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Príhovor otca ThDr. Jozefa Heskeho, PhD.  

moderátora diakonie oslobodenia HSŽ. 

Slávnostné stretnutie KOČ - 10. výročie miestnej skupiny 

LENDAK, dňa 7.11.2015. 

 

 

Prejaviť lásku je jedno z najdôležitejších prikázaní. Isto poznáte hymnus na lásku 

od sv Pavla apoštola. Keby sme všetko vedeli, rozorávali, ... a lásky by sme 

nemali, tak všetko by bolo márne. Z lásky dokonca budeme súdení na večnom 

súde. 

Teda s láskou máme pristupovať k dielu KOČ. A aj k skutku dobrovoľnej 

abstinencie. S láskou máme zápasiť o človeka. O jeho slobodu a dôstojnosť. 

S láskou máme vstupovať do služby oslobodenia.   

Tento rok máme okrem hlavného hesla MOCOU DUCHA SV aj slogan -  

MILUJEM, PRETO NEPIJEM!!! 

mám lásku v srdci .... preto sa chcem s láskou obetovať! Láska nešpekuluje, ... 

jednoducho slobodne koná. Láska nehľadá – ako to neurobiť? Ale – ako to 

urobiť?  Ako a čo urobiť pre dielo KOČ?  Ako znova rozpáliť oheň lásky?   

Táto naša lásky vychádza z Božej lásky, ktorú vylieva Duch sv. Preto je potrebné 

prosiť Ducha sv, ktorý je láska medzi otcom a Synom.  Táto láska sa prelieva na 

človeka a do jeho srdca.  Božia láska sa skrze ducha sv rozlieva na každého... 

Táto láska má nás hnať dopredu. Má byť motorom. Má nás dvíhať. ... 

Aj naše svedectvo nech je dôkazom toho že KOČ je dielo a služba lásky.  

Dnešný svet potrebuje naše svedectvo lásky. Preto vás povzbudzujem, aby ste 

dali svedectvo aj písomné. Je potrebné ľudí povzbudzovať. Vyjadrujem túžbu 

aby sa toto dielo lásky KOČ šírilo po celom Slovensku. Po obciach, mestách 
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a farnostiach. Vyjadrujem túžbu aby ľudia vyformovaní sa stali služobníkmi 

totho diela. Vstúpili do diakonie oslobodenia.  

Aj abstinencia povinná, aj abstinencia dobrovoľná – nech je prejavom lásky. 

Nech je znakom a symbolom ďalších rozhodnutí zápasiť o dôstojnosť človeka.  

Sv Ján Pavol II nás vyzýva k tomu aby sme sa postavili proti všetkému čo ničí 

ľudskú dôstojnosť!!! Nielen alkoholizmus ale aj iné neduhy – materializmus, 

nemravnosť, hnev, neúcta k životu a rodine, ... všetky ...izmy a mánie... 

Abstinencia je cesta k slobode aj od verejnej mienky, ktorá často paralyzuje. 

Cesta od bezmyšlienkovitosti, ktorá často robí nátlaky.  Cesta od násilia, teroru 

a nanútenosti „musíš!“ 

Abstinenciu je potrebné spájať s myšlienkou slobody! 

Tu sa preto napĺňa téma  a otázka –  na čo to všetko dobré? 

A my môžeme odpovedať v duchu hlavnej myšlienky nášho slávnostného 

stretnutia v Lendaku – ABY SOM POMOHOL BLÍŽNEMU!  


