
                       Na úvod

Desať rokov KOČ v Prešove

Odkedy  je  Hnutie  Svetlo-Život  na  Slo-
vensku, medzi jednotlivcov a oázové spo-
ločenstvá  sa  šíri  aj  dielo Kruciáty  oslo-
bodenia človeka. Ďakujme Bohu za otca
zakladateľa Františka Blachnického, ktorý
sa  usiloval  o výchovu  nového  človeka
v rámci  nového  spoločenstva  šíriaceho
novú  kultúru,  a tak  aj  o jeho  slobodu
a dôstojnosť.  V Poľsku,  v krajine  svojho
vzniku, pôsobí dielo KOČ od roku 1979.
Prvá  stanica KOČ na Slovensku vznikla
v roku 1999 v Levoči. Neskôr vznikla sku-
pina v Bardejove, potom Lipanoch.

V Prešove pôsobí spoločenstvo KOČ de-
sať rokov. Je to najmä spoločenstvo mo-
dlitby a pôstu. Chodíme aj na apoštolské
výjazdy do farností, do ktorých nás po-
zvú. Prvým zodpovedným vedúcim v pre-
šovskom spoločenstve bol Marek Badida,
terajší kňaz v Podhorodi. Po ňom prevzal
službu  zodpovednosti  Pavol  Malík,  člen
HSŽ. V súčasnosti má vedenie na starosti
Julka Mihalyová, členka Oázy dospelých.

Sme radi, že do diela KOČ v Prešove sú
duchovne zapojení nielen jednotlivci, ale
že tu pôsobí aj modlitebná skupina KOČ.
Ďakujeme všetkým tým, ktorí  pomáhali
a pomáhajú pri šírení myšlienok slobody,
nového  človeka  a novej  kultúry.  Znova
pozývame všetkých ochotných ľudí, aby
sa zapojili do služby v KOČ – do diakonie
oslobodenia. Nielen pôst vo forme dobro-
voľnej  abstinencie  je  pilierom KOČ,  ale
dôležitými stĺpmi zápasu o človeka, kto-
rého sloboda je aj dnes ohrozená, sú aj
modlitba a evanjelizácia vo všetkých ich
podobách a formách.

„Milujem, preto nepijem!“ To je heslo,
ktoré nás sprevádza a je našou  motivá-

ciou pre  službu  v diakonii  oslobodenia.
Láska k Bohu a k človeku je odpoveďou
na otázku: Prečo si v KOČ? Nech nás po
ďalšie  obdobie  pôsobenia  spoločenstva
KOČ v Prešove sprevádzajú  Božia láska
a Božie milosrdenstvo. A nielen v Prešo-
ve, ale aj na celom Slovensku. Nech je
Pán  v tomto  diele  oslávený  ešte  viac
a nech je ešte viac ľudí naplnených da-
rom slobody Božieho dieťaťa. To si všetci
želáme z celého srdca!

Otec Jozef Heske,
moderátor Diakonie oslobodenia HSŽ

Katechéza

7. stretnutie malých skupiniek KOČ
„Oslobodenie skrze pravdu –

Dielo milosrdenstva“

Vidieť
• Ako sa angažujeme – ako jednotlivci aj
ako skupiny – v rôznych dielach milosr-
denstva?
• Na koľko sa pre nás slová sv. Jána Pa-
vla  II.  o potrebe  novej  tváre  (podoby)
milosrdenstva stali výzvou k rozhodnutiu
sa pre konkrétnu činnosť v diele bratskej
lásky?
• Aký vklad môžeme dať ako spoločen-
stvo  KOČ do  Roka milosrdenstva  podľa
našej charizmy?
Posúdiť
Prečítajme si  úryvok zo Svätého písma
Ján 8, 31–36.

Prečítajme si myšlienky o. Blachnického
zo stretnutia  zodpovedných HSŽ v roku
1981 na Jasnej Góre v Częstochowej:

„Ak  vykonávame  službu  –  diakoniu
oslobodenia  skrze  pravdu,  vykonávame
základne dielo milosrdenstva voči našim
bratom.  Medzi  svedectvom  o pravde
a milosrdenstvom  sú  hlboké  vnútorné
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spojenia. A to je veľký dar.“
Čo môžeme a máme urobiť ako spolo-

čenstvo  KOČ?  Otec  František  ponúka
nasledovné odpovede: 

a) Máme  dať  odpoveď  cez  službu  –
diakoniu modlitby. Na modlitebný apel
sv.  Jána  Pavla  II.:  „Nech  zostúpi  tvoj
Duch a obnoví tvárnosť tejto zeme!“ na-
stala v poľskej spoločnosti veľká zmena.
Aj my chceme počuť toto volanie modlit-
by. Chceme dať odpoveď na výzvu pápe-
ža, ktorá je obsiahnutá v poslednej kapi-
tole jeho encykliky Dives in misericordiae.
Naša cirkev nemôže zabudnúť na modlit-
bu,  ktorá  je volaním po Božom milosr-
denstve v situácii, keď mnohostranné zlo
ohrozuje ľudstvo (porov. DIM 78). Chce-
me sa modliť prosebnú modlitbu o milo-
srdenstvo Boha pre náš národ a súčasný
svet. 

Poslušní  tomuto pozvaniu chceme vy-
prosiť Božie milosrdenstvo pre náš národ
a pre  terajší  svet.  Chceme  sa  modliť
v duchu pravdy  a odprosovania  uznajúc
pred Bohom vlastné hriechy, za ktoré si
zaslúžime trest. Chceme prosiť o moc Du-
cha  Svätého  pre  tých,  ktorí  zápasia
o pravdu  a spravodlivosť,  aby  vytrvali.
Máme sa  modliť  za tých,  ktorí  sú ešte
otrokmi  klamstva,  egoizmu  a túžby  po
nadvláde.

b) Našou reakciou na túto skutočnosť
má byť služba –  diakonia evanjelizá-
cie. V presvedčení, že iba Kristus je po-
slednou  zárukou  oslobodenia  a ochrany
dôstojnosti človeka, chceme tohto Ježiša
ohlasovať  všetkým,  ktorí  ho ešte  dobre
nepoznajú a ktorí ho neprijali osobne do
svojho srdca  ako  svojho jediného Pána
a Spasiteľa.  Chceme sa zapojiť  do diela
veľkého plánu evanjelizácie s tým, že ľu-
dom prinášame to, čo je najdôležitejšie,
radostné  –  že  Božie  milosrdenstvo  sa
zjavilo v Ježišovi Kristovi. 

c) Ďalšou odpoveďou má byť diakonia
milosrdenstva. Chceme si uvedomiť, že
evanjelizácia  ako  ohlasovanie  Božieho
milosrdenstva  nemôže  byť  vierohodné
a plodné bez preukazovania tohto milosr-

denstva  našim bratom, zvlášť  tým naj-
menším,  trpiacim,  hladným  a ukrivde-
ným. Chceme v našom spoločenstve ini-
ciovať diakoniu milosrdenstva ako pomoc
pre charitatívne diela, ktoré slúžia hlad-
ným, chorým, opusteným, mnohodetným
rodinám, rodinám alkoholikov, atď. 

d) Výsledkom uvažovania o našom po-
volaní  do  služby  –  diakonie  jednoty
v duchu  milosrdenstva  v realite,  ktorú
prežívame, má byť plnšie zapojenie sa do
diakonie oslobodenia, zvlášť v diele KOČ.
• Na čom spočíva  diakonia  oslobodenia
skrze pravdu?
• Ako môžeme konkrétne vykonávať túto
službu – diakoniu, ku ktorej nás vyzval
otec zakladateľ  Blachnický?  Do čoho sa
cítiš pozvaný ty sám?
• Pôsobia vo vašej oblasti alebo v spolo-
čenstve  spomínané  služby  –  diakonie
modlitby,  evanjelizácie  a milosrdenstva?
Ak áno, vykonávajú úlohy, ktoré sú od-
poveďou na znamenia dnešných čias?
Konať
Pouvažujte  nad  pôsobením  jednotlivých
diakonií, ktoré sú prejavom postoja milo-
srdenstva. Čo môžeme vykonať, aby sme
splnili tieto svoje úlohy?

Otec Jozef Heske
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Cirkev sa omladzuje!

Iuvenescit Ecclesia (Cirkev sa omladzuje)
je názov nového cirkevného dokumentu
Kongregácie pre náuku viery o pôsobení
Ducha Svätého v charizmatických a hie-
rarchických  daroch. Dokument  hovorí
o nepretržitom účinkovaní Ducha Svätého
v živote Cirkvi, a to od Turíc až po Druhý
príchod Pána Ježiša. Len je potrebné roz-
poznať jeho hlas a jeho pôsobenie.

Čim viac sa zjavujú charizmy, tým viac
je pokušení postaviť sa proti Cirkvi lásky
(ktorá je aj inštitúciou), čo je však faloš-
ná  alternatíva.  Prameňom sviatostí  a aj
sviatosti  kňazstva,  teda  aj  hierarchie
v Cirkvi,  je  ten  istý  Duch  Svätý,  ktorý
rozdáva  hierarchické  aj  charizmatické
dary. V Bohu niet opozície. Ak niekto chce
zasievať rozdelenie v Božom diele, tak to
isto nie je dielo Ducha Svätého.

Čo je to hierarchický dar? Na čo je nám
daný?  A čo  je  charizmatický  dar?  Ako
chápať  to,  čo  Boh  daroval  Cirkvi?  Ako
chápať  dary,  ktoré  som  dostal?  A ako
rozlišovať? Dokument ponúka kritériá:

• povolanie k svätosti,
• angažovanie sa v misijnom ohlasova-

ní evanjelia,
• zhoda s učiteľským úradom Cirkvi,
• jednota s celou Cirkvou a účasť na jej

živote,
• akceptácia iných darov a spolupráca

s nimi,
• prijatie času na skúšku počas skúma-

nia pravosti charizmy,
• prítomnosť duchovných darov, ako je

láska, pokoj a ľudskosť,
• život podľa Božieho slova, modlitba,

liturgia, sviatosti,
• všetko pre vzrast všetkých povolaní.
Spoločenský  rozmer  tu  musí  byť  prí-

tomný,  a to  aj  v kerygme.  Nestačí  iba
vzťah s Bohom. Je potrebný aj pohľad na
blížneho. A aktívna láska, čo je súčasťou
charizmy. Ak sa zdá, že je to ťažké, treba
počítať s Duchom Svätým. On dáva svoj
dar. On sám sa bude starať o tento dar.

List kongregácie spomína aj túto my-

šlienku: Ak si  budeme myslieť,  že mu-
síme bojovať o svoj dar s Cirkvou, tak je
to zápas o čosi, čo je moje. Môže to byť
aj moja predstava a nie Boží dar. A pred-
sa ide o to, aby sme to rozlišovali.  Nič
z toho, čo dáva Duch Svätý, sa nestratí.
Ale je potrebné nedať sa zviesť tým, čo
nepochádza od neho.

Otec Jozef Heske

Levoča bez hazardu

V Levoči od januára 2017 nebudú herné
automaty. O ich zákaze na území mesta
rozhodli mestskí poslanci mestského za-
stupiteľstva na svojom zasadnutí v máji.
Reagovali tak na petíciu, ktorú spísali Le-
vočania v rámci  iniciatívy Zastavme ha-
zard.  Podľa  autorov  petície  dochádza
v meste k narúšaniu verejného poriadku.
Podpísalo  sa  pod  ňu  viac  ako  3800
Levočanov. Mesto sa tak pridalo k mno-
hým mestám a obciam na Slovensku, ale
aj k Prahe, Brnu, Viedni, ktoré tiež hazard
na svojom území obmedzili.

Na rokovaní sa zúčastnili desiatky do-
brovoľníkov z rôznych organizácií podpo-
rujúcich  obmedzenie  hazardu  v Levoči
a rovnako aj  zástupcovia hracieho prie-
myslu.  Bola  umožnená  diskusia  a pre-
dloženie argumentov oboch strán, ktorú
uzatvorili  poslanci  hlasovaním. Bolo  tiež
umožnené vystúpiť dobrovoľníčke, ktorej
otec podľahol tejto závislosti. Hazard sa
nedotýka iba hráčov, ale devastačne pô-
sobí na širší okruh osôb.

TASR a Kormidlo.sk

Zo stretnutia v Lipanoch

V stredu 25. mája 2016, v predvečer slá-
vnosti Božieho Tela, sa v kaplnke Charit-
ného domu v Lipanoch zišli členovia, kan-
didáti a sympatizanti KOČ spolu s ďalšími
veriacimi.  Súčasťou  programu bola  Ko-
runka Božieho milosrdenstva za akokoľ-
vek spútaných nejakou závislosťou, svätá
omša, adorácia a svedectvá.

V homílii odzneli aj tieto myšlienky:
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Ježiš  Kristus  je  prítomný  v Eucharistii
a takýmto výnimočným spôsobom zabez-
pečuje svoj prísľub slova, ktoré povedal,
keď odchádzal k Otcovi na nebesia:  „Ja
som s vami až do skončenia sveta.“

My často Ježišovu prítomnosť hľadáme
na rôznych miestach, v rôznych znakoch
a symboloch a túžime po jeho prítomno-
sti  v zjaveniach  a videniach.  A pritom
máme  každý  deň  možnosť  priamo
prijímať živého Krista, živého Boha. On,
živý Boh, túži vstúpiť do nášho života. Eu-
charistia je naozaj živý Pán Ježiš, ako sa
učia už deti pred prvým sv. prijímaním.
Tento sviatok Božieho Tela je tu preto,
aby sme sa utvrdili v tejto viere. Je po-
trebné znova si pripomínať vieru v reálnu
prítomnosť  Krista v Eucharistii  pod spô-
sobom chleba a vína. 

Súčasťou toho sviatku sú eucharistické
sprievody, ktoré poukazujú na to, že Boh
túži  vstúpiť  do  života  každého  človeka.
Procesia nie je nejaká paráda – je potreb-
né prejaviť vieru v Ježiša aj vonku, mimo
chrámu. Je potrebné deklarovať,  že ve-
ríme v Ježiša a že je prítomný v našom
živote. Sme tu preto, aby sme evanjelium
ohlasovali verejne. Na to slúži aj procesia.
No naša viera nemá stáť len na nej…

V poľskom Gdansku majú podujatie pod
vedením Diecéznej  školy  novej  evanje-
lizácie  s názvom  Katolíci  na  ulici.  Je  to
predovšetkým  o ohlasovaní  radostného
posolstva,  o svedectvách,  modlitbách,
piesňach chvál  a osobných rozhovoroch.
Organizujú to práve na sviatok Božieho
Tela. Takto chcú vyjadriť pravdu, že Ježiš
chce  byť  prítomný  v srdci  každého  člo-
veka, aj toho, ktorý blúdi či tápe v tme.
Jedným bodom programu je aj príležitosť
na rozhovor a na sviatosť zmierenia pria-
mo na ulici.  Ľudia, ktorí  sú rozídení  po
meste, posielajú tápajúcich či hľadajúcich
na tento rozhovor.

Keď nosím Krista vo svojom srdci, tak
som monštrancia, teda schránka, kde je
Kristus. Ostatní  v nás majú vidieť tohto
živého Krista. Majú sa v nás stretnúť so
samotným Kristom.  Kdekoľvek  sme,  na

pracovisku, na ulici. Keď mám v srdci ži-
vého  Krista,  som  plný  vitality  a chcem
napredovať  v duchovnom  živote.  Vtedy
sa  nedá stáť  na  jednom mieste.  Svätý
Otec František hovorí: „Kresťan, ktorý ne-
rastie  a prestane  sa  hýbať,  je  múmia.“
Múmia je  plná mŕtvolnej  hniloby.  Preto
chceme aj dnes vyjadriť túžbu byť plný ži-
vého Krista. Preto sa chceme posúvať do-
predu. 

Aký som, Bože, dobrý či zlý? Aký mô-
žem byť?  Často  si  takéto  otázky kladie
nejeden z nás. No takéto otázky sú ne-
bezpečné, plné egocentrizmu. Ale pýtaj-
me sa či zvolajme: Bože, čo mám robiť?
Pán chce, aby sme mu boli k dispozícii.
Aby  sme  mali  takýto  postoj:  Pane,  tu
som, čo mám konkrétne urobiť, akú misiu
mám vo svojom živote, farnosti, v rodine
a v spoločenstve?

Ježiša  prijímame  v Eucharistii  nielen
preto, aby sme boli spokojní a šťastní, ale
aby sám Ježiš mohol cez nás ísť do te-
rénu, do spoločnosti. Eucharistia je teda
misia, poslanie, úloha. Ďakujme Ježišovi
za najväčšie duchovné dobro, ktorým je
Eucharistia. 

Anna Polomská, Pavol Kall

Zo stretnutia v Prešove

Pri príležitosti okrúhleho 10. výročia pôso-
benia  spoločenstva  KOČ  v Prešove  sa
v sobotu  21.  mája  2016  uskutočnilo
ďakovné stretnutie. Okrem členov z Bar-
dejova, Hertníka, Jarovníc, Lendaku, Le-
voče, Lipian, Rožňavy, Popradu, Prešova
a Spišskej Novej Vsi a symaptizantov do-
konca až z Oravy naň prišli aj miestni far-
níci a členovia z Hnutia Svetlo Život, kto-
rého je KOČ súčasťou.

Ďakovný deň sa začal slávnostným pre-
chodom  Jubilejnou  bránou  milosrdenstva
v Konkatedrále  sv.  Mikuláša  v Prešove
a svätou omšou, ktorú celebroval o. Mar-
tin Goč spolu s o. Petrom Komanickým, o.
Jozefom Heskem a o. Marekom Badidom.

Otec Marek Badida, ktorý viedol  prvé
spoločenstvo KOČ v Prešove a dnes slúži
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neďaleko Ukrajiny v Podhorodi, vrelo za-
spomínal na jeho začiatky. Zakladal aj ča-
sopis Cesta a bol  jeho prvým šéfredak-
torom. S nákazlivým úsmevom sa tešil zo
stretnutia  a zo  Svätého  písma  citoval:
„Ako je dobre, keď bratia žijú pospolu.“
V tomto duchu sa niesol vlastne celý deň.

V homílii hovoril otec Marek o bojovní-
kovi  zo  Starého  zákona  Gedeonovi,
o tom,  ako  Boh  bojoval  za  svoj  národ
prostredníctvom bojovníkov, ktorých bolo
málo  a boli  v očiach  protivníka  malí,
neschopní  boja.  Ale  víťazstvo  bolo  na
strane Boha. Rozprával o radosti byť Bo-
žím bojovníkom, lebo za mňa bojuje Boh.
Horlivo nás vyzval, aby naša Kruciáta bo-
la takým malým Gedeónovým vojskom,
a k víťazstvám v mene Božom. 

Po svätej omši  nasledovalo svedectvo
Štefana, abstinujúceho alkoholika, o Bo-
žom víťazstve nad alkoholom v jeho živo-
te,  svedectvo  manželov  Karola  a Nadi
z HSŽ o ich ceste k dobrovoľnej abstinen-
cii v ich rodinách a Mareka o ceste jeho
rodiny k oslobodeniu od závislosti od al-
koholu.  Svedectvá  boli  pre  nás  veľkým
povzbudením  a nádejou,  že  zázraky  sa
dejú neustále, aj dnes.

Po prechádzke mestom a slávnostnom
obede v jednej z prešovských reštaurácií
pokračoval  program v priestoroch Gym-
názia sv. Moniky. Prednášky a svedectvá
v kaplnke striedali chvíle zdieľania sa pri
agapé vo vedľajšej miestnosti.

O živote a diele zakladateľa hnutia otca
Františka Blachnického nám porozprávala
Mery z HSŽ, zároveň bola možnosť zakú-
piť  si  čerstvo  preloženú  knihu  o tomto
vzácnom človeku. Hovorila o jeho krížo-
vej ceste, o tom, ako bol tri krát zachrá-
nený od smrti, o jeho obrátení, o duchov-
nej  previazanosti  so  sv.  Maximiliánom
Kolbem i o jeho myšlienkach, napríklad:
„Všetci  sme  povolaní  k životu  vo  svä-
tosti.“  „Sloboda  sa  začína  v srdci;  len
oslobodený  môže  pomáhať  neslobod-
ným.“ „Bohu stačí povedať: Áno, chcem
ísť  za  tebou…“  „Súdení  budeme  len
z lásky.“

Na tieto slová voľne nadviazala sestra
Julka zo svojpomocnej skupiny anonym-
ných spoluzávislých. Jej úprimné a dojí-
mavé osobné svedectvo o vnútornom ži-
vote spoluzávislej manželky bolo popre-
plietané  odbornými  informáciami  o pod-
state  spoluzávislosti  a východiskách
z nej. Áno, spoluzávislí, to sme my neslo-
bodní a chorí príbuzní, úplne prepojení so
závislým človekom, my, ktorí nemôžeme
byť normálni, keď žijeme v nenormálnych
situáciách. My, ktorí trpíme s nimi a často
mávame pocit,  že  všetci  pomáhajú  zá-
vislým, ale kto pomňže nám? Preto je do-
bré mať podpornú svojpomocnú skupinu,
ktorá nám pomôže pochopiť, prečo sme
takí  a prečo svojím správaním umožňu-
jeme svojim blízkym nezdravo žiť. Avšak
len  s Božou  pomocou  a ľudskou  súdrž-
nosťou, životom v pravde a bez masky je
možné  a reálne  sa  uzdraviť,  a tak,  už
oslobodení,  účinne pomáhať našim blíz-
kym k uzdraveniu. 

My, hoci sme slabí, sme s Bohom silní
a on nás a našich drahých lieči, zachra-
ňuje a buduje všetko nové. Sme na ceste
uzdravovania a on nás môže premeniť na
láskavé a trpezlivé bytosti. 

Potom svedčili  viaceré  členky prešov-
ského spoločenstva: Gabika, Cilka, Julka
a Zuzka o zázrakoch oslobodenia od závi-
slostí, ktoré zažívame vďaka Božej milos-
ti, modlitbám a pôstu. Vnímame KOČ ako
Božie dielo, ktoré nám všetkým prináša
pokoj,  lásku  a uzdravenie,  oslobodenie
a zázraky. Viacerí vo svedectvách hovo-
rili, že do radov spoločenstva ich priviedli
informácie z časopisu Cesta, ktorý pomá-
hal zakladať  otec Badida. Vyzerá to, že
Cesta je dobrá cesta!

Bolo pekné uvedomiť si aj to, že sme
v Kaplnke sv. Moniky, pod jej relikviami
a relikviami sv. Kláry, sv. Mikuláša a sv.
Augustína. My, malé Gedeonovo vojsko,
sa modlíme za svoje deti, manželov, ro-
dičov, zaťov, ujov, tety, blížnych a vlast-
ne  za  celý  národ  a svet,  za  slobodu
a dôstojnosť  milovaných  Božích  detí.
A tak  pri  tej  Monike,  ktorá  vytrvalou
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modlitbou  vyprosila  obrátenie  svojho
syna Augustína, sme sa aj my modlili za
našich  Augustínov.  Modlitby  sme  sláv-
nostne zavŕšili Korunkou k Božiemu milo-
srdenstvu a adoráciou pred Najsvätejšou
Sviatosťou. 

Ďakujeme Pánu Bohu za naše  spolo-
čenstvo, za jeho dobrodenia, silu a pokoj
a aj za tento deň; všetkým duchovným
otcom za sprevádzanie, zvlášť nášmu du-
chovnému  otcovi  Jozefovi  Heskemu  za
prípravu  stretnutia,  lásku,  vytrvalé  mo-
dlitby a dlhoročné duchovné vedenie. Ďa-
kujeme zároveň všetkým, ktorí pripravili
pohostenie, pomohli s prípravou aj všet-
kým, ktorí prišli. 

Nech ďalej rastieme na Božiu slávu, ne-
sieme  si  vzájomne  bremená,  sme  plní
Ducha Svätého a do tretice zopakujeme
s otcom Marekom: „Ako je dobre, keď sú
bratia pospolu!"

Júlia Mihalyová, Zuzana Medvecká

A zo slov zúčastnených…

Otec Jozef Heske, moderátor KOČ
„Spočiatku  vzišla  KOČ  skrze  HSŽ,  keď
jednotlivci prijali deklaráciu a stali sa kan-
didátmi,  resp.  členmi  KOČ.  Konkrétne
modlitebné  spoločenstvo  KOČ  vzniklo
v roku 2005. Zakladateľom bol otec Ma-
rek  Badida,  pracovník  Gréckokatolíckej
charity  v Prešove,  toho  času  pôsobiaci
ako farár v gréckokatolíckej farnosti Pod-
horoď.“
Otec Marek Badida, zakladateľ v PO
„Toto stretnutie  ma povzbudilo,  pretože
som sa mohol stretnúť zo známymi ľuďmi
po mnohých rokoch a mal možnosť vidieť
ich vernosť v kráčaní za Pánom a vernosť
v službe,  do  ktorej  ich  Ježiš  povolal…
Myšlienka Kruciáty je nádherná, vyžaduje
si  však  aj  účasť  a formáciu  v tomto
spoločenstve.“ 
Pavol Malík, nástupca o. Mareka v PO
„Keď  Marek  Badida  začal  každý  týždeň
v kostole na Sekčove s modlitbami za zá-
vislých,  prichádzali  ľudia,  ktorí  mali  vo
svojich  rodinách  problémy  s alkoholom.

Už vtedy tam prišli tí, ktorí sú tam aj dnes
– Margita, Julka, Tereza… Občas som tam
prišiel i ja, a keďže som bol členom KOČ
a nič podobné sa v tejto oblasti nerobilo,
vnímal som to ako svoje povzbudenie na
tejto ceste a zároveň možnosť ponúknuť
iným to bohatstvo,  ktoré  je v KOČ. Do
programu a činnosti na stretnutiach som
nezasahoval, skôr som sa prispôsobil ve-
deniu otca Mareka. Po čase bol otec Ma-
rek preložený biskupom na iné miesto.
Myslím,  že  ma  poprosil,  aby  som  po-
kračoval v tom, čo robil. Chápal som, že
tie ženy nemajú žiadnu formáciu okrem
kostola, a preto sme pokračovali  v tom,
čo  začal  otec  Marek.  Postupne  sme
k modlitbám ruženca pridávali prvky KOČ
– modlitbu Kruciáty, pôst, svedectvo…“
Julka, animátorka KOČ
„Do Kruciáty som vstúpila po odporúčaní
priateľky. Sme malé spoločenstvo, ktoré
sa  ticho  a nenápadne  modlí,  cez  ktoré
Boh koná veľké veci v živote ľudí. Jeho
hmatateľný prínos je najmä v duchovnom
živote, čo sa sa prejavuje modlitebnými
a formačnými stretnutiami a najmä svä-
tými omšami, ktoré sú obetované za zá-
vislých a spoluzávislých.“ 
Marta, členka KOČ
„Aj keď neraz mnohé veci nechápem, aj
tak verím, že sú pre môj rast potrebné.
Na  výročí  KOČ  v Prešove  som  žasla
a otvárali  sa  mi  oči  pri  svedectve  žien.
Veľa z toho, o čom svedčili,  som prežila
aj ja a navlas sa to zhoduje so životom
ľudí,  ktorí  majú  doma  závislého  od
alkoholu. Nevedela som, že som spolu-
závislá, a doslova povedali aj mučenica. 

Myslím si, že ľudia sa oslobodzujú, ak
zo srdca odpúšťajú. No cesta za Kristom
je ťažká, ale krásna, je to ako cesta cez
záhon rozkvitnutých ruží, ktoré majú tŕ-
ne. Byť otvorený pre Boha znamená za-
tvoriť bránu pre diabla. Niet na zemi člo-
veka,  ktorého  by  Pán  nechcel  prijať
k sebe. Žime preto v posväcujúcej milosti
aj  v tomto  milostivom  roku  milosr-
denstva. Čas, ktorý dávame druhým, sa
nám  znásobuje.  Žiť  s blížnym  v láske
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znamená  pokoj  pre  dušu,  pokoj,  ktorý
prajem nám všetkým.“

Otec Martin Goč, člen KOČ a HSŽ
• V  pozvánke  na  toto  podujatie  sa
vynímala  myšlienka: Milujem,  preto
nepijem.  Ako  by  ju  mal  vnímať
ktokoľvek,  nielen  člen  či  kandidát
KOČ? V čom je jej podstata?
Mňa oslovila veta z evanjelia, ktorú adre-
soval  Pán  Ježiš  Petrovi  po  zmŕtvych-
vstaní,  keď sa  im zjavil  pri  Genezaret-
skom jazere: „Peter, miluješ ma viac ako
títo?“ Tiež som ju počul v srdci, ako keby
ju Ježiš adresoval aj mne. A pod vplyvom
životných tragédií, ktoré spôsobil alkohol
a o ktorých som počul alebo aj sám pre-
žíval  vďaka pastorácii,  som sa rozhodol
skúsiť zobrať na seba záväzok abstinencie
na rok. Teda tu je aj odpoveď na slogan:
Milujem,  preto  nepijem.  Motívom  bola
láska ku Kristovi a ochota pomáhať. 
• V čom je hlavný prínos Kruciáty?
Je veľkou nádejou pre zúfajúcich ľudí, je
ukázaním životného štýlu v slobode Bo-
žieho dieťaťa, v praktickej pomoci ľuďom
s problémami  alkoholizmu,  je  svetlom
a východiskom z otroctva závislosti. 
• Prečo  ste  sa  rozhodli  vstúpiť  do
KOČ?
Môj  vstup  do  KOČ  dozrieval  postupne
mojím  nadobudnutím  presvedčenia,  že
keď chcem žiť spiritualitu  Hnutia Svetlo-
Život, ako jedna z podmienok je aj pri-
jatie záväzku abstinencie. Doteraz tento
krok  neľutujem  a odporúčam  ho  kaž-
dému. Nech sa Pán oslávi.

Pavol Kall

Pozvánky

Púte do Medžugorja

Kruciáta oslobodenia človeka v Levoči
organizuje  v dňoch  10. – 19.  augusta
2016 už 9. púť KOČ do Medžugorja.

V cene  295 €  je  zahrnuté:  doprava
klimatizovaným  autobusom,  ubytovanie
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-
džugorja.  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).

Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny
Márie pozýva  na  púť  do  Medžugorja
v termínoch: 15. – 23.  júla  2016; 09. –
17.  augusta  2016;  18.  –  26.  augusta
2016; 17. – 24.  septembra 2016. Cena:
120 €, ubytovanie: 10 €/noc, obed: 7 €.
Prihlášky prijíma INSPM Košice, 055/633
49 24, 0905 412 040, fatima@maria.sk.

Púť do Krościenka

Srdečne Vás pozývame už na ôsmu púť
KOČ  a HSŽ  k hrobu  ich  zakladateľa  o.
Františka Blachnického, ktorá sa uskutoč-
ní vo štvrtok  1. septembra 2016. Za-
čiatok púte je o 10.00 hod. Hosťom púte
je o. Michal Zamkovský. V programe bu-
de aj katechéza, spoznávanie centra, krí-
žová cesta za oslobodenie nášho národa,
svedectvá a svätá omša. Dopravu a obed
si pútnici zabezpečujú sami.
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Kalendárium kruciáty 2016

Téma formačného roka:
Mocou Ducha Svätého

Iniciatíva: Milujem, preto nepijem!

1. júl 2016 – Pešia púť KOČ do Levoče 
10. – 19. augusta 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

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

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
prostredníctvom  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
môžete 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 in-
ternet, závisí možno aj od Vášho dobrého
srdca. Prosíme Vás o jeho finančnú pod-
poru.  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  Rímskokatolíc-
keho  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. 

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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