
                       Na úvod

Charizmy spoločenstva

V spoločenstve KOČ a HSŽ máme v tom-
to formačnom roku heslo  Mocou Ducha
Svätého.  Ich  zakladateľ  otec  František
Blachnicki  hovorí  o desiatich charizmách
– daroch, ktoré máme od Ducha Svätého.

Prvá charizma: Jednota medzi svetlom
a životom. Aby nebolo príliš racionalizmu,
ani príliš emocionalizmu. Poznanie a ko-
nanie má ísť  spolu ruka v ruke. Jedno-
ducho povedané a napísané – teória musí
prejsť do praxe.

Druhá charizma: Evanjelizácia. Veď ona
je  jedným  z troch  pilierov  KOČ  okrem
modlitby  a pôstu  vo  forme  dobrovoľnej
abstinencie. Cieľom evanjelizácie je osob-
né  prijatie  Krista  ako  Pána a Spasiteľa.
Veď toto je základ kresťanského života.
Mnoho kresťanov potrebuje osobný vzťah
s Ježišom Kristom.

Tretia charizma: Ohlasovanie evanjelia
s mocou, ktorá  oslobodzuje. Človek po-
trebuje  oslobodenie  v každom  rozmere
svojho života. Žijeme vo svojich problé-
moch a chceme ich samozrejme riešiť. Je
tu Kristus, ktorý prináša dar slobody Bo-
žieho dieťaťa.

Štvrtá charizma: Formácia pravých kre-
sťanov a učeníkov Pána Ježiša. Všetci, ro-
diny, mládež aj dospelí sú pozvaní na ce-
stu duchovnej a ľudskej výchovy. Ona sa
začína evanjelizáciou a prechádza do sve-
dectva  a služby  v spoločenstve  Cirkvi.
Keď táto cesta chýba, dochádza ku kríze
tradičných kresťanov.

Piata  charizma:  Liturgia  ako  vrchol
a žriedlo kresťanského života. Našou úlo-
hou  je  budovať  živé  liturgické  zhroma-
ždenia. Je to cesta k obnove farnosti ako
miestnej Cirkvi. Cez liturgiu sa Cirkev zja-

vuje  a realizuje.  Naše  miesto  je  totiž
v Cirkvi, vo farnostiach.

Šiesta charizma: Budovanie Cirkvi ako
spoločenstva cez ideu Krista Sluhu a dia-
koniu.  Nadobudnime  postoj  angažovani
sa a spoluzodpovednosti. Majme vedomie
„my“  namiesto  vedomia  „ja  a oni“  vo
vzťahu k Cirkvi. Nech sa to prejaví skrze
službu.

Siedma charizma: Obnova manželstva
a rodiny.  Rodiny  nech  sa  stanú  živým
prostredím viery a lásky.  Rodina sa má
stať domácou Cirkvou a miestom rodinnej
formácie.

Ôsma charizma: Objavenie Cirkvi  ako
spoločenstva.  Budovanie  vzájomných
vzťahov má byť založené na vzťahu s Bo-
hom. Ja ako jednotlivec a aj my ako spo-
ločenstvo sa nemôžeme nachádzať mimo
Cirkvi, ale v Cirkvi.

Deviata  charizma: Idea Panny Márie,
Nepoškvrnenej  Matky  Cirkvi.  Ona  nám
pomáha odkrývať tajomstvo Krista a Cir-
kvi. Ukazuje nám snúbenecké oddanie sa
Kristovi  vo viere a láske. Tu je prameň
nového  života,  ktorý  máme prijať,  aby
sme sa  aj  my stali  živými  a životodar-
nými.

Desiata  charizma:  Jednota  v Duchu
Svätom. Potvrdením pravosti charizmy je
jednota s Cirkvou. Nakoľko sme na ceste
jednoty, natoľko sme pod vedením pôso-
benia Ducha Svätého. Jednota sa preja-
vuje  v našom  spoločenstve,  vo  vzťahu
k druhým  spoločenstvám,  s hierarchiou
Cirkvi, v ekumenizme a so všetkými ľuď-
mi,  a to  cez  evanjelizáciu,  oslobodenie
a milosrdenstvo.

Prijmime  tieto  dary  a používajme  ich
v službe, ako nám to na svojom vlastnom
živote ukázal otec František.

Z príhovoru o. Jozefa Heskeho na
Sympóziu KOČ 10. októbra 2015
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1. stretnutie malých skupiniek KOČ
„Úloha Ducha Svätého

v živote kresťana“

Vidieť
• V akých situáciách najviac vnímam prí-
tomnosť a pôsobenie Ducha Svätého vo
svojom živote?
• Nakoľko  je  môj  život  životom v moci
Ducha Svätého? Môžem o tom teraz po-
dať svedectvo?
• Dokážem  poukázať  na  tie  momenty
a miesta v mojom živote, v ktorých som
bol prekážkou Duchu Svätému?
Posúdiť
Prečítajme si prvý výber myšlienok z ka-
techézy  o. Františka  Blachnického  Viera
a naplnenie Duchom Svätým:

Dvanásti Kristovi učeníci, apoštoli, mali
najlepšieho učiteľa, akého kedy malá sku-
pina  žiakov  mala,  ale  pred  jeho  Zmŕt-
vychvstaním, pred Zoslaním Ducha Svä-
tého boli nechápavými žiakmi. Vyskytli sa
medzi  nimi  žiarlivosť,  ľudské  ambície,
strach.  Chýbalo  im niečo,  čo  by  z nich
mohlo  urobiť  chápavých  žiakov.  Kristus
ich  znáša  so  všetkými  ich  nedokonalo-
sťami  a predpovie  im  zoslanie  Ducha
Svätého, Ducha Utešiteľa, Ducha Pravdy,
ktorý ich všetkému naučí a všetko pripo-
menie. Na sviatok päťdesiateho dňa po
Veľkej noci plní sľub a od tej chvíle sa ich
život radikálne mení – stávajú sa smelými
svedkami.

Súčasných  priemerných  kresťanov  by
bolo možné prirovnať k situácii Kristových
učeníkov pred Zoslaním Ducha Svätého.
Mnohí sa správajú ako neveriaci ľudia. Ich
život je neplodný. Sú sklamaní, nemajú
silnú vieru, nežijú kresťanskou nádejou,
nie  sú  schopní  vydávať  svedectvo.  Do-
konca nevedia, kto je Duch Svätý, neho-
voriac už o živote podľa Ducha Svätého.
Je  ešte  stále  obrovské  množstvo  ľudí,
ktorí neprijali radostnú zvesť.

Božie  prísľuby sú  stále  aktuálne.  Boh
neodvolal svoje záväzky, jeho moc sa ne-
zmenšila. Všetko záleží od nás, od našej
viery. Pochopenie toho, čo znamená byť

naplnený  Duchom  Svätým,  radikálne
zmení životy ľudí  a stáva sa prameňom
sily pri vydávaní svedectva. To je základ-
ná vec pre evanjelizáciu. Ešte stále sme
do  hĺbky  nepochopili  pravdu  o naplnení
nášho života Duchom Svätým a musíme
sa k tomu stále znova vracať.

(Pokračovanie v ďalších číslach)
Prečítajme si tiež:

Encyklika sv. Jána Pavla II.  Dominum
et vivificantem, 49 – 67

Katechizmus  Katolíckej  cirkvi,  687  –
690 a 731 – 741
Konať
• Čo najplnšie  žiť  Duchom Svätým.  Čo
mám robiť? Čomu sa mám vyhýbať?
• Praktizovať modlitbu k Duchu Svätému.
V akých situáciách a ako to chcem robiť?
• Viesť život v Duchu Svätom, napr. cez
duchovné dýchanie, citlivosť, atď.

Otec Jozef Heske

Z histórie

Dielo, ktoré mohlo oživiť krajinu

Tento rok sme si pripomenuli 55 rokov od
likvidácie diela abstinencie otca Františka
Blachnického  Kruciáta  triezvosti (zdrža-
nlivosti, pozn. prekl.).

V roku 1960 bolo v Poľsku do Kruciáty
triezvosti  začlenených približne 100 000
dospelých ľudí. Okrem týchto tu boli ešte
aj deti a mládež so zastúpením v detskej
Kruciáte. Bol to výsledok trojročnej čin-
nosti otca Blachnického, ktorému šlo pre-
dovšetkým o človeka a jeho slobodu a dô-
stojnosť.

Táto  Kruciáta  bola  širokým spoločen-
ským  hnutím,  rozšíreným v každej  far-
nosti. Patrilo do nej viac než 600 kňazov
a 1500 bohoslovcov. V Kruciáte triezvosti
sa  spájala  idea  abstinentského  hnutia
s hnutím mariánskym. Jej základom bolo
obrodenie národa cez zverenie sa Panne
Márii. Toto dielo predstavovalo nádej pre
poľskú  cirkev.  Blachnicki  tvrdil,  že  toto
hnutie nie je možné ignorovať. Až také je
dôležité v náboženskom a mravnom živo-
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te národa. Aj nepriatelia mravnej obrody
národa  to  spozorovali  a začali  Kruciátu
vnímať ako veľké ohrozenie.

Komunistický Úrad bezpečnosti sledoval
činnosť  Blachnického.  Jeho  dielo  nazval
krycím názvom „Zawada“.  Zbieral  o ot-
covi informácie, z ktorých vznikol doku-
ment opisujúci  jeho činnosť.  S poznám-
kou, že Kruciáta je vnútrocirkevná inšti-
túcia  fungujúca  podľa  predpisov  konfe-
rencie biskupov Poľska. Ten istý úrad ne-
skôr pripravil podklady pre likvidáciu toh-
to diela. Čo to v skutočnosti znamenalo?

Vzniklo politické rozhodnutie zničiť dielo
otca Blachnického a jeho spolupracovní-
kov po celom Poľsku.  Úrady vykonávali
bytové prehliadky, habali všetok písomný
materiál Kruciáty, okrem iného aj brožúr-
ky Pobožnosť za hriechy pijanstva a rôzne
iné  tlačoviny  slúžiace  dielu  šírenia  idey
triezvosti a mravnej obrody národa.

Dňa 29. augusta 1960 bola budova na
ul. Jordana v Katowiciach, v ktorej sídlila
centrála Kruciáty, obkľúčená ozbrojenými
policajtmi.  Do  budovy  vstúpila  komisia,
aby vykonala poslednú prehliadku centrá-
ly. Práve sa začínal kurz abstinencie. Prí-
tomných bolo aj niekoľko kňazov a spolu-
pracovníkov  otca.  Otcovi  bol  doručený
úradný list s oznámením o likvidácii cen-
trály. Následne bol všetok tlačený mate-
riál vynesený z centra. Dokonca aj miest-
ny biskup prišiel  protestovať  proti  vyčí-
ňaniu  úradníkov  Úradu  bezpečnosti.  No
nepomohlo  to.  Otec František,  ktorý  sa
nezľakol, vyzval svojich spolupracovníkov,
aby sa šli modliť do miestnej kaplnky. Pri-
pomenul,  že  centrála  Kruciáty  sa  nikdy
nevenovala nezákonnej činnosť. Skôr vie-
dla záchrannú akciu pre národ ohrozený
pijanstvom. Pracovníci Úradu bezpečnosti
ďalej  prehľadávali  budovu  a všetky  jej
miestnosti a vynášali dôležité dokumenty.

Otec Blachnicki v tejto z ľudského hľa-
diska zlej situácii vo viere videl víťazstvo
Nepoškvrnenej. Kruciáta podľa neho patrí
do budúcnosti  a nie do minulosti. Večer
okolo 20. hodiny bola prehliadka budovy
ukončená. Policajti odišli a v centrále zo-

stal otec spolu s dvoma kňazmi. Odmietol
podpísať  protokol.  Odísť  nechcel,  lebo
v kaplnke  zostala  Oltárna  sviatosť.  Po
polnoci zapečatili funkcionári dvere a kňa-
zov násilím vyviedli z budovy. Nad zape-
čateným vstupom do budovy zostal ná-
pis:  „Nepoškvrnená víťazí!“  Aj  iní  kňazi
a angažované  osoby  po  celom  Poľsku
v mnohých  diecézach  boli  vypočúvaní
úradmi.  Súdnu  prehliadku  vykonali  do-
konca aj v kňazskom seminári v Katowi-
ciach.

Blachnicki s tým nebol spokojný. Písal
listy,  v ktorých  sa  sťažoval  na  činnosť
Úradu bezpečnosti. Listy adresoval štát-
nym aj cirkevným inštitúciám. No nebol
vypočutý, naopak, zostal izolovaný, sám.
Nedostal podporu od tých, od ktorých to
čakal.

Dňa  15.  marca  1961  bol  uväznený
v katowickej base. Tam, kde bol väznený
aj počas nemeckej okupácie. Dňa 19. júla
ho súd odsúdil na desať mesiacov väze-
nia, ale toľko už uplynulo počas jeho väz-
by. Bol teda prepustený na slobodu.

Pre zaujímavosť, v súdnom rozsudku sa
paradoxne objavila veta: „Činnosť odsú-
deného bola pre spoločnosť dobrá a pozi-
tívna.“

Z poľštiny preložil Jozef Heske. Zdroj:
Grajewski, A.: Likwidacja Kruciaty. In:

Gosc nedzielny. 31/2015. Katowice,
Institut Gosc media. s. 19 – 21.

Svedectvo

Svedectvo zo sympózia

Volám sa Dušan a bol som presne taký
istý alkoholik ako všetci ostatní alkoholici.
Vôbec som si neuvedomoval, že som za
tento stav, ako aj za všetky jeho násled-
ky vrátane poškodzovania zdravia v plnej
miere zodpovedný.

V čase pitia nastáva tzv. „choré mysle-
nie“, keď človek úplne stráca pocit akej-
koľvek  zodpovednosti,  pričom  samotný
alkoholizmus má najzhubnejší účinok pre-
dovšetkým na rodinu. Trvalo ničí  lásku,
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dôveru,  vzťahy  a zlým  príkladom  a za-
nedbávaním  výchovy  pácha  škody  na
psychike detí, ktoré sa nedajú vyčísliť.

Závislý  je  zbavený  zdravého  úsudku,
kritickosti a zmyslu pre pravdu. Bráni sa,
ak mu dohovárajú, je vždy podráždený,
stupňuje  zvadu  a za  svoju  pomútenú
alkoholickú pravdu je schopný sa aj pobiť.

Očami alkoholika sa javí celý svet ako
zlý, neprajný a má pocit, že nikto ha ne-
má rád, že mu každý chce len škodiť, ale
miluje každého, kto ho ľutuje. Nepodobá
sa na človeka, ktorým bol predtým.

Neplatí nič, ani dohováranie, ani vyhrá-
žanie sa, ani láska. Ak by mal vedľa seba
najdokonalejšiu  ženu,  najkrajšiu  a naj-
múdrejšiu na svete, vyhrá fľaša!

Stáva sa úplne nespoľahlivým členom
rodiny. Pije, kedy on chce, a ak dá sľub,
v okamihu  prestáva  platiť.  Zanedbáva
všetko, je citovo labilný,  často agresívny
o finančných problémoch ani nehovorím.

Rodina má často neprávom pocit viny,
hľadá chyby v sebe, čo alkoholik okam-
žite využíva:  „Vy ste na vine; ale  ak sa
zmeníte, prestanem piť.“ Ak tomu niekto
uverí, veľmi na to doplatí.

Zdá  sa,  že  to  utrpenie  trvá  večne
a nikdy nepominie. „Ako z toho von?“ Je-
dnoduchú odpoveď ani univerzálny recept
nepozná žiaden odborník.

V mojej rodinne sa všetci  snažili,  aby
som sa dostal do tzv. nultého bodu, teda
aby som si  priznal,  že  som závislý,  že
mám  problém  s alkoholom  a že  potre-
bujem  pomoc  iných,  pretože  sám  to
nezvládnem, ako som sa o to pokúšal ani
neviem koľkokrát. Až po tomto nesmelom
priznaní môže rodina začať podávať ná-
vrhy a ubezpečenia:  „Sme s tebou.  Po-
môžeme ti. Neopustíme ťa. Poď s nami za
odborníkom.“

Je veľmi dôležité, aby partner a celá ro-
dina  vedeli,  že  závislosť  je  choroba  na
celý život, nie iba chrípka, ktorá sa vylieči
tabletkami. Preto k alkoholikovi treba pri-
stupovať ako k chorému.

Najťažší zápas človeka v živote je zápas
človeka  so sebou  samým.  V tejto etape

som sa cítil  ako  slabý a bezbranný člo-
vek, ktorý ide bosý medzi skalami obra-
stenými tŕňmi. Ale ten pocit  z víťazstva
nad sebou sa slovami nedá opísať! Opäť
som človekom, ktorý zámerne nespôso-
buje bolesť iným ani sebe.

Veľkým pomocníkom v uzdravovaní al-
koholika je, že rodina sa o túto proble-
matiku  zaujíma,  číta  literatúru,  aktívne
chodí na stretnutia abstinentov a vie, čo
pomáha alkoholikovi i celej rodine.

Po nástupe na liečbu treba aj zahrať na
„najcitlivejšiu strunu“, teda spomenúť, na
čom závislému veľmi záleží: Deti, rodičov
alebo aj gazdovstvo. Pochváliť ho, ak sa
vráti k svojim koníčkom. Začne mať pocit
užitočnosti, čo ho upevní v abstinencii.

Veľkú úlohu zohráva pokora, bez nej sa
nedostaví želaný pokrok.  Pokora a láska
sú také silné cnosti, že nás vždy nasme-
rujú  z dočasných  radostí  ku  skutočným
hodnotám.

Niekedy sa môže stať, že s láskou čaká
jeden na druhého: ak rodina čaká, že sa
im alkoholik poďakuje, že to s ním vydr-
žali, a alkoholik čaká, že sa mu poďakujú,
že sa liečil a „vyhovel“ im. Iné je, ak obe
strany pocítia zmeny v správaní a dôveru
a skutkami prejavia radosť a spokojnosť.

Max Kašparů, český psychiater, hovorí,
že  po  opätovnom  návrate  a hľadaní
zmysluplného života je potrebné správať
sa ako lodný kapitán, ktorý musí ovládať
tri základné veci:

1. Ako plávať tak, aby nenarazil.  2. Čo
robiť, aby sa nepotopil. 3. Meno prístavu,
teda poznať cieľ, a to je to najdôležitejšie.
Prvú sa  naučíme  časom,  skúsenosťou,
druhú nás naučia naši lekári a terapeuti
a tretiu nás naučí naše srdce a rozum. Ak
však  človek  nemá  cieľ,  nemá  nič,  len
blúdi. Cieľ – kam chceme v živote „doplá-
vať“ – nám dáva silu prekonať prekážky.

Dospel  som k záveru,  že  to  najlepšie
som  urobil,  keď  som  sa  dal  na  cestu
abstinencie, a urobil tak šťastným nielen
seba, ale  aj tých, ktorí  mi pomohli. Že
opakom závislosti nie je iba triezvosť, ale
predovšetkým  blízkosť  s ľuďmi,  ktorých
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mám rád,  aj  odstránenie  bolestí,  ktoré
umárajú  dušu  aj  telo.  Lásku,  nech  je
v akejkoľvek podobe, potrebujú všetci.

Abstinencia  býva  veľmi  krehká;  stačí
malá nepozornosť a máme z nej črepiny.
Ale aj sám alkoholik je duša krehká, a tak
dve  krehké  stvorenia  (on  a jeho absti-
nencia) predstavujú príliš veľké riziko, ak
sa im venuje malá pozornosť.

Ďurko Mariani, laický terapeut Prednej
Hory, veľmi často prízvukoval, že absti-
nencia  je  ako rehoľa,  kde  platia  prísne
pravidlá, ktoré nemajú alternatívu a ktoré
sa musia dodržiavať,  ak chce žiť človek
v pokoji, a že si ju treba chrániť ako oko
v hlave. Veľmi nám kládol na srdce, aby
sme si ju priam pestovali, pretože iba tak
môžeme ľudsky dozrievať! Jeho hlas bol
zvyčajne  tichý,  o pokore  hovoril  až
šeptom  a s úctou  ako  o potrebe,  cez
ktorú možno pocítiť pokánie. „Človek sa
nemôže stať človekom bez pokánia, bez
toho  duševného  vzruchu  a poznania
pravdy, ktoré dosahujeme iba uvedome-
ním si  vlastnej  viny.  Cesta  k pravde je
každodenná cesta  k dokonalosti. Pokora
a pokánie  mohutnejú úmerne  so  život-
nými  skúsenosťami  a pestovaním  vlast-
ného svedomia.“

Svedomie môže správne reagovať, len
ak sa neustále rozvíja. Potom plní funkciu
nášho vnútorného usmerňovateľa, ale aj
kritika.  Bez veľkých slov a s pokorou sa
dajú dosiahnuť veľké veci. Preto správny
abstinujúci je v zásade pokorný! Priznáva
svoju slabosť a chorobu, je schopný ho-
voriť o sebe pravdu, je skromný a hľadá
spôsoby, ako žiť v abstinencii, nemá zá-
brany hovoriť o svojich zlých činoch, vie
pokorne  prijať  kritiku,  ak  mu  pomáha,
snaží sa byť trpezlivejší ako predtým, ale
býva  nekompromisný  voči klamstvu.
Niekedy znesie aj provokácie alebo uráž-
ky na jeho osobu.

Bez  zmeny  postoja  k sebe  samému,
k blízkym a k životu by sa z mojej absti-
nencie stala nie záľuba, ale otročina! Na
tejto  krížovej  ceste  objavíte  svoju česť,
hrdosť a charakter. Ale bez lásky a viery

by aj môj život stratil  zmysel, a tým aj
moja  abstinencia.  Takto  som  postupne
nadobudol aj lepšie vlastnosti, takže dnes
nedokážem byť zákerný, nedokážem ne-
pomôcť, neviem závidieť, neviem byť ne-
prajný.

Každý závislý vie, že bez abstinencie by
nemal  nič:  ani  lásku,  ani  rodinu,  ani
zdravie, ani peniaze...  Vôbec nič! Zostal
by mu iba holý a zničujúci život na okraji
spoločnosti.  A toto  asi  nikto  dobrovoľne
nechce a ani to nikomu neželá.

Dušan

Správy

Púť do Krościenka

V sobotu 29. augusta 2015 sa konala už
VII. celoslovenská púť HSŽ a KOČ v poľ-
skom Krościenku pri  hrobe Božieho slu-
žobníka o. Františka Blachnického. Areál
v Krościenku privítal  vyše  300 veriacich
nádherným  počasím,  čo  iste  prispelo
k rekordnému počtu účastníkov.

Na úvod slovom sa prítomným priho-
voril o. Jozef Heske. Priblížil niektoré mo-
menty  zo  života  o. Františka  Blach-
nického, cez ktorého Pán vytvoril úžasné
dielo  Kruciáty  triezvosti.  55.  výročie
likvidácie jej centra pripadlo na tento deň.
Napriek tomu sa vtedajšej komunistickej
moci nepodarilo zlikvidovať toto dielo, aj
i keď sa o to intenzívne snažila. Niekoľko
slov pridal aj národný moderátor o. Peter
Komanický,  ktorý  zdôraznil  potrebu  byť
otvorenými pre potreby blížnych, najmä
tých  najzraniteľnejších.  Program  pokra-
čoval modlitbami chvál. Bol to čas, keď
prítomní  veriaci  prednášali  svoje prosby
k Duchu Svätému.

Téma  prednášky  o. Ryszarda  Nowaka
Mocou Ducha Svätého sa v hnutí tiahne
celým rokom. O. Ryszard prirovnal pôso-
benie Ducha Svätého k vetru. Ten vanie,
no my ho nevidíme, a predsa cítime jeho
silnú prítomnosť. Ježiš je našou Cestou,
na  ktorej  nás  sprevádza  Duch  Svätý.
„Nikdy nebolo toľko uvedomelých ľudí ako
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v dnešnej dobe. Sme svätí Boží stále na
ceste, kým neprídeme do cieľa.“ O otcovi
Františkovi  hovoril  ako  o človeku,  ktorý
mal živý vzťah s Bohom a je pre nás veľ-
kým  nasledovania  hodným  príkladom.
Hnutie  Svetlo-Život  nazval  najväčším
hnutím duchovného prebudenia v Európe.
Bez pomoci Ducha Svätého by však toto
hnutie nemohlo tak silno preraziť v spo-
ločnosti.

Naša viera sa má uskutočňovať v na-
šom náboženskom živote. Dôležité je mo-
dliť sa v Duchu a v pravde. Podľa o. Bla-
chnického musí byť život v službe svetla
pravdy, a to možno dosiahnuť len otvo-
rením sa na pôsobenie Ducha Svätého,
ktorý nám pomáha správne sa rozhodo-
vať a riešiť vážne dilemy. Dáva nám spo-
znať pravdu. Ježiš je jej služobníkom pra-
vdy a lásky, o nich prišiel vydať svedec-
tvo. Aj my máme o nich svedčiť. Uveriť
jeho pravde a láske znmená žiť v prítom-
nosti  jeho  Ducha,  ktorý  je  džentlmen
a násilne  sa  nenúka,  ale  pozýva  nás
a chce nás naplniť svojimi darmi.

Veriaci človek je posledným evanjeliom,
ktoré ukazuje Ježiša, k čomu mu pomáha
denné  utiekanie  sa  k Duchu  Svätému.
Sme  dedičmi  Božieho  kráľovstva  a Boh
nás chce použiť ako dar pre iných. Človek
nemôže  vlastniť  sám  seba  inak,  len
nezištným sebadarovaním inému. Všetko
záleží od každého z nás, ako si utriedime
priority.  Duch  Svätý  nás  túži  vyzbrojiť
mocou a odvahou, aby sme verne svedčili
o tom, komu sme uverili a koho nasledu-
jeme svojím životom. Kresťan má srdce
i hlavu v nebi, ale dupot jeho krokov po-
čuť tu na zemi. 

Púť pokračovala tichou adoráciou v ka-
plnke Krista Služobníka. Bolo možné po-
zrieť  si  aj  zaujímavý  areál  centra  HSŽ
a Prvej stanice KOČ na Kopej Gorke. Po
obednej  prestávke  sa  prítomní  veriaci
presunuli do Večeradla sv. Jána Pavla II.,
kde sa konala pobožnosť Krížovej cesty
za oslobodenie nášho národa, ktorú vie-
dol  o. Martin  Goč.  Počas  nej  odzneli  aj
svedectvá, ktoré odrážali úžasnú skúse-

nosť, ako Pán koná.
V homílii a veriacim prihovoril o. Dušan

Škurla,  koordinátor pro-life aktivít.  Pou-
kázal  na to,  že  služba je  stále  nenapl-
nenou  súčasťou  kresťanskej  spirituality.
Prijímame milosti a dary, no ich použitie
v službe iným akosi neprichádza.

Na záver svätej omše bol prečítaný List
jednoty adresovaný Svätému Otcovi.

Verme, že podujatie v Krościenku pri-
nesie  svoje  hmatateľné  ovocie  nielen
v spoločenstvách, ale aj v celom národe.

Pavol Kall

Potvrdili hrdinské cnosti
o. Františka Blachnického

Počas  kongresu  kardinálov  Kongregácie
pre  kauzy  svätých  boli  22.  septembra
2015 potvrdené hrdinské cnosti Božieho
služobníka kňaza Františka Blachnického.
Proces jeho blahorečenia tak prešiel  do
ďalšej etapy. Predchádzalo mu schválenie
teologickou komisiou,  ku ktorému došlo
v októbri minulého roku.

„V najbližšom čase bude prefekt kon-
gregácie  žiadať  Svätého  otca  o vydanie
dekrétu  o hrdinských  cnostiach  kňaza
Františka,“ vysvetľuje  biskup Adam Wo-
darczyk, postulátor procesu blahorečenia
a predchádzajúci  generálny  moderátor
Hnutia Svetlo-Život.

Po  oznámení  tohto  dekrétu  bude  po-
slednou podmienkou  jeho  blahorečenia
zázrak na jeho príhovor.

Preložila Veronika Kováčiková
z www.oaza.pl
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Sympózium v Levoči

V dňoch 9. až 11. októbra 2015 sa v Le-
voči uskutočnilo v poradí už 17. celoslo-
venské  sympózium  kruciáty.  Nosnou
myšlienkou  bolo  heslo:  Milujem  preto
nepijem a  duchovnou myšlienkou téma
roka: Mocou Ducha Svätého.

Piatok bol venovaný mládeži. Program
pripravilo  Spoločenstvo  Pavol  z Levoče.
S katechézou  Je možné sa zmeniť?  vy-
stúpi o. ThDr. Vladimír Šosták, PhD., bis-
kupský  vikár  pre  katechézu,  pastoráciu
rodín  a apoštolát  laikov  z Košickej  arci-
diecézy.

Sobota sa začala úvodnou svätou om-
šou v minoritskom kostole Svätého Du-
cha.  Hlavným celebrantom bol  o. ThDr.
Peter Majda, PhD., rektor Kňazského se-
minára biskupa Jána Vojtaššáka v Spiš-
skej Kapitule. V  homílii zdôraznil najmä
premenu ľudského srdca, ktoré je stvrd-
nuté  pre  rôzne  zvyky  a návyky,  ktoré
sme si vypestovali, často vplyvom spoloč-
nosti, prostredia. Boh ich však z nás mô-
že  sňať  a obliecť  nás  za  Božích  synov
a dcéry. Máme prežívať radosť z toho, že
sme  Božie  deti  a že  svoj  život  žijeme
v Božej prítomnosti. Boh nikoho neopúš-
ťa, ale prijíma, posilňuje a dvíha.

Po svätej omši ako prvý vystúpil mode-
rátor diakonie oslobodenia o. ThDr. Jozef
Heske,  PhD.  Hovoril  najmä  o zaklada-
teľovi  kruciáty  o. Františkovi  Blachnic-
kom. Zdôraznil charizmy Ducha Svätého
v spoločenstve, ktorými máme slúžiť.

Po otcovi Jozefovi vystúpil o. Ing. Mgr.
Peter  Komanický,  národný  moderátor
Hnutia  Svetlo-Život.  Zdôraznil  potrebu
obety  pri  práci  v spoločenstve,  ako  je
obeta  abstinencie.  Milujem,  preto  nepi-
jem, čo deklarujem na verejnosti svojou
abstinenciou, čím pomáham tým, ktorí to
potrebujú. Mocou Ducha Svätého sa ľud-
ské  srdcia  začnú meniť  a objavovať,  čo
chce Boh v ich živote zmeniť.

Ďalej vystúpili predstavitelia Gréckoka-
tolíckej charity v Prešove. Projektový ma-
nažér  a zástupca  riaditeľa  Ing.  Eduard

Malatinec  podrobne  predstavil  činnosť
a štruktúru gréckokatolíckej charity. Otec
Paedr. Vasil Kormaník, duchovný správca
charity, objasnil, ako prebieha duchovná
starostlivosť o zamestnancov i klientov aj
svoj  osobný  pohľad  na  závislých  a na
pomoc týmto ľuďom.

O. Mgr. Dušan Škurla z Kňazského se-
minára sv. Karola Boromejského v Koši-
ciach  a spoluorganizátor  Národného  po-
chodu za  život.  Zaujal  myšlienkami,  že
nemáme  zabúdať  na  stav  posväcujúcej
milosti, že neabstinujeme pre dobrý pocit,
ale ako duchovná pomoc na diaľku  závis-
lým a ich rodinám. Záväzok abstinencie
je evanjelizácia bez komentára. Musíme
sa v tejto myšlienke zjednotiť a abstinen-
ciu propagovať ako spôsob života.

MUDr. Peter Kočiš z Psychiatrickej am-
bulancie v Kežmarku hovoril o spoluzávi-
slosti. Spoluzávislý sa necháva chorobne
ovplyvňovať správaním závislého, ktorého
sa snaží riadiť. V skutočnosti je on sám
ovládaný závislým. Preto je potrebné, aby
poznal charakteristiky spoluzávislosti.

PhDr.  Dušan  Užák vystúpil  so  svojím
svedectvom o zničujúcom vplyve alkoholu
na človeka a zároveň sa  s nami  podelil
o vlastné skúsenosti z vyše 20-ročnej ab-
stinencie.

S prednáškou o spolupatrónovi kruciáty
o. Maximiliánovi Kolbem vystúpil o. Mgr.
Roman Gažúr OFM Conv. Ako on sa obe-
toval za neznámeho otca rodiny, tak sa aj
my máme v kruciáte obetovať i za nezná-
mych ľudí trpiacich kvôli závislosti.

Po večeri nasledovala Krížová cesta za
závislých na Mariánsku horu, ktorá vyvr-
cholila  spoločnou adoráciou  pred  vysta-
venou Oltárnou Sviatosťou.

Nadeľnú svätú omšu v Minoritskom ko-
stole Svätého Ducha celebroval levočský
pán dekan Mons. prof. ThDr. ICDr. PhDr.
PaedDr.  František  Dlugoš,  PhD.  Vysoko
vyzdvihol  činnosť  kruciáty  a vyprosil  jej
hojnosť Božích milostí. Boh žehnaj dielu
Kruciáty oslobodenia človeka!

Štefan Paločko,
člen KOČ Levoča a KV KOČ
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Kalendárium kruciáty 2015/2016

Téma formačného roka:
Mocou Ducha Svätého

Iniciatíva: Milujem, preto nepijem!

5. december 2015 – Pracovné stretnutie
celoslovenského KV KOČ
8. december 2015 – Slávnosť Nepoškvr-
neného počatia Panny Márie,  patronátny
sviatok KOČ
27. február 2016 – Výročie smrti Božie-
ho služobníka otca F. Blachnického (1987)
Február/Marec 2016 – Duchovné cviče-
nia KOČ v Smižanoch
24. marec 2016 – Výročie narodenia Bo-
žieho služobníka o. F. Blachnického (1921)
11. apríl 2016 – Spomienka na sv. Sta-
nislava, patron. sviatok KOČ
24. – 27. marec 2016 – Veľkonočné troj-
dnie
15. máj 2016 – Slávnosť Zoslania Ducha
Svätého
Jún 2016 – Pracovné  stretnutie  celoslo-
venského KV KOČ
1. júl 2016 – Pešia púť KOČ do Levoče 
Júl  August 2016 – Púť KOČ do Medžu-
goria
14. august 2016 – Spomienka  na  sv.
Maximiliána Kolbeho, patronátny sv. KOČ
1. september 2016 – Celoslovenská púť
KOČ a HSŽ do Kroscienka nad Dunajcom
Október 2016 – Celoslovenské sympózi-
um KOČ
22. október  2016 – Spomienka  na  sv.
Jána Pavla II., patronátny sviatok KOČ
November 2016 – Pracovné  stretnutie
celoslovenského KV KOČ
8. 12. 2016 – Slávnosť  Nepoškvrneného
počatia  Panny  Márie,  patronátny  sviatok
KOČ

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

Pravidelné stretnutia KOČ

Bardejov – V Kostole  sv.  Anny  každý
párny týždeň vo štvrtok po večernej svä-
tej 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 cha-
rity každý pondelok o 16.30 hod.
Prešov – V kláštore  sestier  CJ  Sancta
Maria v Prešove na Konštatínovej 2 každý
druhý štvrtok v mesiaci o 17.15 hod. 

Pozvánka

Modlitebno-formačné stretnutia

Srdečne pozývame všetkých členov, kan-
didátov a sympatizantov KOČ na modli-
tebno-formačné stretnutia spojené s mo-
dlitbami za závislých, za naše oslobodenie
a oslobodenie celého národa, ktoré sa ko-
najú v Prešove v kaplnke pri kláštore ses-
tier CJ Sancta Maria na Konštantínovej 2
(vchod z Metodovej) každý druhý štvrtok
v mesiaci  o 17.15  hod.:  12.11. svätá
omša  a  adorácia,  26.11. stretnutie,
10.12. svätá omša a adorácia.

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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