
                       Na úvod

Byť…

Dvaja  učeníci  zo  školy  Jána  Krstiteľa
prišli za Ježišom a ostali u neho bývať.
„Pane,  kde  bývaš?“  „Poďte  a uvidíte!“
Tieto  slová  zazneli  v dialógu  medzi
Majstrom a učeníkmi.

Vtedy škola fungovala takto. Žiak bý-
val u svojho majstra. V jeho dome a ro-
dine. Učeník prebýval  so svojím učite-
ľom.

Byť  s Kristom.  Prebývať  s Ním.  Mať
s Ním vzťah. Osobný vzťah. Stotožniť sa
s Ním. Toto je podstata učeníctva. Vyja-
drím to  jedným slovom: byť.  A potom
z toho slova vychádza ďalšie slovo, a to
konať.  Čiže  najprv  treba byť,  a potom
konať.  Slovíčko  konať  znamená  slúžiť,
byť aktívny, evanjelizovať, apoštolovať,
atď.

Aby  moje  konanie  a služba  (konať)
boli efektívnymi a zmysluplnými, tak je
potrebné najprv kŕmiť sa Božím slovom,
snažiť sa o modlitbu, rozjímanie, adorá-
ciu, formáciu a duchovný i ľudský rast.
Teda  byť  a prebývať  s Pánom.  Byť  pri
Jeho nohách. To je náš záväzok – for-
movať  sa  ako  učeník  Ježiša  Krista
v spoločenstve.  A potom sa  nám bude
ľahšie evanjelizovať a slúžiť.

Najväčšia prekážka pri službe je zne-
chutenie.  Aj  otec  František  Blachnicki
hovorí  o pokušení  znechutenia –  je  tu
snaha uspokojiť sa s priemernosťou, po-
vrchnosťou.  Znechutenie  je  najväčšia
vnútorná prekážka v našom duchovnom
živote.  Prejavuje  sa  rôzne.  Výhovor-
kami.  Hanblivosťou.  Pohodlnosťou.  Ľa-
hostajnosťou. Strachom.

Isto poznáme príbeh o dvoch emauz-

ských učeníkoch, ktorí  kráčali z Jeruza
lema domov. Počas cesty vystupujú ako
dvaja znechutení,  smutní, bezradní  ľu-
dia,  ale  počas cesty  pri  lámaní  chleba
Božieho slova a zvlášť doma pri lámaní
chleba  Eucharistie  boli  znova  zapálení
ohňom Ducha Svätého, ktorý ich „vyh-
nal“ naspäť do mesta,  aby ohlásili  ra-
dostnú zvesť.

Sv. Ján Pavol II. nás pozýva, aby sme
si uvedomili, že „nemôžeme strácať zá-
pal  pre  ohlasovanie“ ľuďom,  ktorí  sú
vzdialení od Krista, lebo toto je  „prvo-
radou úlohou Cirkvi“.

V  pokore  a pravde  si  uvedomujeme
našu vlastnú biedu, ale to nie je na plač
a smútok...,  ale na výzvu! Pýtame sa:
Ako znova získať zápal, nadšenie, horli-
vosť?

Odpoveď dáva Svätý Otec František.
Našou  vlastnou  skúsenosťou  musí  byť
osobné stretnutie so zachraňujúcou Je-
žišovou láskou, ktorú je potrebné prijať.
Vedomie, že nás zachránil. A to nás po-
hýna. To je akoby impulz. Impulz k to-
mu, aby sme o Božej láske hovorili dru-
hým ľuďom. Ak túto túžbu nemáme, tak
prosme Pána, aby nás nadchol znova...,
aby nás  zapálil.  Aby zapálil  naše  stu-
dené  srdce.  Aby  nás  vytiahol  z du-
chovnej vlažnosti a povrchnosti.

Ako je dobre stáť pred krížom alebo
kľačať  pred  Oltárnou  sviatosťou  a jed-
noducho byť pred jeho očami! Ako nám
len dobre robí, keď mu dovolíme, aby
sa vrátil  a dotkol našej existencie, aby
nás  poslal  zvestovať  jeho  nový  život!
Pápež  hovorí  o kontemplácii  s láskou.
O čítaní  Božieho  slova  s láskou  a srd-
com. O modlitbe srdcom! Vtedy nás na-
pĺňa úžas a horlivosť.

Elias  Vella  hovorí  o horlivosti.  Je  to
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nadšenie  pre  spásu  ľudí.  Charizma.
Postoj. Životný štýl. Horlivosť je pri ko-
rení našej snahy privádzať nových ľudí
ku  Kristovi.  Otec  Elias  upriamuje  po-
zornosť  na  Boha,  ktorý  je  horlivý  za
svoj  národ  Izrael.  Bojuje  za  svoj  ľud.
Všímajme si  horlivosť  prorokov.  Všim-
nime si Makabejcov.

Ale pozor na fanatizmus!!! Fanatikovi
ide o štruktúry, a nie o Boha ani o člo-
veka.  Nejde  mu  vôbec  o Božie  veci.
Horlivcovi  vždy ide o Božie kráľovstvo.
Horlivosť je božské nadšenie.

Nakloniť  sa  k ľuďom  a priviesť  ich
k Ježišovi. Aj keď človek odmietne Kri-
sta,  neodsúdim  ho,  naďalej  ho  mám
rád,  mám  s ním  súcit...  Odmietam
hriech a nie hriešnika.

Teda  ako  pestovať  horlivosť?  Tráviť
čas  s Bohom  v modlitbe.  Byť  v Božej
prítomnosti.  Rozvíjať  dôvernosť  s Bo-
hom.  Čiže  byť  s Pánom.  Veď  toto  je
podstata učenícvta Ježiša Krista.

Katechéza o. Jozefa Heskeho
na KV KOČ v Prešove 17. 1. 2015

Formácia

František Blachnicki ako prorok
slobody a oslobodenia

Sloboda je hodnota, ktorú si treba vá-
žiť. Dejiny človeka sú dejinami zápasu
o slobodu. Opakom slobody je otroctvo.
V stave otroctva nemám možnosť o se-
be rozhodovať. Keď som otrok, tak ne-
mám možnosť vyberať si. Druhí mi na-
nucujú, čo si mám myslieť a konať. Je
to veľmi ťažký stav. Sloboda je aj o dô-
stojnosti človeka, ktorý je obdarený ro-
zumom  a slobodnou  vôľou.  Človek  je
osoba a nie vec. Mám v sebe vedomie
slobodnej  a rozumnej  bytosti.  Môžem
sa  rozhodovať  a vyberať  si.  Rozum
a vôľa budujú vo mne zodpovednosť.

Sloboda je  aj  ťažká.  Ak nám niekto
niečo núti,  tak  to  odmietame. Musíme
chcieť.  Vtedy to vstupuje  aj  do nášho
srdca.  Uvedomujeme  si  spojenie  slo-

body s poznávanými  pravdami.  Pravda
potrebuje  slobodu a sloboda potrebuje
pravdu.  Právo slobodnej voľby má byť
konfrontované  s pravdou.  Ale  aj  s do-
brom. Sloboda potrebuje aj dobro. Slo-
bode napomáhajú pravda a dobro. Slo-
boda  bez  pravdy  vie  rozčarovať.  Slo-
boda bez dobra vie priniesť smútok.

Moja sloboda má aj limity. Moja slo-
boda sa končí tam, kde sa začína slo-
boda  druhého.  Tak  ako  bránim  svoju
slobodu,  tak  mám  brániť  aj  slobodu
druhého.

Slobodu  medzi  ľuďmi  reguluje  vzá-
jomná láska. Pravá sloboda je znakom
Boha v srdci človeka. Cieľom pravej slo-
body  je  nájsť  zmysel  svojho  života.
Zmysluplný život nájdeme vtedy, ak sa
staneme  nezištným  darom.  Moja  slo-
boda sa meria schopnosťou byť darom
pre druhého človeka.

Po maturite v roku 1938 sa František
prihlásil  ako  dobrovoľník  do  armády.
Obdobie  vo  vojsku  v ňom  vyvolalo
zmiešané  pocity.  Život  vojaka  sa  mu
zdal nudný, ale zároveň časom uznal aj
to,  že  mu  to  pomáha  k sebavýchove
a práci na sebe. Mal na seba vysoké ná-
roky.  Skúmal  motívy  svojho  konania.
V tomto  období  hľadá  pravdu  o sebe
a živote.  Seba  považuje  za  ešte  málo
zrelého,  aby  našiel  odpoveď  na  ab-
solútnu pravdu. Vtedy vnímal seba sa-
mého skôr ako neveriaceho.

V  septembri  1939  sa  dostal  do  ne-
meckého  zajatia,  z ktorého  utiekol
a dostal  som domov.  Bol  to  pre  neho
veľmi ťažký čas, keď zápasil  o slobodu
vlasti a spoločnosti. V závere svojho ži-
vota vyznal,  že Božia prozreteľnosť ho
vtedy zachránila pred smrťou.

Nastúpilo obdobie konšpirácie. Blach-
nicki považoval nemeckých nacistov za
agresorov, ktorí narušili nezávislosť Poľ-
ska.  Nadviazal  spojenie  s povstalcami.
Nakoniec  bola  prezradená  ich  činnosť
a v máji  1940  bol  uväznený  a poslaný
do  koncentračného  tábora  v Osvien-
čime.
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19-ročný  František  mal  vtedy  veľkú
vieru  vo  víťazstvo  pravdy  a dobra.
K tomu  potreboval  vonkajšiu  slobodu.
Uznal, že okupácia je vecou nespravo-
dlivosti,  ktorá  sa  musí  skončiť,  a bol
presvedčený,  že  jeho  poslaním je  za-
chrániť dobro vlasti. Cirkev vnímal ako
organizáciu,  ktorá  formuje  eticko-mo-
rálne postoje. Mal veľkú túžbu po slo-
bode vlasti a rodiny.

Prelomom v jeho živote sa stalo obja-
venie slobody viery, ktorú nazval svet-
lom. Už mu nestačila mládenecká filo-
zofia o bludnom dejinnom nezmyselnom
kolobehu,  v ktorom  sa  človek  správal
ako zviera. Začal vnímať, že okrem tela
a duše  má  aj  ducha.  Chodiac  po  vä-
zenskej cele neustále opakoval: „Verím,
verím...“  Siahol  po  evanjeliu  a našiel
prekrásnu víziu sveta. Boží plán spásy.
Našiel  výzvu  k láske  k nepriateľom.
Bludné koleso krívd a pomsty bolo pre-
lomené.

Dokončenie nabudúce
Napísal: Jozef Heske. Porov.: Bolczyk,

H.: Prorockie intuicje ks. F. Blachnickie-
go dotyczace wolnosci i wyzwolenia. In:

Bolczyk, H.: Kosciol – Wotum Kruciaty
wyzwolenia czlowieka. Katowice: Kuria

Metropolitalna, 2014. s. 23 – 36.

Správy

Pracovné stretnutie KV KOČ

V centre HSŽ v Prešove sa 17. januára
2015 zišli členovia Koordinačného výbo-
ru KOČ. Pracovné stretnutie moderoval
otec Jozef Heske a zúčastnili sa na ňom
zástupcovia  z oblastí  Levoča,  Prešov,
Bardejov, Levoča, Rožňava a Lipany. 

Na  úvod  zaznela  modlitba  k Duchu
Svätému a katechéza o. Jozefa na tému
„Byť a konať“. Na stretnutí zaznelo zdie-
ľanie  a svedectvá  o živote  jednotlivých
spoločenstiev. Ďakujeme Pánovi za to,
že  nám  naďalej  dáva  silu  s radosťou
chodiť  do  rôznych  spoločenstiev  a far-
ností a prezentovať ideu slobody a oslo-

bodenia.  V skupinách  KOČ  nás  nie  je
veľa,  ale  podľa  vzoru  malého  Gede-
onovho  vojska  sa  máme  učiť  byť  na
správnom  mieste  a používať  správnu
techniku boja. Spoločenstvo KOČ je ako
oáza, kde sa dobre cítime. Stretnutia sú
obohacujúce pre všetkých členov.

Dobrá  je  spolupráca  s Cenacolom,
spoločenstvom  Pavol  a s útulkom  sv.
Františka,  cez  ktorý  sa  ukazuje  prak-
tická služba KOČ podopretá modlitbou.
Modlíme sa za dobrý vzťah a spoluprácu
s miestnymi kňazmi.

Je potrebná neprestajná vnútorná du-
chovná  formácia  členov  spoločenstiev,
čomu veľmi napomáhajú rôzne duchov-
né  obnovy  a cvičenia.  Zároveň  je  po-
trebná  a aktuálna  evanjelizácia  a apo-
štolát  rôznymi  formami  a spôsobmi  –
chvályhodné sú sväté omše a adorácie
pre verejnosť  spojené s modlitbami  za
duchovné  oslobodenie  a uzdravenie.
V mnohých je túžba „rozbehnúť“ detskú
Kruciátu Nepoškvrnenej, pretože aj deti
je potrebné vovádzať do tohto diela.

Ukazuje sa potreba informačných le-
táčikov  a podľa  vzoru  o.  Františka
Blachnického je tu návrh na vytvorenie
redakčného strediska, ktoré by dynami-
ckejšie  šírilo  ideu  KOČ,  pričom je  po-
trebné pouvažovať o obsahu a grafickej
forme  takýchto  informačných  materiá-
lov a uviesť ich do života. 

Dávame aj odporúčania, ktoré môže-
me  všetci  prijať  a zrealizovať,  ako  je
napríklad návšteva rodín závislých ľudí
s úmyslom  pomôcť  najmä  spoluzávis-
lým, pričom ide predovšetkým o vypo-
čutie a záujem o človeka. 

Na stretnutí vznikol pekný návrh zor-
ganizovať celoslovenský Deň spoločen-
stva členov KOČ a ich rodín. Dúfame, že
nájdeme vhodnú formu takéhoto podu-
jatia. 

Stretnutie členov KV KOČ vyvrcholilo
svätou omšou, ktorú celebrovali  o. Jo-
zef a o. Roman, ktorý cez homíliu veľmi
povzbudil prítomných.

KOČ
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Duchovný program v Lipanoch

V stredu 28. januára 2015 sa v kaplnke
charity v Lipanoch konal duchovný pro-
gram. Prítomní sa najprv pomodlili Ko-
runku  Božieho  milosrdenstva  za  refe-
rendum. Po úvodnom privítaní sa začala
svätá  omša,  celebrovaná  otcom  Joze-
fom Heskem, po nej  nasledovala ado-
rácia a požehnanie Oltárnou sviatosťou.

Počas kázne odzneli myšlienky o svät-
covi dňa sv. Tomášovi Akvinskom. Bol
členom rehole dominikánov, žiakom Al-
berta  Veľkého  a jedným  z najväčších
učencov  Cirkvi.  Žil  v 13.  storočí  a bol
tichej, ale veselej povahy. Napísal mno-
ho  spisov,  z ktorých  najslávnejším  sa
stala Suma Theologiae (Súbor teológie).
Okrem  toho  bol  výborný  kazateľom
a zložil aj nádherné hymny ku cti Oltár-
nej  sviatosti.  Popritom všetkom zostal
veľmi  pokorným  a poníženým  a nikdy
neprijal žiadne povýšenia, ktoré mu po-
núkali  jeho predstavení.  Pápež Pius V.
ho vyhlásil v roku 1567 za učiteľa Cirkvi
a pápež Lev VIII. ho vyhlásil za patróna
všetkých  katolíckych  škôl.  V Cirkvi  sa
mu vo všeobecnosti  dáva titul  „doctor
angelicus“ (anjelský učiteľ). Tento veľký
svätec, významný teológ, veľký vedec,
veľký filozof,  mal  veľmi pokorné a po-
nížené  srdce.  Uvedomoval  si,  že  pred
Bohom máme byť skromní, malí, poní-
žení.  Celý  jeho  život  sprevádzal  tento
postoj, toto prežívanie. A práve táto je-
ho malosť mu dávala rozlet v teologic-
kom  svete,  vo  filozofii  a v ostatných
vedných teologických disciplínach. 

Aj nás Boh volá, aby sme mali pokor-
né a ponížené srdce. Aj  v evanjeliu sa
píše: „Kto sa povyšuje, bude ponížený,
a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Mt
23, 12) Máme byť ponížení, nemáme si
o sebe namýšľať príliš veľa. Poznáme zo
Svätého písma, že Boh sa pyšným pro-
tiví,  ale  v pokorných  má  záľubu.  Boh
má záujem o ľudí, ktorí  sú na periférii
spoločnosti,  na  okraji,  o ľudí  hendike-
povaných,  postihnutých.  No  dnešný

svet takýchto ľudí odmieta, dnešný svet
odmieta aj nenarodené deti, ktoré ešte
neuzreli svetlo sveta. Odmieta ľudí cho-
rých, starých, bezvládnych a umierajú-
cich. Nemôžeme sa riadiť tým, čo nám
diktuje svet – my sa máme riadiť Boží-
mi normami, o ktorých nám hovorí Bo-
žie slovo. Máme prijímať človeka, ktorý
je  ponížený,  ktorý  leží  v blate  svojho
hriechu, nerestí, v blate otroctva a závi-
slostí. To je to Augustínovske: „Milovať
hriešnika  a nenávidieť  hriech.“ To  má
platiť  stále.  V Božích  očiach  je  každý
z nás  výnimočný  a má  ohromnú  hod-
notu. Je nevyhnutné venovať pozornosť
a starostlivosť novým formám chudoby
a krehkosti,  v ktorých  sme  povolaní
spoznávať  trpiaceho  Krista  –  ľudí  bez
strechy nad hlavou, drogovo závislých,
utečencov, stále viac opustených i osa-
melých seniorov. 

S pokorou  a poníženosťou  má  byť
spojený aj postoj našej služby. Pán Je-
žiš hovorí: „Kto je medzi vami najväčší,
bude vaším služobníkom.“ (Mt 23, 11)
Iba ponížený človek môže slúžiť. Človek
namyslený,  pyšný len ťažko môže byť
služobníkom,  mať  postoj  pokory,  lebo
on  chce,  aby  ho  všetci  obskakovali.
A práve v tom spočíva veľkosť človeka –
v ochote poslúžiť, v ochote rozdávať sa.
A o takúto  veľkosť  sa  máme  snažiť,
o veľkosť, ktorá spočíva v službe. Snažiť
sa  byť  darom pre  druhých,  pre  svoje
okolie, pre svoje prostredie, či už je to
rodina, spoločenstvo, farnosť alebo iné
spoločenstvo,  iná  komunita.  Pán  Ježiš
pri  poslednej  večeri,  keď umýval  apo-
štolom nohy, hovorí: „Keď som teda ja,
Pán a Učiteľ,  umyl nohy vám, aj vy si
máte jeden druhému nohy umývať. Dal
som vám príklad, aby ste aj vy robili,
ako som ja urobil vám. Veru, veru ho-
vorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho
pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto
ho poslal.“ (Jn 13, 14 – 16)  Pán Ježiš
hovorí:  Slúžte  si  navzájom,  staňte  sa
služobníkmi, dal som vám príklad, že si
máte navzájom umývať nohy. V tomto
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spočíva veľkosť človeka. Alebo keď pri-
šla za Ježišom Matka Zebedejových sy-
nov a povedala mu:  „Povedz, aby títo
moji dvaja synovia sedeli v tvojom krá-
ľovstve jeden po tvojej pravici a druhý
po  ľavici.“  (Mt  20,  20), žiadala  Ježiša
ministerské  miesta  pre  svojich  synov.
No kto chce byť veľkým, má sa stať slu-
žobníkom.  Králi,  mocnári  tohto  sveta,
vládnu  svojou  mocou,  armádou,  bez-
pečnostnými  zložkami.  Ale  v Božom
kráľovstve má vládnuť zákon lásky, kto-
rá sa prejavuje cez službu, cez ochotu
sa rozdávať, cez ochotu stať sa darom
pre druhých. Alebo keď Pána Ježiša po-
kúšal diabol na púšti, Pán Ježiš mu po-
vedal: „Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš
klaňať  a jedine  jemu  budeš  slúžiť.
Diablovi slúžiť nebudem.“ (Lk 4, 8)

V tomto má byť náš životný program
– slúžiť Pánovi, Cirkvi, spoločnosti a ľu-
ďom. Akýmkoľvek spôsobom sa stať da-
rom pre druhých, prestať byť egoisticky
zameraní na seba, ale viac myslieť na
iných.  Aj  keď  niekedy  cítime  slabosť,
ohraničenie,  limity,  treba sa  prekonať,
vstať a ísť ďalej, netreba upadnúť do ľa-
hostajnej a lenivej bezmocnosti. Nemô-
žeme povedať: „Tak toto sa nedá.“ Toto
nemôže byť v živote kresťana. Táto ve-
ta  nikdy  nemôže  vychádzať  z nášho
srdca, z nášho jazyka ani z našich úst.
Dá  sa  všetko,  len  treba  chcieť,  treba
mať túžbu,  nadšenie,  horlivosť  služob-
níka. Mať postoj služobníka. K tomu nás
volá Pán Ježiš.

Alenka

Reportáž z Ríma

V dňoch 13. – 19. februára 2015 som
sa v Ríme zúčastnil na VI. púti sloven-
ských  hnutí  a spoločenstiev  na  čele
s o. biskupom Petrom Rusnákom, pred-
sedom komisie laických a apoštolských
hnutí  pri  KBS.  Zastupoval  som  tam
Hnutie Svetlo-Život.  Táto  púť bola pre
mňa veľkým duchovným zážitkom. Pre-
to by som sa chcel s vami podeliť o túto

peknú skúsenosťo a dať vám svedectvo
o tom, že som hrdý a šťastný, že patrím
do katolíckej cirkvi, ktorá ja tak rozma-
nito pestrá a rôznorodá svojimi chariz-
mami, a pritom jednotná. A splnili sa mi
okrem iného aj dve túžby – vidieť pá-
peža Františka a pomodliť sa pri hrobe
sv. Jána Pavla II. 

Na  púti  sa  zúčastnili  členovia  z via-
cerých  hnutí  a kresťanských  združení.
V HSŽ som sa naučil prežívať jednotu aj
s inými  spoločenstvami  a vnímať  ich
duchovné bohatstvo.  Medzi  inými  bolo
prítomné aj spoločenstvo pri  Pastorač-
nom  centre  pre  Rómov  v Čičave.  Zo
svedectva prítomných rómskych chlap-
cov,  ktorí  nás  evanjelizovali  životom,
piesňou a slovom, som bol veľmi povz-
budený. Častokrát som si pomyslel, že
sa môžem pred nimi  skryť.  Tak veľmi
boli duchovne zapálení.

Na  ceste  do  Ríma  sme  sa  zastavili
v Benátkach v chráme, kde sa odohrala
dišputa sv. Cyrila a Metoda s tzv. troj-
jazyčníkmi, ktorí odsudzovali sloviensku
liturgiu. V rámci tohto stretnutia sa us-
kutočnila aj prvá časť duchovnej obno-
vy,  ktorú  viedol  otec  arcibiskup  Cyril
Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východ-
né Cirkvi. Neskôr v Ríme sa uskutočnili
ďalšie dve časti duchovnej obnovy, kto-
rej  téma  bola  Odkaz  sv.  Cyrila
a Metoda. 

Pri  vstupe do Ríma sme sa zastavili
pri Bazilike sv. Pavla za hradbami, kde
som si obnovil svoje odhodlanie aj na-
priek mnohým vonkajším limitom slúžiť
dielu  evanjelizácie  podľa  príkladu  veľ-
kého apoštola, ktorý je mojím osobným
vzorom. 

Večer  14.  februára  sa  v Bazilike  sv.
Klementa  konala  tradičná  slávnosť  sv.
Cyrila  a Metoda,  patrónov  Európy,  za
účasti  delegátov  z viacerých  slovan-
ských  národov.  Svätej  omši  predsedal
arcibiskup Záhrebu kardinál Josip Boza-
nić. Prítomní na záver zostúpili v proce-
sii  do podzemia baziliky a pomodlili  sa
na  mieste  pochovania  sv.  Cyrila.
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Slávnosť tento rok organizovalo Pápež-
ské chorvátske kolégium sv. Hieronyma
v Ríme. Aj z tejto slávnosti som bol veľ-
mi dojatý.

V nedeľu sme mali účasť na modlitbe
Anjel Pána so Svätým Otcom, ktorý sa
k nám prihovoril  a dal  nám  svoje  po-
žehnanie. Zazrel som aj niektorých no-
vovymenovaných kardinálov, ktorí sa so
svojimi ovečkami prechádzali  rímskymi
ulicami.  Zaujímavé  boli  zvlášť  tváre
z krajín tretieho sveta. Aj takto sa napĺ-
ňajú slová pápeža, ktorý povzbudzuje,
aby  sme  šli  na  periférie  a tam  ohla-
sovali evanjelium. 

Pondelok patril Bazilike sv. Petra, kde
som sa pomodlil k sv. Jánovi Pavlovi II.,
aby za mňa orodoval. Aj on je veľkým
mojím vzorom… Jednoducho som sa te-
šil  z toho,  že  som pri  svojom druhom
otcovi. 

Po návšteve slovenskej redakcie Vati-
kánskeho rozhlasu sme mali stretnutie
s kardinálom  Mons.  Stanisławom  Rył-
kom,  predsedom Pápežskej  rady  pre
laikov, do ktorej agendy patria aj kato-
lícke  hnutia.  Kardinál  Ryłko  nám  pri-
pomenul,  že  náš  kontinent  napriek
všetkému  blahu  a pokroku  zabúda  na
to, z čoho sa zrodil – zabúda na svoje
kresťanské korene. K tejto myšlienke sa
podľa jeho slov často vracal najmä sv.
Ján Pavol II. Zdôraznil, že treba myslieť
aj na to, že kresťanská viera nie je len
spomienka minulosti. Je to podľa neho
veľká  úloha  pre  nás  všetkých  „udržať
oheň viery“. V tomto kontexte uviedol,
že tento rok si pripomenieme 50. výr-
očie  ukončenia  Druhého  vatikánskeho
koncilu. Jedným z jeho plodov je obja-
venie  krásy  misijného  poslania  laikov,
spomenul  na  stretnutí  kardinál  Ryłko.
Povolania laikov v Cirkvi sa rodia z krs-
tu, poznamenal predseda jedného z va-
tikánskych dikastérií. Celá formácia má
podľa  neho  cieľ  znova  objaviť  úlohu
krstu. Označil ho za „najväčšiu revolú-
ciu“  v živote  človeka  a „druhé
narodenie“. Pred slovenskými laikmi vy-

zdvihol,  že  stojí  za  to  byť  kresťanmi.
Kresťanstvo nie je popretím túžby člo-
veka po šťastí a radosti, je to program
pre krásny a pozitívny život. Toto je mi-
sia  laikov,  aby  svetu  ukázali,  že  kre-
sťanstvo znamená radosť a krása, pove-
dal kardinál Ryłko, ktorý pripomenul aj
poslanie  laikov  v aktuálnych  debatách
o rodine pred Biskupskou synodou.

Vrcholom utorkového  programu bola
návšteva veľvyslanectva Slovenskej re-
publiky  pri  Svätej  stolici  a stretnutie
s krajanmi.  Svojimi  príhovormi  povz-
budil  Slovákov  veľvyslanec  Slovenska
pri  Svätej  stolici  Peter  Sopko,  veľvy-
slankyňa SR v Taliansku Mária Krásno-
horská, rektor Pápežského slovenského
kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme Vla-
dimír Stahovec, duchovný správca Slo-
venskej  Katolíckej  misie  v Ríme  Ľubo-
mír Majtán a sr. M. Katarína Krištofová,
generálna  predstavená  sestier  Vykupi-
teliek. Dokonca na recepcii bol prítomný
aj svetoznámy operný spevák pán Peter
Dvorský,  ktorý  je  zároveň  riaditeľom
Slovenského  kultúrneho  inštitútu  v Rí-
me. 

Pobyt  v Ríme  vyvrcholil  generálnou
audienciou so Svätým Otcom, ktorý sa
prihovoril aj k nám Slovákom a členom
púte hnutí  a spoločenstiev. Tu sú jeho
slová:  „Srdečne  vítam  pútnikov  zo
Slovenska, statočných obrancov rodiny,
osobitne  zástupcov  laických  hnutí
a združení. Bratia a sestry, apoštol Pa-
vol  vyzýva:  ‚V mene Krista  vás prosí-
me: Zmierte sa s Bohom!‘ Na začiatku
Pôstneho obdobia počujme toto pozva-
nie,  ktoré  je  adresované  každému
z nás, a ochotne ho nasledujme. S lás-
kou vás žehnám. Pochválený buď Ježiš
Kristus!“

Na audiencii zaznela úžasná kateché-
za pápeža Františka z cyklu príhovorov
o rodine, tentokrát venovaná téme sú-
rodeneckej lásky, ktorú si môžete nájsť
na stránke www.tkkbs.sk. Zo slov kate-
chézy som bol veľmi dojatý. Odporúčam
vám prečítať si ju.
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Šiesta púť slovenských spoločenstiev
a hnutí v Ríme sa síce skončila, ale pek-
né spomienky a zážitky ostali v mojom
srdci. Aj keď to fyzicky bolo niekedy ná-
ročné,  duchovne  ma  to  však  naplnilo
a povzbudilo.  Som  šťastný  a hrdý,  že
patrím do katolíckej  cirkvi  a že  máme
úžasného  pápeža,  Svätého  Otca  Fran-
tiška. 

Chcem vás povzbudiť,  aby ste sa aj
vy  nabudúce  zúčastnili  púte  sloven-
ských hnutí  vo Večnom meste.  Neoľu-
tujete. Chvála Pánovi! 

Otec Jozef Heske

Týždeň modlitieb
za triezvosť národa

V susednom Poľsku v týždni  medzi  15.
a 21.  februárom  prebehol  48.  týždeň
modlitieb za triezvosť národa pod hes-
lom: Abstinencia detí – starostlivosť ro-
diny, cirkvi a národa. Bol to čas modli-
tieb a pokánia za tých, ktorí  nadmieru
konzumujú alkohol alebo sú v zajatí inej
závislosti. 

V poľských  farnostiach  je  snaha  vy-
tvárať  skupiny  apoštolátu  triezvosti
a modlitebných  skupín,  do  ktorých  sú
zapájané  okrem  dospelých  aj  deti
a mládež.  Súčasťou  tejto  iniciatívy  je
dielo Detskej kruciáty Nepoškvrnenej. 

Každý  deň  48.  týždňa  modlitieb  za
triezvosť národa mal svoju tému, napr.:
Modlitba o milosť a triezvosť pre všetky
rodiny, aby boli domácimi cirkvami; Mo-
dlitba za rodičov, aby vychovávali svoje
deti  v duchu  viery,  lásky  a triezvosti;
Modlitba za učiteľov, aby deti smerovali
k dobrému a boli vychovávané k slobo-
de  od  závislosti;  Modlitba  za  zodpo-
vedných,  aby  chránili  deti  pred  alko-
holizmom; Modlitba za kňazov, aby po-
máhali  deťom zachovať  abstinenciu od
alkoholu; Modlitba za mládež, aby zotr-
vala v triezvosti, a tak sa pripravila na
plnenie úloh v spoločnosti; Modlitba za
deti aby, boli obklopené starostlivosťou
rodiny, cirkvi a národa. 

Nech  nás  aj  táto  aktivita  povzbudí
k tomu, aby sme sa ešte viac zapojili do
zápasu  o slobodu  a oslobodenie  člove-
ka.                  jh

Pozvánky

20. medzinárodný seminár
pre kňazov

Téma: „Pokoj vám!“ (Jn 20, 21). Miesto
konania: Medžugorie od 6. o 16.00 hod.
do 11. júla 2015 o 11.00 hod.  Predná-
šajúci: páter  Ivan  Mandurić.  Prihlaso-
vanie: Marija Dugandžić, seminar.mari-
ja@medjugorje.hr, 00387 36 651 999.
Registrácia je platná až po obdržaní po-
tvrdzujúcej odpovede.  Doprava zo Slo-
venska: Vladimír  Chromek,  v.chromek
@gmail.com, 051 77 89 898, 0903 387
800,  Marián  Kečkeš,  keckes.marian@
gmail.com,  0905 254 742. Ubytovanie:
u obyvateľov  farnosti  Medžugorie  bez-
platne  pre  všetkých  kňazov.  Výdavky
na  seminár: pokrýva  päť  omšových
úmyslov.  Priniesť: celebret  od  svojho
predstaveného, albu, štólu a Sväté pís-
mo.  Prosíme všetkých,  aby informáciu
o tomto  seminári  šírili  ďalej  a podľa
svojich  možností  materiálne  pomohli
kňazom,  ktorí  chcú  prísť,  ale  nemajú
potrebné  prostriedky  na  cestu,  za  čo
vám  ďakujeme  a vyprosujeme  Božie
požehnanie a požehnanie Kráľovnej po-
koja.

3. medzinárodný duchovný seminár
pre lekárov a zdravotnícky personál

Miesto  konania: Medžugorie  od  13.
o 14.00 hod. do 16. mája 2015 o 12.00
hod.  Prednášajúci: páter  Ljubo  Kurto-
vić.  Náklady:  40 € na osobu.  Prihlaso-
vanie: ako na predch. seminár.  Ubyto-
vanie: každý  samostatne.  Doprava  zo
Slovenska: autobusom.  Kontakty:  MU-
Dr. Jana Brtáňová, jana.brtanova@gmail.
com, 0905 967 116, Mgr. Michal Šoltés,
emmsro@gmail.com, 0903 604 488.
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Kalendárium kruciáty 2015

6. – 8. marec 2015 – Duchovné cvičenia
KOČ v Smižanoch
24. 3. 2015 – Výročie  narodenia  Božieho
služobníka otca F. Blachnického (1921)
2. – 5. 4. 2015 – Veľkonočné trojdnie
11. 4. 2015 – Liturgická spomienka na sv.
Stanislava, patronátny sviatok KOČ
24. 5. 2015 – Slávnosť  Zoslania  Ducha
Svätého
Jún 2015 – Pracovné stretnutie celosloven-
ského KV KOČ
3. – 5. júl 2015 – Pešia púť KOČ do Levoče
11. – 19. júl 2015 – Púť KOČ do Medžu-
goria
14. 8. 2015 – Liturgická spomienka na sv.
Maximiliána Kolbeho, patron. sv. KOČ
29. 8. 2015 – Celoslovenská  púť  KOČ
a HSŽ do Kroscienka nad Dunajcom
9.  –  11.  október  2015 – Celoslovenské
sympózium KOČ
22. 10. 2014 – Liturgická  spomienka  na
sv. Jána Pavla II., patronátny sv. KOČ
November 2015 – Pracovné stretnutie ce-
loslovenského KV KOČ
8. 12. 2014 – Liturgická  slávnosť  Nepo-
škvrneného počatia Panny Márie, patronátny
sviatok KOČ

            Marec       Apríl
Po 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Ut 3 10 17 24 31 7 14 21 28
St 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Št 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Pi 6 13 20 27 3 10 17 24
So 7 14 21 28 4 11 18 25
Ne 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Oznamy KOČ

Registračné  údaje,  ktoré  ste  uviedli
v Prihláške  do  KOČ  a ktoré  sa  medzitým
zmenili, nám, prosím, oznámte e-mailom na
adresu  registracia@kruciata.sk  alebo  pro-
stredníctvom pošty na adresu KOČ v Levoči:
Kruciáta oslobodenia človeka, Stanica č. 1,
Košická 2, 054 01 Levoča. Ďakujeme!

Modlitebnú  príručku pre  potreby  modli-
tebnej reťaze (A6, 26 str., 0,50 eura) si mô-
žete objednať na kruciata@kruciata.sk alebo
poštou na adrese v Levoči (po 5 – 10 ks).

Vydávanie  nášho  dvojmesačníka
ECHO, ktorý je určený ľuďom bez prístupu
na internet, závisí možno aj od Vášho do-
brého  srdca.  Prosíme Vás  o jeho  finančnú
podporu. Číslo účtu: 75 12 63 50 01/5600.
Správa pre prijímateľa: ECHO. Vopred Pán
Boh zaplať!

Pravidelné stretnutia KOČ

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  Diecéznej  charity
každý pondelok o 16.30 hod.
Prešov – Prešov – V kláštore  sestier  CJ
Sancta  Maria  na  Konštatínovej  2  (vchod
z Metodovej  ul.)  každý  druhý  štvrtok
v mesiaci o 17.15 hod.: 12. 3. svätá omša
a adorácia,  26. 3. stretnutie,  9. 4. svätá
omša a adorácia, 23.  4. stretnutie,  7.  5.
svätá  omša  a adorácia,  21.  5. stretnutie,
11.  6. svätá  omša  a adorácia,  25.  6.
stretnutie.

ECHO Kruciáty oslobodenia človeka
Informačný list pre vnútornú potrebu KOČ

Vychádza šesťkrát do roka.

Toto číslo vyšlo vďaka finančnej podpore
pani Ivety 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

0905 709 324, 0907 977 645
www.kruciata.sk, echo@kruciata.sk
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