
V Levoci poukázali na slabosti, hriechy a záúslosti
Laick, evanjelizátor. kton
sám zaži! obrátenie a za-
nechal život dílera a nar-
komana, sa podelilo svoje
sk senostivLevoči.

levočR. Druh,i októbrov ví-
kend patril tg. Celoslovenské-
mu sympóziu Kruciaty oslo-
bodenia človeka. Hlavná myš-
lienka bola: žijem v triezvosti -
plnímBožiuvólu?

V piatok vysttipil so svoiím
osobnírn svedecwom laic\i
evanielizátor Peter Lipták. Keď
mal 23 rokov, zažil osobné ob-
rátenie a zanechal život dílera
a narkomana.

Hlavn, prednáškov prog-
ram sympózia potom pokračo-
val v sobotu, keď sa ričastníci
stretli najprv na svátej omši
v minoritskom kostole sv. Du-
cha v Levoči.

svátri omšu celebroval s via-
ce4ími kňazmi generálny vi-
kár spišskei diecézy prof. en-
ton Tyrol. V ieho homílii zare-
zonovďa myšlienka:,,Počrivať
Božie slovo a zachovávat ho je
riešením na naše závislosti od
čohokolvek," Pred samotn írni
prednáškami privítď ričastní-

kov sympózia páter Roman
Gažrir apozdravil ich aj nov,
národn, moderátor Hsž na
slovensku o. zdenko králik.
Vpríhovore sa venoval osob-
nosti kňaza Františka Blach-
nického, zakladatela l(ruciaty
oslobodenia človeka, v roku 30.
v,ročia ieho odchodu do domu
Otca a povzbudil pdtomn ch
slovami: ,nle potrebné sa dnes
wátiť k ieho životu a dielu
a nechať sa ním nanovo inšpi-
rovať pri vlastnom prežívaní
závázku dobrovolhej a trvďej
abstinencie."

Prhrczprcdnáškami
Reholná sestra Veronika Kata-
fina Barátová z Komunity bla-
hoslavenstiev vystupila

s prednáškou na tému Naše
slabosti, hriechy azávislosti;
Božia vólh - bludisko ďebo ces-
ta. ,,Celé dielo Kruciaty ie
vznešené dielo a je to Božia vó-
la, ale keď sa stretávam s l'ud'-
mi, ktori majri závislosti v ro-
dinách, za t}rn sa vyplavuie
bolesť voči Bohu - prečo to Boh
dopustil, prečo nás tim sk -
ša," skonštatovala azároveň
potvrdila, že závislí by sa chce-
Ii dostať zo svojej závislosti, no
nemairi sily a potom sa často
p, taj - ako mám veriť v Božiu
lásku. prednáška Františka
Dlugoša bola zameraná na
spolky striezlivosti na Sloven-
sku. Spomenul okrem iného aj
prwi spolok striezlivosti, ktony'
bol založenr vBobrovci na

Liptove víoku 1840. ,,Okrem
protiďkoholickei osvety wde-
lávali chudobn, ch, dvíhali
duchovné anárodné povedo-
mie, s tim sriviselo aj propa-
govanie šporovlivosti auváž-
livého hospodárenia."

Bohalkoholikarreswoň
Sympózia sa zričastnili aj lu-
dia, ktod boiuj alebo boiovali
so závislosťami. pán Ladislav
priznal, že na sympóziu je už
tretíkrát.

,y',bstinujem od alkoholu už
23 rokov, Na tomto sympóziu
ma zvlášť oslovilo, že sme tu
všetci jednotní a všetci bojuie-
me proti ďkoholu a že sa tu
schádzame dobfi ludia," pre-
zradil.

pravidelnt návštevnik je aj
Rudo.

,,Z píogTamu sympózia ma
zaujalo najmá to spájanie fa-
timského posolstva s činnos-
ťou Kruciaty. To odriekanie
a kaj cnosť, ktoré Panna Má-
ria od nás žiadala, sa v Krucia-
te prejavuje a žiie," vysvetlil.

Liečením zo závislosti prešla
aj pani Mária. ,V žiline Je len
klub abstinentov, hlhdala som
teda rózne formy doliečova-
cieho procesu. Kto sa vydá na
cestu s Bohom, je mu lahšie,
lebo vie, že sa móže v róznych
situáciách naňho obrátiť.
Z progTamu ma oslovila pred-
náška sr. Veroniky Kataíny.
Na maígo tejto prednášky

-chcem povedať, že som pre-

svedčená o tom, že Boh ne-
stvori človeka alkoholika, ale
to my sa nejaloim spósobom
ktomu dopracujeme," uzav-
relaMária.

ZďaĚiehoplogramu
Sričasťou sympózia boli ai be-
sedy po prednáškach, do kto-
4ích sa častníci aktívne za-
pájďi. Pro8lam pokračoval
vsobotu podvečer pobožnos-
ťou kížovej cesty na Marián-
sku horu, kde odzneli svedec-
tvá a adoráciou Naisváteišei
Sviatosti. podujatie vyvrcholi-
lo nedelhou slávnostnou svá-
tou omšou vminoritskom
kostole v Ievoči, ktorei hlavni
celebrant bol levočslo, dekan
Mons. prof. František Dlugoš.
V jeho homílii zvlášť zaíezo-
novali myšlienky o tom, ako
Boh móže oslobodiť človeka
od každej závislosti, ,,I\doc zla
móže prekonať |edine srdce
naplnené čistou kresťanskou
láskou aduša prahnrica po
spoločenstve sJežišom Kris-
tom vdvorane večnej slávy
aspásy," podčiarkol na konci
homílie.

Pavol KaIl


