
Poďme s otcom Františkom na koreň veci a obracajme sa často aj k mocnému 

orodovníkovi sv. Jozefovi 

 

Tento rok si pripomíname sto rokov od narodenia Božieho služobníka Františka 

Blachnického, ktorý sa stal pre mnohých z nás inšpiráciou v našom kresťanskom živote. 

Pri tejto príležitosti, ako aj pri príležitosti Roku sv. Jozefa, patróna svätej Cirkvi, sme 

položili niekoľko otázok manželom Kleinovcom. 

 

V čom je pre teba František Blachnický každodennou inšpiráciou v duchovnom živote, 

ako aj v praktickom živote služby, lásky a pomoci druhým?  

 

Miriam: Veľmi ma oslovujú úryvky  zo zápisníka vnútorného života o. Františka Pohľady vo 

svetle milosti. Uvedomenie si vlastnej slabosti. Tým ma inšpiruje. Niekedy mám pocit, ako by 

to boli moje výlevy duše. „Keby niekto, kto na mňa pozerá zvonku, mohol nazrieť do môjho 

vedomia, zhrozil by sa, či taká úbohosť môže chodiť po svete, a pritom byť pokladaná za 

zbožnú.“ Aj to sú slová o. Františka. Inšpiráciou v praktickom živote služby sú slová o. 

Františka Blachnického o tom, že Boh koná skrze nás, ale moje konanie sa duše nedotkne, ak 

tam nebude základ pripravený Božou milosťou: „ ...bezo mňa nemôžete nič urobiť“. 

(Jn 15,5) 

 

Štefan:  Pre mňa je otec Blachnický inšpiráciou v duchovnom živote najmä v tom, že ide na 

koreň veci, do hĺbky. A v praktickom živote, keď spozná koreň a hĺbku, tak prakticky robí 

tak, aby sa so svojím poznaním podelil s ostatnými. Nenechal si svoje poznanie pre seba. 

 

V čom vnímaš výzvu tohto Roku sv. Jozefa aj v súvislosti s tvojou službou 

moderátorského páru KOČ?  

 

Miriam: Nedávno som čítala  vyznanie sv. Terézie z Avily, že jej sv. Jozef vyprosil všetko, 

čo potrebovala. Vtedy som si uvedomila jeho silu príhovoru. Sv. Jozef je pestúnom Božieho 

Syna a ochrancom Panny Márie, ktorých mu zveril samotný Boh. Oslovila ma modlitba 

pápeža Františka k sv. Jozefovi. Prosím ho často o pomoc v kráčaní manželstvom... Až pri 

tejto otázke som si uvedomila, že ho budem prosiť aj o príhovor v súvislosti so službou v 

KOČ.  

 

Štefan: Sv. Jozef je mi veľmi blízky - taká nenápadná, ale v Božom pláne  veľmi dôležitá 

postava. Veď Boh mu zveril do opatery svojho syna a jeho matku. V tomto čase nenápadne, 

kto chce a kontaktuje ma, budem mu nápomocný, ako to len je možné. 

 

Ako vyzerá formácia členov a kandidátov KOČ a HSŽ u vás v Kežmarku teraz, keď je 

nemožné sa stretávať osobne?  

 

Miriam: Aj o. František Blachnický žil v ťažkých dobách. Ako povedala Julka zo 

spoločenstva  Kruciáty v Prešove, je dôležité byť vynaliezavým v láske...aj v tejto dobe. 



Pomoc blížnemu. Možno  povzbudivým slovom v telefóne, modlitbou za neho...Pre mňa je to 

požehnaný čas, mám viac času na stíšenie, na modlitbu. Pán stále koná. Vnukol nášmu p. 

farárovi Františkovi Trstenskému myšlienku, aby sa celá farnosť zapojila počas obdobia pôstu 

do abstinencie od alkoholu. To sú veľké veci.   

 

Štefan: Pokiaľ ja mám vedomosť, tak ľudia sa kontaktujú medzi sebou telefonicky, prípadne 

e-mailom. 

 

Tvoje povzbudzujúce slová do prežívania nadchádzajúcej Veľkej noci? 

 

Miriam: Veľmi tento čas myslím na nebo. Myslime na nebo, na večný život. Veď Pán Ježiš 

prišiel na svet z lásky k nám, aby nám otvoril nebo. Ale nik sa nespasí sám... 

„Lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie je z vás, je to Boží dar.“( Ef 2,8) 

 

Štefan: Pán Ježiš vstal z mŕtvych, aleluja; aj keď to vyzerá, že je mŕtvy, ale on naozaj vstal z 

mŕtvych. To sa nedá poprieť. 

 

Otázky kládol: Pavol Kall 

Odpovedali: Miriam a Štefan Kleinovci, moderátorský pár KOČ 

 

   

 
 


