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OTÁZKY RÁDIO LUMEN. 

(odpovedá o. Jozef Heske) 

 
 

1.      V roku 2020  sme si pripomínali 100 rokov od narodenia Jána Pavla 

II. Tento rok si pripomíname sté výročie ďalšieho významného človeka 

Františka Blachnického, ktorý je známy predovšetkým ako zakladateľ 

Hnutia Svetlo - Život. Kedy a kde sa narodil tento zaujímavý človek?  

 

Áno tento rok si pripomíname 100 výročie narodenia ozaj veľkého kňaza Františka 
Blachnického, ktorý prispel tiež veľkým podielom na duchovný rozvoj mnohých ľudí 
na Slovensku.  
Otec F. Blachnicki sa narodil 24. 3. 1921 v mnohodetnej rodine v Rybníku na 
poľskom Sliezsku.  Narodil sa ako 6. dieťa z deviatich, manželom Jozefovi a Márii. 
Ako sám spomínal, vyrastal v tradičnej katolíckej rodine. 

 

 

2.      František Blachnicki bol ako mladý človek v roku 1940 uväznený, 

vyvezený do koncentračného tábora v Osvienčime a v roku 1942 

odsúdený na smrť za konšpiratívnu činnosť voči Nemeckej ríši. Vo 

väzení prežil svoje obrátenie. Čo vieme o tomto momente jeho života?  

 

Čas 2. svetovej vojny ho upevnilo v presvedčení pracovať na výchove slobodného 
človeka. Bol veľmi zanietený patriot. K tomu mu pomohlo aj to že ako chlapec bol 
v skautingu, v ktorom bolo pestované vlastenectvo.  
František pôsobil v odboji proti nacistom. V marci 1942 bol odsúdený na trest smrti, 
no po piatich mesiacoch čakania bol omilostený, trest smrti bol zmenený na 10 
rokov väzenia v Katoviciach. Nevedno prečo, či udelenie milosti alebo premlčanie 
trestu z dôvodu nevykonania rozsudku do 99 dní od jeho vyhlásenia, mu zachránili 
život.  
No v skutočnosti mu život zachránil Boh svojou milosťou obrátenia práve počas 
čakania na smrť. 
V katowickom väzení bol Blachnicki dňa 17. 6. 1942  obdarený milosťou hlbokého 
obrátenia a osobnej viery. Sám píše o tom že videl svetlo a začal opakovať slová: 
Verím, verím. Na tento dar osobnej viery odpovedal rozhodnutím pre život a službu 
v kňazstve. 
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3.      Hnutie Svetlo-Život je azda to najväčšie dielo ktoré nám po ňom 

ostalo. Predstavme princípy tohto hnutia. Čo nové prinieslo do Cirkvi?  

 

Na túto otázku by som odpovedal cez tri hlavné charizmy HSŽ. Prvá je žiť jednotu 

medzi svetlom  a životom – súlad viera a život. Svetlom pre nás je rozum, 

svedomie, BS, Kristus a učenie Cirkvi. A toto všetko dávať do každodenného života. 

Vyjadrím to jedným slovom KONAŤ. Druhou charizmou sú 15 dňové oázové 

duchovné cvičenia. Je to špecifikum tohto Hnutia. Je to metóda pri ktorej môžeme 

zažiť duchovný zážitok, skúsenosť s Bohom v spoločenstve. Mnohí sa na týchto 

rekolekciách duchovne obrátili. Je to aj moja osobná  skúsenosť, z ktorej doteraz 

žijem.  Tretia hlavná charizma je malá skupina so svojím animátorom. Malá 

skupina je prostredie rastu vo viere. Formovania sa aj v ľudskom aj duchovnom 

rozmere.  Je to proces od osobnej evanjelizácie cez formáciu podľa katechumenátu 

až po spoločenstvo a službu.  

HSŽ prinieslo vzor nového človeka, ktorý prijal PJK do svojho srdca a s ostatnými 

vytvára nové spoločenstvo a toto nové spoločenstvo pretvára svet a spoločnosť 

novou kultúrou.  

 

4.      Opýtam sa ľudsky... ako je možné, že v totalite vyrástlo v Poľsku 

takéto niečo? Komunisti toto hnutie podcenili? Alebo mal František takú 

charizmu že ho jednoducho nedokázali zastaviť?  

 

Vieme že komunizmus mal svoj vplyv aj v Poľsku. Bol to totalitný režim ktorý 

zotročoval človeka. Manipuloval s človekom. Otec František s tým nesúhlasil. Stále 

mal pred svojimi očami nového človeka, ktorý je slobodný ale najmä vnútorne. Tak 

začal s tým čo sa dalo. A čo dalo robiť tak to bolo v rámci kostola. Prvou skupinou 

s ktorou začal pracovať boli miništranti. Takto vznikla OBD. Potom s dievčatami 

ktoré spievali v kostolnom spevokole – tak vznikla Oáza Nepoškvrnenej. Neskôr to 

pokračovalo s mládežou – tak vznikla Oáza nového života. Atď. práca s dospelými, 

s rodinami a manž pármi, zasv osobami, kňazmi, ... vzniklo veľké hnutie obnovy, 

hnutie živej cirkvi. Až neskôr toto hnutie prijalo oficiálny názov HSŽ.  Samozrejme 

táto iniciatíva kňaza Františka nebola príjemná pre komunistov. Sledovali ho, robili 

prekážky, ... a keď prišlo stanné právo v Poľsku tak musel ostať v zahraničí. Lebo 

mu doma hrozilo väzenie. Dokonca aj v Nemecku kde ostal žiť aj tam ho mali na 

muške. Ale ani to ho nezastavilo, aj tam vyvíjal veľké úsilie angažovať sa.   
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5.      Ja som prvý krát počul o otcovi Františkovi ani nie cez hnutie ale 

vďaka Kruciáte oslobodenia človeka.  Ako sa dostal ku práci zo 

závislosťami? 

 

Bolo to v 5O rokoch 20 stor – Kruciata striezlivosti. 100000 dospelých členov bolo 

získaných pre túto myšlienku. V spoločnosti prevládal alkoholizmus. Ľudí získaval 

pre štýl abstinencie. Pre komunistické úrady to bol veľký úder.  Totiž keď národ je 

opitý tak je ľahšie ho ovládať. Blachnicki bol stále motivovaný myšlienkou nového 

človeka ktorý je slobodný vnútorne a nič ho nezotročuje. Aj preto Blachnicki sa 

dostáva do väzenia v Katoviciach. Tam kde bol aj počas nacizmu. Táto prvá 

Kruciata bola nakoniec zlikvidovaná.  

Potom neskôr keď nastúpil sv Ján Pavol II tak na jeho apel Blachnicki inicioval dielo 

KOČ. Dielo ktoré už poznáte. Zápas o človeka a jeho slobodu a dôstojnosť. Postaviť 

sa proti všetkému čo ničí ľudskú dôstojnosť. ... Tento cieľ sledoval otec František pri 

šírení Kruciaty oslobodenia človeka.  ... 

 

6.      Otec Jozef vy slúžite ako kňaz hnutia Svetlo život na Slovensku – 

ako sem prišlo toto hnutie?  

 

Príchod hnutia sa počíta s rokom 1979 keď sa uskutočnila prvá oáza na Slovensku. 

Bolo to na Orave. Pred týmto rokom veľa ľudí zo Slovenska chodilo do Poľska na 

oázy. Otec Blachnicki zakladateľ  HSŽ poveril Petra Václavika zo Žiliny, aby oázy 

preniesol aj do našej krajiny. Totiž situácia v Poľsku bola veľmi ťažká. Blížilo sa 

vyhlásenie stanného práva... A potom už na Slovensku sa robili oázy a samozrejme 

bola aj formačná práca v malých skupinách počas roka. Robilo sa to tajne. No Pán 

Boh nás chránil.  

 

7.      Vo Vatikáne prebieha proces blahorečenia Božieho služobníka otca 

Františka Blachnického, v akom stave je tento proces? Očakávate že 

v roku 100 výročia sa táto vec nejako posunie ďalej?   

Je už dokončený aj vatikánsky proces. Čakáme na zázrak – táto veta sa často 

opakovala, lebo na blahorečenie vyznávača viery je potrebný zázrak. ...  Avšak 

v minulom roku prebehla znova exhumácia telesných pozostatkov ctihodného 

božieho služobníka Františka Blachnického, lebo sa znova otvoril proces 

skúmania otázky a okolnosti odchodu Blachnickeho na večnosť. Bolo zistené, 

že mohol odísť nie prirodzene, ale násilne zavraždený otrávením. Totižto otca 

Blachnického sledovali nielen tajní z Poľska, ale aj z iných socialistických štátov. 
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Mali priveľký záujem o jeho likvidáciu. Pokiaľ by sa táto záležitosť súdno znalecký a 

lekársky preskúmala a ozaj zistilo, že zomrel ako mučeník - tak by to bola cesta 

k blahorečeniu.  

  


