný Kristovi v láske a v Duchu Svä-
tom. Uvedomujeme si mnohorakú neslobodu, 
ktorou sú spútané naše srdcia. Túžime sa v pl-

nosti oslobodiť a podať ruku našim bratom 
a sestrám , ktorí očakávajú prebudenie slobody 
Božích synov v sebe. Prichádzame preto k Tebe 
a oddávame sa Ti, aby sme spolu s Tebou plnšie 
realizovali svoju slobodu v oddaní sa Kristovi a 
skrze neho Otcovi a to mocou toho istého Du-
cha, ktorý v Tebe konal bez prekážok. 
   Do Tvojich rúk skladáme sľub abstinencie od 
alkoholu a úplnej nezávislosti od neho, aby sme 
mohli svojou slobodou obohacovať tých našich 
bratov a sestry, ktorí sa už nemôžu oslobodiť 
vlastnými silami. Túžime týmto skutkom lásky 
podať ruku a slúžiť našim blížnym tak, ako Kris-
tus, ktorý sa sám z lásky k nám ponížil a stal sa 
služobníkom všetkých. 
   Oddávame Ti celé dielo Kruciáty oslobodenia 
človeka, aby bolo Tvojím dielom a nástrojom v 
Tvojich rukách na vyslobodenie národa. 
   Chceme sa spolu s Tebou a s Jánom Pavlom II, 
ktorý Ti bol úplne oddaný, postaviť pod Kristov 
kríž a zjednotiť sa s ním v obetavej láske, ktorá 
môže oslobodiť a zachrániť tých, ktorí sa stali 
neslobodní, pretože stratili schopnosť milovať, 
čiže vlastniť seba v dávaní seba.  
   Svätý Stanislav, biskup a mučeník, patrón 
Kruciáty oslobodenia človeka, vzbuď v nás od-
vahu vydávať svedectvo a silu stáť tvárou v tvár 
ťažkostiam a prenasledovaniu, aby sme bez 
strachu pracovali nad obnovou morálneho po-
riadku v našej vlasti. 
   Svätý Maximilián Kolbe, nauč nás milovať 
bratov i za cenu vlastnej obety. 
 
                                                               Amen. 
 
 
 

ECHO Kruciáty oslobodenia človeka   
 informátor pre vnútornú potrebu KOČ, vychádza 
6 x do roka 
Kontakt:  
e-mail: echo@kruciata.sk 
mobil: 0905 709 324,  0907 977 645 
Kruciáta oslobodenia človeka, Košická ulica 2  
054 01 Levoča 

Doporučená cena výtlačku: zdarma 
(vďaka sponzorskej pomoci pána Ing. Rudolfa Češeka) 


