
                       Na úvod

Ježiš je Víťaz!

Milí  priatelia!  Nachádzame sa  uprostred
mimoriadneho  jubilejného  Roka  milosr-
denstva a Veľkonočného obdobia.  Želaj-
me si spoločne:

Nech je pre nás Ježišovo zmŕtvychvsta-
nie  výzvou,  aby v našom živote  nepre-
vládali  negativizmus  a pesimizmus,  ale
aby v našom srdci mali stále miesto ná-
dej a optimizmus. Nech je to vidno v na-
šom osobnom živote i v našich spoločen-
stvách. Buďme nositeľmi nádeje a radosti
pre ľudí, ktorí sú okolo nás a sú smutní.

Rok milosrdenstva nech je pre nás výz-
vou  k skutkom telesného  a duchovného
milosrdenstva.  Samotné  dielo  KOČ  je
prejavom milosrdenstva. Robme toto die-
lo s ešte  väčšou láskou. Nech nám ini-
ciatíva  „Milujem  –  preto  nepijem!“  po-
môže ešte  viac  šíriť  ideu  zápasu o slo-
bodu a dôstojnosť človeka. Hlavnou moti-
váciou  nech  je  pre  nás  láska  k Bohu
a blížnym. Buďme vedení  láskou. Pripo-
mínajme si túžbu Ježiša Krista zachrániť
každého človeka. Staňme sa jeho spolu-
pracovníkmi. Želám vám to z celého srd-
ca! S pozdravom „Ježiš je Víťaz!“,

otec Jozef Heske

Katechéza

5. stretnutie k Roku milosrdenstva
„Kristovo srdce“

Vidieť
• Keď  chcem opísať  Otcovo  milosrden-
stvo, s akými ťažkosťami sa pri tom stre-
távam?
• Ako si môžem pripomenúť Otcovu lás-
ku?

Posúdiť
Kto mňa vidí, vidí Otca. (Jn 14, 9)

Cirkev  vyznáva  milosrdenstvo  Boha
a ním žije vo svojich skúsenostiach viery
a aj vo svojom učení. Cirkev upiera svoj
pohľad na Krista, sústreďuje sa na neho
a na  celé  jeho  tajomstvo  smrti  a zmŕ-
tvychvstania.  Pohľad  na  Krista  nás  pri-
vádza k pohľadu na Otca a na jeho mi-
losrdenstvo. Keď sa približujeme k Ježi-
šovmu  srdcu,  objavujeme  milosrdnú
lásku Otca, čo je hlavným obsahom me-
siášskeho poslania Krista. Eucharistia nás
približuje  k láske,  ktorá  je  silnejšia  než
smrť. Vždy, keď jeme ten istý chlieb a pi-
jeme  z toho  istého  kalicha,  ohlasujeme
nielen smrť Krista, ale aj jeho vzkriesenie,
a očakávame jeho druhý príchod. Samot-
ný  obrad  Eucharistie  vydáva  svedectvo
o láske, v ktorej sa on chce s nami zjed-
notiť. (Porov.: Dives in misericordia)

Denník 1769
Ó, Ježišu, Láska moja, ty vieš, že len

odnedávna konám tak,  aby som sa  vo
vzťahu voči blížnym riadila výlučne tvojou
láskou. Len ty poznáš moju námahu, kto-
rú som podstúpila v tomto smere. Dnes
je to pre mňa už ľahšie, ale keby si sám
nezapaľoval lásku v mojej duši, nedoká-
zala by som v nej vytrvať. Spôsobuje to
tvoja eucharistická láska, ktorá ma kaž-
dodenne zapaľuje.

Denník 91
Ježišu  môj,  len  ty  vieš,  koľké  prena-

sledovania trpím len preto, že som ti ver-
ná a pevne stojím pri  tvojich požiadav-
kách. Ty si  moja sila – podopieraj ma,
aby som vždy verne  splnila  všetko,  čo
odo mňa žiadaš. Sama zo seba nič ne-
môžem, ale ak ma ty posilňuješ, všetky
ťažkosti sú pre mňa ničím. Ó, Pane, vidím
dobre,  že môj život je  od prvej  chvíle,
keď ťa moja duša začala spoznávať, usta-
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vičným  bojom,  a to  čoraz  urputnejším.
Každé ráno sa v rozjímaní pripravujem na
celodenný  boj.  Sväté  prijímanie  je  pre
mňa zárukou, že zvíťazím, a tak to aj bý-
va. Bojím sa dňa, v ktorom nedostanem
sväté prijímanie. Chlieb mocných mi dáva
všetku silu k uskutočňovaniu diela a mám
odvahu plniť všetko,  čo žiada Pán. Od-
vaha a sila, ktorá je vo mne, nie je moja,
ale  toho,  ktorý  prebýva vo mne – Eu-
charistia. Ježišu môj, aké veľké môžu byť
nedorozumenia. Keby nebolo Eucharistie,
neraz by som nemala odvahu ísť ďalej po
ceste, ktorú si mi určil.
Konať
• Pri svätej omši sa stíšim a porozjímam
nad tajomstvom milosrdenstva.
• Chápu  ostatní  členovia  mojej  farskej
rodiny Kristovu lásku  prejavenú v Svia-
tosti Oltárnej?
• Čo môžem urobiť, aby som druhých ľu-
dí priblížil k tejto láske?

6. stretnutie k Roku milosrdenstva
„Nekonečná sila odpustenia“

Vidieť
• Ako sa pripravuješ na sviatosť zmiere-
nia a pokánia?
Posúdiť
Prečítajme si Jn 3, 16 – 17.

Cesta  k jednote  vedie  cez  sviatosť
zmierenia a pokánia. V tejto sviatosti mô-
žeme okúsiť milosrdenstvo – čiže lásku,
ktorá  je  silnejšia  než  hriech.  Vo  svete
jestvuje hriech, preto sa Boh zjavuje ako
milosrdenstvo. Milosrdenstvo hovorí  nie-
len o pravde, kým je Boh, ale aj o prav-
de, kým je človek a aký je svet. Milosr-
denstvo nekonečného Boha je nekoneč-
né!  Nekonečná je  aj  ochota  nebeského
Otca prijímať márnotratných synov, ktorí
sa vracajú domov. Nekonečná je aj ocho-
ta a sila odpúšťať, čo je stále sprítomnené
v obete Ježiša Krista. Žiaden hriech ne-
prevýši ani neohraničí túto moc. Ohraničiť
ju môže iba človek s nedostatkom dobrej
vôle, s nedostatkom ochoty obrátiť sa, či-
že  činiť  pokánie.  Iba  človek s odporom

voči  milosti  a pravde  o ukrižovanom
a zmŕtvychvstalom Kristovi ju môže ne-
prijať. (Porov.: Dives in misericordia)

Denník 647
Jednu  vec  som  pochopila:  musím  sa

veľa modliť za každého spovedníka o sve-
tlo Ducha Svätého, lebo keď pristupujem
k svätej spovedi a predtým som sa vrú-
cne nepomodlila, spovedník ma veľmi ne-
pochopí.

Denník 1725
Dnes ma Pán opäť poučil, ako mám pri-

stupovať k sviatosti pokánia: „Dcéra mo-
ja,  ako  sa  pripravuješ  v mojej  prítom-
nosti,  tak  sa  aj  spovedáš predo mnou,
kňazom sa len zakrývam. Nikdy neuvažuj
o tom, aký je kňaz, ktorým som sa za-
kryl. Odkrývaj sa v spovedi tak ako predo
mnou a tvoju dušu naplním mojím svet-
lom.“
Konať
• Budem častejšie pristupovať k sviatosti
zmierenia.
• Pomodlím sa za svojho spovedníka.

Otec Jozef Heske
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Zo stretnutí veriacich v Lipanoch

V kaplnke  Charitného  domu  v Lipanoch
sa na duchovnom programe, ktorý sa ko-
ná  raz  za  mesiac  a tradične  pozostáva
z modlitby  Korunky  Božieho  milosrden-
stva za závislých, svätej omše a adorácie,
opäť  zišlo  mnoho  veriacich  s úmyslom
odovzdať  v modlitbe  seba  aj  všetkých,
ktorí sa zmietajú v nejakej závislosti, do-
brotivému a milosrdnému Pánovi,  ďako-
vať  mu za všetky  dobrodenia a milosti,
chváliť ho za to, že je verný a koná s mo-
cou  v živote  človeka  a odprosiť  ho  za
všetky hriechy. Ponúkame vám dve za-
myslenia, ktoré tam odzneli počas z ho-
mílií 24. februára a 16. marca tohto roku.

Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené
Tento verš (Ž 34, 19) je pre nás vyzvou,
aby sme aj my mali skrúšené srdce. Aké
je to srdce? Je to také srdce, ktoré v sebe
nemá ani štipku egoizmu, je otvorené pre
Božie dary a neustále túži po Božej láske
a dobrote. Mám aj ja takéto srdce? Túžim
po srdci skrúšenom a poníženom?

Takéto srdce mali obyvatelia Ninive. Tí
všetci sa, od kráľa počínajúc, nastavili na
Božie zákony, na Božiu vlnu. Ninivčania
predtým lipli k zlu, no práve preto k nim
Pán posiela  proroka Jonáša.  Zmenili  sa
a vykročili  na  cestu  pokánia.  V ich srd-
ciach dozrelo radikálne rozhodnutie urobiť
niečo potrebné a dôležité pre ich duchov-
nú  záchranu.  Boh  videl  ich  pokánie,
a preto ich nezahubil. Môžu byť pre nás
vzorom.

Ako čítať z týchto slov v dnešnej dobe?
Aj  nám  Boh  posiela  do  cesty  evanjeli-
zátorov, kňazov, skrátka ľudí, cez ktorých
nám  chce  ukázať  správnu  cestu.  Aký
postoj je vtedy dôležité zaujať? Nesmie-
me  mať  tvrdé  a pyšné  srdce.  Jediná
šanca, ako sa postaviť pred Pána, je mať
skrúšené  srdce.  A k  tomu  potrebujeme
Boha, jeho milosť a jeho lásku, aby sme
sa klaňali jedine jemu a nikomu a ničomu
inému. Nemáme mať iných bôžikov. Ne-
môžeme  sedieť  na  dvoch  stoličkách.

Človek  má  povedať  nielen  slovami,  ale
najmä svojím srdcom: „Chcem slúžiť iba
svojmu Bohu a prenechať mu miesto vo
svojom  srdci.“  Nebojme  sa  urobiť  toto
rozhodnutie…

Pravda vás vyslobodí
Tento citát z Božieho slova (Jn 8, 32) je
kľúčový pre každého človeka. Aby bol člo-
vek naozaj slobodný, musí poznať prav-
du, musí vstúpiť do svetla pravdy.

Lož je charakteristická pre diabla, otca
lži. Diabol je klamár od počiatku, on na-
ozaj klame. Akým smerom sa uberá náš
život?  Ide  k Božiemu  svetlu  alebo  do
tmy?  Žijeme podľa  pravdy?  Má  pravda
skutočne svoje nepostrádateľné až zásad-
né miesto v našom živote?

Ak by sme boli neviem ako nábožní, ale
neviedlo  by  nás  to  k pravde  a k životu
v pravde, bolo by to iba divadlo. Toto di-
vadlo ľudia žili a Ježiš im to vyčítal. Hovo-
rí  o potrebe ich oslobodenia, ale oni sa
urážajú, lebo sa ich to bytostne dotýka.
No  ich  srdcia  pritom  zostávajú  tvrdé
a v otroctve. Ježiš im hovorí, aby sa po-
zreli na to, podľa čoho sa riadia vo svo-
jom živote.  Oni  ho predsa  chceli  zabiť,
a pritom si nahovárali, že sú Abrahámo-
vým vyvoleným potomstvom. Oni chceli
zničiť toho, ktorý im prišiel povedať prav-
du.

Je  dôležité  preklenúť  bolesť  z pravdy.
Pravdou sa zvykne zaťať  do živého, no
Ježiš je tu, aby nás oslobodil a dal nám
ešte  viacej.  Je  ťažké  vymyslieť  recept,
ako  pomôcť  človeku,  ktorý  si  nechce
priznať pravdu. Ježiš toto činí s každým
z nás, a to tak, že dáva svoje telo na kríž,
že ide za nás, hriešnych, na smrť. Až tak
ďaleko zašiel, aby sme pochopili, že nás
miluje. Ukazuje nám, aby sme sa nebáli
pravdy a ťažkostí z nej, aby sme sa ne-
báli priznať sa s čímkoľvek. Chce nás vo-
viesť do pravej slobody.

Skúsme  sa  poučiť  touto  Ježišovou
pedagogikou. Je dôležité, aby sme sa na-
učili Ježišovej škole a dokázali napomenúť
druhého,  povedať  mu  možno  aj  niečo
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nepríjemné. A povedať mu, že ho máme
radi a že nám na ňom záleží. Napomenúť
nie  s hnevom,  ale  z lásky.  Buďme  tiež
vďační tým, ktorí nám pomáhajú hľadať
pravdu, lebo ona nám ukazuje, ako žiť vo
svetle.             Anna Polomská, Pavol Kall

Z duchovných cvičení KOČ

V dňoch 4. až 6. marca 2016 sa v reko-
lekčnom dome otcov pallotínov v Smiža-
noch  uskutočnili  duchovné  cvičenia  pre
členov, kandidátov a sympatizantov kru-
ciáty  na  tému  Milosrdenstvo  v Duchu
Svätom. Duchovný  program  vychádzal
z celoročnej formačnej témy Hnutia Sve-
tlo-Život Mocou Ducha Svätého a z hlav-
ného zdroja, ktorým je mimoriadny jubi-
lejný Rok milosrdenstva.

Program rekolekcií  mal  témy:  Milosr-
denstvo  Boha,  Vzájomné  odpustenie
a Skutky telesného a duchovného milosr-
denstva. Duchovná obnova bola obohate-
ná stretnutiami v malých skupinách, kde
sa účastníci  zdieľali  so skúsenosťami zo
svojho života. Aj jednotlivé časti poduja-
tia (osobná modlitba, liturgia hodín, ho-
dina svedectva, modlitba chvál a modlit-
by príhovoru so službou spoločenstva Pa-
vol z Levoče a samozrejme slávené sväté
omše, ktoré boli vrcholným bodom kaž-
dého dňa) pomohli účastníkom k rozho-
dnutiu s radosťou konať skutky telesného
a duchového milosrdenstva, a to cez slu-
žbu  modlitby,  evanjelizácie  a oslobode-
nia.                                                   (jh)

Svedectvo Julky
Na týchto duchovných cvičeniach sa zú-
častnili  ľudia  z rôznych  miest,  rôzneho
veku a rôznych zamestnaní, ktorí si, ako
uviedli  na  prvom  spoločnom  stretnutí,
prišli „dobiť baterky“, načerpať psychické
a duchovné sily, stíšiť sa, stretnúť sa so
živým Pánom, posilniť sa vo viere, získať
duchovnú formáciu  a zažiť  novú  skúse-
nosť  spoločenstva  s Pánom  a bratmi.
Niektorí sa zúčastnili týchto rekolekcií pr-
výkrát,  avšak u väčšiny účastníkov tieto

cvičenia boli súčasťou ich formácie v hnutí
KOČ.

Milosrdného Otca  nám duchovný otec
priblížil na základe opisu Rembrandtovho
obrazu Návrat márnotratného syna. Bohu
záleží na našom živote, na nás, aby sme
boli šťastní, a to môžeme byť len v dome
nášho Otca. Avšak každý hriech je úte-
kom  z náručia  Otca,  kde  všetci  máme
svoje miesto. Rozhodnutie je na každom
z nás, či zostane v dome Otca alebo odí-
de.  Náš  život  je  ako  vláčik,  ktorý  má
ťahať rušeň – viera v Boha. Ak je život
vedený emóciami, krížom, hrozí mu vy-
koľajenie, strata smeru a cieľa, ktorým je
dom Otca.

Mottom  mimoriadneho  Svätého  roku
milosrdenstva je myšlienka Milosrdní ako
Otec. Ako je Boh-Otec milosrdný k nám,
tak máme byť milosrdní aj mi k svojim
bratom a sestrám, a to  prostredníctvom
skutkov telesného a duchovného milosr-
denstva. Každé kresťanské spoločenstvo,
farnosť,  rodina sa  má stať  oázou milo-
srdenstva, poľnou nemocnicou pre ľudí na
periférii spoločnosti.

Meditáciám na dané témy napomohli aj
otázky:  Ako  prežívam Božie  milosrden-
stvo ja sám? Bol som už v pozícii márno-
tratného,  strateného  syna?  Komu  a čo
som neodpustil  ja? Mám človeka,  ktorý
mi  odpustil?  Čo  som  prežíval  pri  jeho
slovách odpustenia? Prijal som odpuste-
nie človeka alebo som sa vracal ku skut-
kom, ktoré vykonal? Koho chcem poprosiť
v budúcnosti o odpustenie ? Odpustil som
sebe samému? Čo to bolo? Nie je potreb-
né odpustiť najprv sebe, aby som mohol
potom odpustiť bratom? Týmito otázkami
sme si  uvedomili vážnosť a potrebu od-
pustenia pre každého človeka.

Pri skutkoch duchovného milosrdenstva
my  prichádzame  k ľuďom,  pri  skutkoch
telesného milosrdenstva prichádzajú ľudia
k nám, menia nám naše predstavy, pro-
jekcie  o nich.  Spomínané  skutky  nie  je
možné  robiť  bez  moci  Ducha  Svätého,
ktorý nás k nim uschopňuje. Človek, kto-
rý je milosrdný, je ako strom zasadený

4

Správy a svedectvá



pri vode a prináša hojné ovocie. Práve na
duchovných  cvičeniach  máme  možnosť
načerpať vodu – silu, chuť, nádej a radosť
do  ďalších  dní  nášho  života,  ktoré  sú
niekedy  púšťou  a inokedy  rozkvitnutou
záhradou.

Na záver duchovných cvičení sa účast-
níci  podelili  so  svojimi  svedectvami
o tom, čo prežili počas týchto troch dní.
Skutky  milosrdenstva  jedna  účastníčka
konala  bez  toho,  aby  si  to  uvedomila.
Ďalšia účastníčka prvýkrát zažila modlitbu
spoločenstva,  počas  ktorej  sa  jej  Boh
dotkol  uzdravujúcou  silou.  Spoločenstvo
s mladými  ľuďmi  spevom  a modlitbou
oslovilo viacerých ľudí.

Čas  v Smižanoch  bol  časom  Božieho
zázraku, ako on zjednocuje rôznych ľudí
v modlitbe a následne v pokoji a radosti.
Boh-Otec má vo svojej dlani, vo svojom
náručí paradoxne všetkých ľudí, aj tých,
ktorí utekajú z jeho domu, aj tých, čo sú
v ňom len z povinnosti a srdcom sú mu
vzdialení, tak ako starší brat z evanjelia.
Ale má tam aj tých, pre ktorých je dom
Otca všetkým – takúto pravdu si uvedo-
mila jedna z účastníčok.

Pre mňa to bol dar Boha-Otca zúčastniť
sa týchto duchovných cvičení, nabrať síl,
spoznať úžasných bratov a sestry, zdieľať
sa s nimi v modlitbe, v piesni a v rozho-
voroch o úžasných pravdách našej viery.
Sme Bohom milované deti, ktoré hovoria
svojim  zraneným,  znechuteným bratom
a sestrám, že aj oni sú objektom Božieho
milosrdenstva, zázraku odpúšťajúcej Bo-
žej lásky, bez ktoej nemôžeme žiť život
v hojnosti,  ktorý  mal  pre  nás  Boh  pri-
pravený od večnosti.

Vďaka Pánovi, duchovnému otcovi, Git-
ke Kočišovej a všetkým, ktorí sa podieľali
na realizácii duchovných cvičení.

Svedectvo Majky zo Žiliny
Na duchovných cvičeniach sa zúčastnili aj
ľudia,  ktorí  nie  sú  ani  členmi,  ani
sympatizantmi  KOČ,  a ešte  sú  aj  zo
zahraničia  –  ako  pani  Ann z Írska.  Pre
mňa to bola tretia obnova. Už len prítom-

nosť  kostola  Božieho  milosrdenstva  so
Svätou bránou pre mňa znamenala veľmi
veľa. Ďakujem otcovi Jozefovi za krásne
slová o milosrdenstve, pretože tu sme si
všetci uvedomili, že Boh sa nám cez neho
prihovára, aby sme aj my boli milosrdní,
lebo tento rok nie je Rok Božieho milo-
srdenstva,  ale Rok milosrdenstva.  A tak
ako bol Ježiš milosrdný ku všetkým, ale
najmä k hriešnikom, Nebeský Otec chce,
aby sme aj my boli milosrdní nielen k na-
šim bratom a sestrám, ale aj k našim ne-
priateľom.  Tieto  slová  boli  namierené
priamo  do  môjho  srdca!  Milosrdenstvo
môžem  prejavovať  skutkami  telesného
milosrdenstva: hladných kŕmiť, smädných
napájať,  nahých odievať,  pocestných  sa
ujať, väzňov vykupovať, chorých navšte-
vovať  a mŕtvych  pochovávať…  a tiež
skutkami  duchovného  milosrdenstva:
hriešnikov napomínať, nevedomých vyu-
čovať, pochybujúcim dobre radiť, zarmú-
tených tešiť, krivdu trpezlivo znášať, ubli-
žujúcim odpúšťať  a za živých a mŕtvych
sa modliť.

Na tento požehnaný čas duchovnej ob-
novy som sa veľmi tešila. Je to pre mňa
dôležité aj preto, lebo pôstny čas preží-
vam  veľmi  intenzívne,  s osobným  pôs-
tom,  modlitbami  za  druhých,  či  živých
alebo mŕtvych, a snažím sa prejsť každý
deň Milosrdnou bránou a obetovať plno-
mocné odpustky pri splnení podmienok za
duše  v očistci.  Večer  sme  mali  v reko-
lekčnom dome v kaplnke Božského Srdca
svätú omšu a samozrejme sme sa spo-
znávali na prvom stretnutí. S niektorými
priteľmi sa poznám už dlhšiu dobu a bola
som rada, že sme sa opäť po roku stretli,
ale potešila som sa aj novým priateľom,
ktorých si Boh pozval na obnovu.

Otec Jozef nám stále viac a viac pribli-
žoval  Božie  milosrdenstvo.  Na  sobotnej
obnove  som  prežívala  prednášku  veľmi
intenzívne, pretože sme mali Rembrand-
tov obraz Márnotratný syn, môj obľúbe-
ný,  pretože  s márnotratným  synom  sa
neraz stotožňujem, som práve po piatom
roku môjho  obrátenia.  Pri  slovách  otca
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Jozefa  o otcovi  som  v duchu  ďakovala
nebeskému Oteckovi,  pretože on sa ku
mne správal ako márnotratný otec, keď
trpezlivo čakal na môj návrat, ktorý trval
veľmi  dlho.  Aj  ja  sa  môžem  stotožniť
s márnotratným  otcom,  pretože  nielen
Boh, ale aj ja čakám na návrat mojich
márnotratných detí. Zaujímavé bolo aj to,
že vlastne aj starší syn bol márnotrtný,
pretože  aj  na  obraze  je  vidieť,  ako
nemôže prijať mladšieho brata, ktorý sa
vrátil  k otcovi,  nedokáže  mu  odpustiť.
Uvedomila som si, že som prešla odpus-
tením Bohu, sebe a druhým.

Odpustenie bolo ťažkou témou ďalšieho
stretnutia.  Pracovali  sme  v skupinkách,
kde sme si rozoberali svoje odpustenie, či
sme dokázali odpustiť sebe alebo druhým
a ako sme na tom so sebaprijatím. V na-
šej skupinke som priateľom poradila, ako
som ja prešla sebaprijatím, čo som dlho
trénovala: ráno, strapatá, neumytá, neu-
česaná, rovno z postele som sa postavila
pred zrkadlo a chválila Boha za veľdielo,
ktoré vidím pred sebou. Je to ťažké, nie
každý  to  dokáže,  ale  dá  sa  to  naučiť
a Boh sa určite teší z toho, že sa človek
dokáže prijať taký, aký je.

V mojom  vnútri  budú  dlho  rezonovať
slová otca Jozefa, ktoré nám predostrel
na  meditácii  o pravidlách  odpustenia:
Milovať  svojich nepriateľov  – urobiť  pre
nich niečo pozitívne – modliť sa za nich.
Robiť dobro tým, čo nás nenávidia. Žeh-
nať tým, ktorí  nás preklínajú. Modlitbou
ich máme odovzdávať Bohu: „Bože, od-
pusť im, lebo nevedia, čo robia!“

Na duchovnej obnove som si uvedomi-
la,  že  tak  ako  je  otec  Jozef  milosrdný
k nám, mám byť aj ja milosrdná k dru-
hým. Nie vždy sa mi to darí, ale podstat-
né je, aby som si to uvedomovala a roz-
hodla sa pre milosrdenstvo. Nemám pes-
tovať duchovné sebectvo, teda nechávať
si Božiu lásku iba pre seba – ja a Boh.
Ľuďom treba  vydávať  svedectvo  o tom,
že sú Bohom milovaní a všetci, naši blízki
ale  aj  nepriatelia  sú  objektom  Božieho
milosrdenstva. Dostala som tak odpoveď,

prečo si ma Boh pozval na túto obnovu:
pretože chce poslať mňa, aby som ľuďom
vydala svedectvo o Bohu a konala skutky
telesného aj duchovného milosrdenstva.

Sobotný  večer,  po  svätej  omši,  sme
strávili  pri  chválach v kaplnke  v spoloč-
nosti  spoločenstva  Pavol,  ktoré  nám aj
poslúžilo modlitbami príhovoru a na záver
večera sme dostali  eucharistické požeh-
nanie.

V nedeľu povedal otec Jozef vo svojej
prednáške, že ak budeme konať skutky
telesného  milosrdenstva,  ľudia  prídu  za
nami a často zmenia naše plány. Uvedo-
mila som si,  že sa mám viac stretávať
s ľuďmi a preukazovať im skutky telesné-
ho a duchovného milosrdenstva, pretože
ľudia sú veľmi zranení ťažkosťami života
a je potrebné, aby sme im vydávali sve-
dectvo o Božej milosrdnej láske. A Bohu
máme dávať denne svoje „áno“.

Zdieľanie všetkých o tom, ako sme po-
cítili  Božie  milosrdenstvo  a čo  na  nás
zanechali  duchovné  cvičenia,  s čím  sa
vrátime domov, do každodenného života,
bolo veľmi silné. Duchovnú obnovu sme
zakončili svätou omšou, naobedovali sme
sa a rozlúčili.  Budem sa  tešiť  na ďalšie
stretnutie s priateľmi na duchovnej obno-
ve opäť o rok. Verím, že to, čím sa ma
Boh  dotkol,  ostane  natrvalo  v mojom
srdci a budem sa každý deň rozhodovať
preto, aby som aj svojím životom svedčila
o láske Boha k jeho stvoreniu.

Zo  srdca  ďakujem  otcovi  Jozefovi  za
milosrdné  slová,  Gitke  za  zabezpečenie
duchovnej  obnovy a všetkým,  s ktorými
mi  Pán  doprial  stretnutie…  Nech  nás
všetkých Pán chráni a žehná!            KOČ

Pozvánky

Púť do Medžugoria

Kruciáta oslobodenia človeka v Levoči or-
ganizuje v dňoch 10. – 19. augusta 2016
už 9. púť KOČ do Medžugoria.

V cene  295 €  je  zahrnuté:  doprava
klimatizovaným  autobusom,  ubytovanie
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s polpenziou  pri  mori  (obedy,  večere),
ubytovanie a strava v penzióne v Medžu-
gorí  (raňajky,  obedy,  streda  –  pôstna
strava), poistenie, sprievodca, vstupy do
komunít  a preklad  omší  do  slovenčiny.
Duchovné vedenie zabezpečuje páter Ro-
man Gažúr.

10. augusta o 15.50 hod.: Svätá omša
v minoritskom kostole v Levoči. Odchod.

11. augusta  dopoludia:  Príchod  na
Makarsku riviéru. Ubytovanie vo františ-
kánskom kláštore v Zaostrogu (tri noci).

14. augusta popoludní: Odchod do Me-
džugoria.  Ubytovanie.  Účasť  na medžu-
gorskom večernom programe.

15. – 18. augusta: Výstup na Podbrdo
a Križevac. Návšteva komunity Cenacolo.
Medžugorský večerný program.

19. augusta 2016: Návrat.
Prihlasujte sa, prosím, na e-mailových

adresách:  registracia@kruciata.sk  alebo
margitakocisova@gmail.com alebo na te-
lefónnom čísle: 0944 546 014 (p. Margita
Kočišová). Do prihlášky, prosím, uveďte:
1.) meno a priezvisko, 2.) dátum narode-
nia, 3.) presnú adresu, 4.) číslo cestovné-
ho  dokladu,  ktorý  použije  účastník  na
cestu (platný pas alebo platný občiansky
reukaz).                                           KOČ

Pastoračné príručky
k Roku milosrdenstva

Na Slovensku postupne vychádzajú ma-
teriály Pápežskej rady na podporu novej
evanjelizácie pre hlbšie prežívanie mimo-
riadneho Svätého roku milosrdenstva, vy-
tvorené  na  žiadosť  pápeža  Františka.
V tomto milostivom roku sú určené všet-
kým, ktorí chcú naplno využiť milosti toh-
to  výnimočného  času.  „Sme  povolaní,
aby sme Božiemu milosrdenstvu dovolili
prenikať do svojich dní a na všetky mie-
sta svojho života.“

Zatiaľ vyšli brožúrky Podobenstvá milo-
srdenstva  (biblicko-teologický  komentár
k ôsmim podobenstvám o milosrdenstve
v Lukášovom evanjeliu), Svätci v milosr-
denstve (krátke  životopisy  27  svätých

a blahoslavených, ktorí ponorení v Božom
milosrdenstve  boli  sami  milosrdní  voči
iným v hrdinskej miere), Skutky milosr-
denstva  (katechézy ku skutkom milosr-
denstva  postavené  na  Svätom  písme,
Katechizme Katolíckej cirkvi  a učení  cir-
kevných otcov) a Spoveď: sviatosť milo-
srdenstva (pohľad na sviatosť zmierenia
na základe Písma a Tradície cirkvi, ktorý
má viesť k formácii svedomia a obnove-
niu slávenia  sviatosti).  Neskôr  pribudnú
brožúrky  Žalmy milosrdenstva, Cirkevní
otcovia o milosrdenstve a Pápeži o milo-
srdenstve.

Brožúrky (formát A5, rozsah do 88 st.)
v slovenskom preklade vydáva Kongregá-
cia Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemp-
toristi. Cena 3,10 € za kus, u vydavateľa
zľavy od 15 %. Slovo medzi nami, Puški-
nova 1, 811 04 Bratislava, 0948 440 037
slovo@smn.sk.                                 HSŽ

10 rokov KOČ v Prešove

Pri príležitosti okrúhleho výročia pôsobe-
nia  spoločenstva  Kruciáty  oslobodenia
človeka v Prešove vás srdečne pozývame
na ďakovnú svätú omšu, ktorá sa usku-
toční 21. mája 2016 o 9.00 hod. v Kon-
katedrále sv. Mikuláša v Prešove, na vy-
stúpenie  hostí  na  témy  Spoluzávislosť,
František  Blachnický  a jeho  kruciáta
a svedectvá  so  začiatkom  o 13.00 na
Gymnáziu sv. Moniky a na Korunku k Bo-
žiemu milosrdenstvu a adoráciu so začiat-
kom  o 15.00.  Svoju účasť  aj s počtom
ľudí z vašej oblasti potvrďte, prosím, na
adresu:  mihalyovajuliana@gmail.com.
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Kalendárium kruciáty 2016

Téma formačného roka:
Mocou Ducha Svätého

Iniciatíva: Milujem, preto nepijem!

15. máj 2016 – Slávnosť  Zoslania  Du-
cha Svätého
Jún 2016 – Pracovné stretnutie  celoslo-
venského KV KOČ
1. júl 2016 – Pešia púť KOČ do Levoče 
10. – 19. august 2016 – Púť  KOČ  do
Medžugoria
14. august 2016 – Liturgická  spomien-
ka na sv. Maximiliána Kolbeho, patronát-
ny sviatok KOČ
1. september 2016 – Celoslovenská púť
KOČ a HSŽ do Kroscienka nad Dunajcom
Október 2016 – Celoslovenské  sympó-
zium KOČ
22. október  2016 – Liturgická  spo-
mienka  na  sv.  Jána  Pavla  II.,  patro-
nátny sviatok KOČ
November 2016 – Pracovné  stretnutie
celoslovenského KV KOČ
8. 12. 2016 – Liturgická slávnosť Nepo-
škvrneného počatia Panny Márie, patro-
nátny sviatok KOČ

 Máj  Jún
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

Vydávanie nášho dvojmesačníka ECHO
pre ľudí bez prístupu na internet závisí aj
od  Vás.  Prosíme  Vás  o jeho  podporu.
Číslo účtu: 75 12 63 50 01/5600. Správa
pre prijímateľa: ECHO. 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
Rímskokatolíckeho farského úradu 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,
kandidátov  a sympatizantov  KOČ  na
modlitebno-formačné  stretnutia  spojené
s modlitbami za závislých, za naše oslo-
bodenie  a oslobodenie  celého  národa,
ktoré sa konajú v Prešove v kaplnke pri
kláštore sestier CJ Sancta Maria na Kon-
štantínovej 2 (vchod z Metodovej) každý
druhý  štvrtok  v mesiaci  o 17.15  hod.:
12.05. formačné stretnutie, 19.05. svätá
omša a adorácia, 09.06. formačné stret-
nutie, 23.06. 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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	Srdečne pozývame všetkých členov, kandidátov a sympatizantov KOČ na modlitebno-formačné stretnutia spojené s modlitbami za závislých, za naše oslobodenie a oslobodenie celého národa, ktoré sa konajú v Prešove v kaplnke pri kláštore sestier CJ Sancta Maria na Konštantínovej 2 (vchod z Metodovej) každý druhý štvrtok v mesiaci o 17.15 hod.: 12.05. formačné stretnutie, 19.05. svätá omša a adorácia, 09.06. formačné stretnutie, 23.06. svätá omša a adorácia.

