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Na úvod

Ježiš nás ubezpečil, že ak dvaja alebo traja prosia spoločne o čosi, Boh
to dá. A tak Pán Ježiš napĺňa tieto prosby. Ak Kruciáta sa modlí, ak sa
stretáva, prijíma pôst, čiže obetu, čohosi sa zrieka a daruje to Bohu, keď
Kruciáta miluje, myslí na tých, ktorí trpia: ležia na zemi, ktorých je plno,
ktorí volajú. Ako na ceste Pána Ježiša, ľudia prichádzali a volali: „Zmiluj sa
nado mnou, lebo nevidím, lebo som ochrnutý, som chorý, moje dieťa
umrelo.“ Pán Ježiš pozerá na ich vieru a koná zázrak. Ľudia v Kruciáte sú
svedkami božích zázrakov. Lebo Pán Boh je Bohom veľkých zázrakov! My
sme toho svedkami! My tie zázraky nerobíme, ale môžeme o tom svedčiť! A
to svedectvo pôsobí ako dynamit! Hovoríme, že Ježiš dnes žije! On ťa
miluje! Jemu neprekáža, že ty si dnes slabý. On vidí tvoju biedu, tvoje
otroctvo, tvoj egoizmus, tvoju pýchu. Ale on chce prísť a vyslobodiť ťa.
Chceš prijať Ježiša? Chceš byť slobodný? To my hlásame a to je pravda
Evanjelia: Ježiš ťa miluje bez podmienok! Nikto si z nás túto milosť
nezaslúži. Preto hovoríme vo svätej omši: „Pane, nie som hoden, ale keď ty
povieš slovo, moja duša bude uzdravená.“. Ježiš chce skrze nás uzdravovať
ľudí. Otec Blachnický nás učí tomu: „Či veríš tomu, že máš byť uzdravením
pre iných? Vedieš ich k uzdraveniu? Ja ich uzdravím, ale ty ich priveď.“.
Tisícky, milióny ľudí chce uzdraviť. A toto je pravda. Toto je potrebné
Ježišovi v Kruciáte: Moja viera. Viera v Ježiša Krista, Božieho Syna,
Vykupiteľa, Osloboditeľa, Lekára, môjho Spasiteľa, ktorý prišiel nás
zachrániť. Tak veľmi mu záleží na tom, aby sme boli spasení. Dejiny spásy
stále trvajú – vyše dvetisíc rokov!
Toto hlásame a toto znamená byť svedkom v Kruciáte: Modlitba, lebo sami
nedokážeme privádzať ľudí pod Kristov kríž, pôst – druhá vec, ktorú máme
robiť a k tomu povzbudzujeme iných. Môžeš sa zrieknuť alkoholu, môžeš
bez neho žiť, môžeš to obetovať za tých bratov a sestry, ktorí sú nešťastní
kvôli alkoholu, drogám, kvôli peniazom, nečistote, kvôli počítačom. Už malé
deti hodiny vysedávajú pred počítačom a na internete hľadajú pravdy.
Určite tam nehľadajú Božie slovo, ale hľadajú, čo hovorí svet, nepoznajú
pravdu. Ježiš cez náš pôst môže od toho všetkého oslobodiť – z každého
otroctva. Obeta je teda dar seba. Modlitba a pôst. Ježiš sľúbil, že takúto
modlitbu vypočuje. Lebo pôst premáha zlého ducha. A tretia vec je
almužna. Teraz v pôste počúvame, že almužna oslobodzuje od hriechu.
Almužna to je prísť k človeku a poznať, čo on potrebuje. Čo ty potrebuješ,
brat môj, sestra moja? Chcem ti dať to, čo dnes potrebuješ. Potrebuje
triezvosť, potrebuje slobodu, potrebuje pravdu o Ježišovi, evanjeliovú
pravdu, lebo nevie, ako žiť. Mladý človek nepozná cestu - zablúdil.
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Potrebuje sa oslobodiť od drog, od neslobody svojho tela, od nečistoty, od
všetkého, čo ponižuje hodnotu človeka, od všetkého, čo nám nedovoľuje
žiť, ako božie deti. Almužna je teda dať človeku to, čo potrebuje. Druhý
človek potrebuje mňa, potrebuje lásku. Potrebuje druhého človeka, teplé
ruky, ľudské teplo. Podanie ruky, aby sa cítil že nie je sám, aby sa cítil
potrebný. Aby sa necítil odmietaný, ale aby sa cítil prijímaný. Aby sa cítil
božím dieťaťom. A vtedy ten človek bude privádzať iných, lebo on, keď
bude uzdravený, dostane takú silu svedectva, že nebude môcť o tom
nehovoriť. Musí o tom hovoriť! A tak bude z neho svedok. Keď ho
privedieme do Kruciáty z jeho otroctva, aj on bude svedčiť. Získame svedka,
ktorý bude privádzať množstvo ďalších. Preto lebo bude milovať. Takýto
človek vie odkiaľ to dostal. To je taká evanjelizácia, v ktorej sa dozvedia, kde
možno nájsť chlieb. A chlieb v Kruciáte to je sloboda. Chudobný človek
potrebuje chlieb, ale každý potrebuje lásku. Chlieb má byť podaný s láskou,
lebo ináč nenasýti. Tento chlieb ja nemôžem rozmnožiť. Keď dávam z
láskou, hoc aj málo – tú moju abstinenciu, jedno Zdravas - to je málo.
Abstinencia pre mňa to je málo. Ja môže nepiť alkohol, nepotrebujem ho k
životu. Ale Ježiš to málo vo mne rozmnožuje. Lebo to je láska. Ona má takú
silu: ak dávame s láskou, oslobodzujeme iných. A taká je Kruciáta. Poznáme
tieto tri prostriedky: almužna, pôst a modlitba. Ale oni musia byť vzhľadom
k Ježišovi Kristovi. To je hlásanie evanjelia s láskou. To je evanjelizácia.
Kruciáta totiž nie je len abstinencia, ale je najmä evanjelizácia. Je
evanjelizačná. Nemôžeme hlásať koho sme svedkami, bez toho, aby sme
odpovedali na otázku Pána Ježiša: „Miluješ ma? A miluješ ma viac ako
druhí?“. Odpovedáme: „Áno Pane!“
( Stanislawa Orzel v Prešove na 2. konferencii Hnutia Svetlo – Život 1. marca 2008)

DAR SLOBODY A NIEČO PRE ŇU UROBIŤ
spracoval ThDr. Jozef Heske, PhD.

Je veľmi potrebné niečo
urobiť pre dar slobody, ktorú sme
dostali od Pána Ježiša. Zápas o dar
slobody. Inšpiráciou je osoba
pápeža Jána Pavla II. a otca
Franciszka
Blachnického,
zakladateľa Hnutia Svetlo–Život
a Kruciaty oslobodenia človeka.
Oboch
duchovných pastierov
spájal zápas o slobodu človeka.
Môžeme sa zamyslieť nad
darom slobody. Sloboda je výsada,
ale aj najťažší dar. Je dar a zároveň
je obeta, kríž. Veď sloboda je
realizovať seba ako dar pre iných.
Dar slobody nám pomôžu
lepšie pochopiť tieto obrazy: 1.

oheň, 2. voda a 3. vietor. Pokiaľ
tieto živly sú ohraničené, tak nám
ľuďom slúžia. Ale keď sa príliš
rozšíria a nie sú ohraničené, tak
môžu vo veľkom rozsahu poškodiť.
Oheň môže zohriať a pomôcť,
ale môže aj poškodiť svojím
požiarom. Sloboda je ako voda,
ktorá očisťuje a udržiava život. No
voda sa môže premeniť na ničiacu
povodeň. Sloboda je ako vietor,
ktorý
spôsobuje
zmenu
v spoločnosti, je ako vietor nádeje.
No sloboda je aj vietor revolúcie,
ktorá ničí všetko, čo je pekné
a krásne.
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Kde je teda hranica medzi
skutočnou slobodou a slobodou,
ktorá všetko ničí?
Čo robí slobodu vodou živou,
ohňom služby a vánkom Ducha
Svätého?
Dávame si otázku: čo je
sloboda?
Odpoveď
hľadáme
v apoštoloch slobody – pápež Ján
Pavol II.
a kňaz Franciszek
Blachnicki. U oboch môžeme si
všímať, že sloboda sa prejavuje cez
svedectvo na verejnom živote.
Obaja ukázali, že sa naplno
angažujú pre slobodu človeka.
Dar slobody sa tvorí v detstve,
v rokoch mladosti a sa rozvíja celý
život v dospelosti. Sloboda sa nikdy
nekončí.
Ján Pavol hovorí, že otázka na
slobodu je základnou otázkou pre
všetky otázky a odpovede na
ľudskú morálku. V tomto je spájaná
sloboda
so
zodpovednosťou.
Zdôrazňujeme, že sloboda je
závislosť na pravde.
Sloboda kardinála Karola
Wojtylu a F. Blachnického sa
kryštalizovala v podmienkach ich
života a podľa znakov čias.
Počiatok ich života je spojený so
začiatkami nezávislosti poľského
štátu. Druhá svetová vojna im
pomáha si uvedomovať dar
slobody pre národ. A po vojne
prichádza komunizmus, ktorý
takisto ohrozuje voľnosť človeka.
Otec
Blachnicky
založil
v 50.rokoch Kruciátu striezlivosti
(triezvosti), ktorá bola r. 1960
zlikvidovaná
komunistickým
režimom. Potom bol na štúdiách
na Univerzite v Lubline a neskôr
odchádza do Kroscienka nad
Dunajciem, aby zakladal oázy
v duchu Druhého Vatikánskeho
Koncilu (r.1962-1965). Hnutie
Svetlo–Život vzniklo ako odpoveď
na Koncil. Cieľom bolo, aby sa

sloboda
prežívala
novým
človekom, ktorého bolo potrebné
vyformovať. Totiž iba duchovne
nový človek môže v plnosti
prežívať slobodu a to nielen
vnútorne, ale aj navonok.
Ján Pavol II. ešte ako kardinál
je prítomný v Ríme na Koncile,
ktorý ho tiež veľmi ovplyvnil.
Osoba a spoločenstvo sú hlavné
témy Koncilu, ktoré Wojtyla
a Blachnicki prijali a sa s nimi
stotožnili. Pápež Ján Pavol II.
spomína aj na oázy a Kroscienko
n/D a hovorí, že Hnutie je
preložená ekleziológia (náuka
o Cirkvi) Koncilu do praktického
života.
V čom sa teda prejavuje
podstata apoštolátu slobody oboch
duchovných bohatierov? V ich
náuke o základných hodnotách
človeka: Človek ako osoba je
najvyššia hodnota a spoločenstvo
ako prostredie duchovného vzrastu
človeka. Vzorom je Boh a miestom
realizácie je Cirkev ako živé
spoločenstvo
Pápež hovorí: Nebojte sa! a
Otvorte dvere Kristovi! Spomeňme
sa na rok 1978.
Viera v Krista prináša slobodu.
Strach budí nedôveru voči Bohu.
My máme veriť Bohu. Preto sa
nemôžeme odvracať od pravdy. Tu
niet miesta pre kompromisy.
F. Blachnicky založil Kruciátu
oslobodenia človeka (KOČ) ako
odpoveď na výzvu Jána Pavla II,
ktorý prišiel na prvú návštevu do
vlasti a vyzval, aby ľudia sa
postavili proti všetkému, čo ničí
ľudskú dôstojnosť. KOČ spojil aj s
ohlásením veľkej evanjelizácie pod
heslom Ku Kristovi Vykupiteľovi.
Tento projekt mal prísť k všetkým
Poliakom s pomocou filmu Ježiš.
Kruciata a evanjelizácia – majú ísť
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spolu. Jedno bez druhého nemôže
existovať.
Evanjelium a oslobodenie sú
podstatnými
prvkami
služby
Svätého Otca a aj dynamického
programu KOČ.
Začiatky pontifikátu pápeža
boli
naplnené
volaním
po
skutočnej slobode v krajinách
komunizmu a v krajinách latinskej
Ameriky, kde bola teológia
oslobodenia. Pápež Slovan hovoril
o ľudských právach a aj o práve na
samostatnosť národa. Sloboda
národom koncom 80.tých rokov
bola zázrakom. (porov.Václav
Havel) Muž v bielom šate vyhral
zápas nad násilím.
F. Blachnicki pripravil na
pápežskú návštevu v Kroscienku
n/D večeradlo Jána Pavla II., no
nebol tam prítomný pápež. Ale
tento amfiteáter je miestom KOČ,
kde sa schádza vojsko Gedeona,
ktoré poukazuje na Božiu moc.
Otec Franciszek založil KOČ ako
vojsko
Gedeona,
ktoré
vyslobodzuje z otroctva alkoholu a
iných závislosti. Pri pápežovej ceste
v Nowom Targu Biblia sa niesla
v sprievode obetných darov, spolu
s knihou skutkov oslobodenia. Tu si
musíme uvedomiť, že nie je
sloboda bez Božieho slova-bez
Krista.
Ján Pavol II. a F. Blachnicki
mali aj mariánsky kľúč slobody.
(pozri: písmeno M v erbe pápeža a
KOČ) Na základe slobody je viera
v Krista, ktorému verila Panna
Mária. Matka Božia je v tomto nám
príkladom. Mária je verná Ježišovi
až pod kríž. Je tu viera a dôvera
v Krista, ktorý nás vykúpil. Krížom
milujeme.
Heslo Jána Pavla je v erbe
KOČ: Nebojte sa! a ešte je tam
malé m – naše odhodlanie ísť za
Kristom. Kríž vyslobodzuje zo

strachu. Keď akceptujem kríž tak
mám odvahu.
Blachnicki založil v nemeckom
zahraničí Nezávislú kresťanskú
sociálnu službu, Kresťanskú službu
pomoci Poľsku a Kresťanskú službu
oslobodenia národov. Tieto aktivity
založil s tým, aby pracoval pre
vonkajšiu
slobodu
národov
komunistického bloku.
Tieto aktivity otec Franciszek
dal pod patronát Panny Márie a to
s novou
výzvou:
Jasnohorská
zornička slobody. A Sv. Otec na
Jasnej
Hore
v Czestochowej
povedal r. 1981: „tu sme boli vždy
slobodní.“
Z tohto všetkého vyplýva pre
Cirkev a teda aj pre nás: A./
evanjelizácia. B./ oslobodenie
skrze pravdu, uznať si v pravde, kto
som a aké mám problémy. Byť
citlivým na pravdu hriechu a zla.
C./ Služba milosrdenstva
Podľa Jána Pavla II. Aká je
úloha KOČ? Aký je program KOČ?
„...Pomôžte súčasnému človeku
zažiť milosrdnú lásku Božiu!“ Preto
KOČ v novej skutočnosti má
vykonávať tieto služby: služba
modlitby, adorácie, modlitebné
stretnutia, pobožnosti, krížové
cesty a iné, služba evanjelizácie
(film
Ježiš),
návštevy
vo
farnostiach, školách a atď, služba
milosrdenstva (charita), plnšie
zaangažovanie sa do diela KOČ:
svedčiť o pravde, oslobodzovanie
z alkoholizmu, oslobodzovanie od
egoizmu, ktorý sa prejavuje
potratmi a iné
Blachnicki
povedal:
„...Gedeon si vybral iba odvážnych,
iba tých, ktorí ostali po prvej
skúške, ktorej sa malo poddať celé
vojsko. My taktiež hľadáme
odvážnych ľudí, ktorí dokážu ináč
myslieť než prikazuje obyčaj, ktorá
je väčšinou pijanskou obyčajou.
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Z týchto ľudí chceme vytvárať KOČnové vojsko Gedeona, s ktorým je
možné vydať sa na víťazný boj.“

(spracované podľa časopisu Eleuteria, IV. (2004)
59-60. )

Duchovné cvičenia
(KDE NÁJDEME ŽRIEDLO OSLOBODENIA A UZDRAVENIA ? )

Od piatku 20. novembra do
nedele 22. novembra 2009 sa
v Smižanoch, v Rekolekčnom
centre pallotínov pri kostole
Božieho milosrdenstva v
Smižanoch uskutočnili jesenné
duchovné cvičenia Kruciáty
oslobodenia človeka.
Duchovné cvičenia viedol
celoslovenský moderátor diakonie
oslobodenia pri HSŽ o. Jozef
HESKE. Vo svojich katechézach
postupne odkrýval sviatosti, ako

žriedla, pramene, z ktorých môže
každý čerpať oslobodenie a
uzdravenie. Zúčastnilo sa vyše 40
účastníkov - členov, kandidátov,
ale i sympatizantov KOČ, ktorí v
závere duchovných cvičení mali
možnosť prijať pozvanie do tohto
hnutia.
Prinášame niekoľko svedectiev o
tom, čo Pán Boh urobil v živote
účastníkov počas týchto
duchovných cvičení:

Na duchovných cvičeniach som sa veľmi povzbudil, našiel som
nových priateľov až z ďalekej Bratislavy.
DC mi umožnili viac si uvedomiť význam sviatostí spolu so svojou
osobnou vierou. DC sú obohatením a uvedomením svojej viery.
Na DC som si najviac uvedomila význam modlitby a pomoci druhým.
je potrebné pomáhať blížnemu s nesením jeho bremena.
Ja som sa na DC zažil to, že som v jeden deň prijal spolu tri sviatosti a
ešte som si obnovil aj krstné sľuby. Tiež ma veľmi silne oslovila
myšlienka odovzdať "list vlastníctva" od svojho srdca Pánu Ježišovi.
Na DC som prvý krát. Veľmi ma oslovilo to, ako boli rozobraté
duchovné sviatosti.
Bol som už na mnohých DC, no teraz som počul a zažil také veci,
ktoré nikdy som nevedel a nepočul. Dostal som obrovské duchovné
posilnenie.
Na DC som bola uzdravená z čerstvých duchovných rán. Bolo to veľmi
silné! Stretla som tu veľa krásnych ľudí. Pochopila som, že nie môj
kríž je najväčší, mnohí ľudia majú omnoho väčšie kríže.
Vďaka Bohu, za ľudí, ktorí sa DC zúčastnili, vďaka za milosti, ktoré
sme tu obsiahli. Pochopila som, že Boh je Láska. Musím byť trpezlivá
a prijať, aby ma Boh premieňal.
Ďakujem všetkým, že ste ma prijali medzi seba v krásnom
spoločenstve KOČ. Pochopil som, že všetko máme robiť v mene Ježiša
Krista.
Ďakujem Bohu za tento čas, ktorý som mohla stráviť na DC.
Pochopila som, že keď chcem pomáhať druhým, musím začať od
seba, musím sa oslobodiť a tak pomáhať iným.
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Na DC som sa dozvedela o sviatostiach z iného pohľadu. Bol to pre
mňa požehnaný čas.
Na DC som duchovne nabrala veľa. Ďakujem za oživenie kontaktu so
sviatosťami. Pán má byť centrom každej našej činnosti.
Na DC som dosiahol akési vnútorné vyrovnanie.
Na DC ma zaujala najmä jedna myšlienka: Mali by sme viac hovoriť s
Bohom spolu s inými ľuďmi, ako ľuďom hovoriť o Bohu.
Myslel som, že sviatosti dobre poznám, ale tu som ich spoznal z
iného pohľadu. Mnoho myšlienok si odnášam pre prácu v našom
spoločenstve.
Napriek nabitému programu som si na DC duchovne oddýchla.
Pochopila som, že ľuďom nestačí pomôcť len modlitbou, ale aj
praktickou pomocou.
Na DC som zistil, že môj problém je maličkosť v porovnaní s inými
životnými problémami iných ľudí. Vďaka im všetkým a vďaka Bohu,
že som mohol byť medzi nimi. Takéto DC by som odporúčal sebe o tri
mesiace znovu.
Prišiel som tu so svojimi trápeniami a krížmi, dostal som na nich
praktické odpovede. Boh nie je imaginárny, ale je tu, je stále so
mnou.
Pochopil som, že stále musím na sebe pracovať.
Na týchto DC som ďakoval Bohu, čo pre mňa robí. Pochopil som, čo
musím zo seba dať preč a čo mi ešte chýba.
Prvý krát som na DC. Pochopila som, že sviatosti sú ozaj odkryté
pramene, z ktorých čerpáme, z ktorých priam vytryskla milosť. Málo
platné by bolo, keby sme ich len poznali a nezakúsili. Pochopila som,
že sa neustále musím snažiť zotrvať v živom vzťahu s Pánom.
Tak, ako každé DC, tak i tieto pokladám za požehnaný čas. Sú pre
mňa obohatením najmä prostredníctvom ľudí, ktorých tu Pán
priviedol.

Evanjelizačné stretnutie KOČ na KU v Ružomberku
V pondelok, 23. novembra
2009 o 19.00 hod. sa na pozvanie
o. Jozefa Slotku z Univerzitného
pastoračného centra Katolíckej
univerzity v Ružomberku zúčastnili
členovia Kruciáty oslobodenia
človeka z Levoče Margita, Vladimír,
Michal, Štefan a Emil pod vedením
pátra Romana Gažúra
evanjelizačného stretnutia so
študentmi Katolíckej univerzity.
Stretnutie začalo spoločnou
svätou omšou, ktorú

koncelebrovali p. Roman a o.
Slotka. Po svätej omši nasledovala
beseda s univerzitnými študentmi,
na ktorej odzneli svedectvá členov
Kruciáty oslobodenia človeka. Toto
evanjelizačné stretnutie malo
študentom priblížiť problematiku
závislosti a kresťanské východiská
boja s rôznymi formami závislostí.
Páter Roman pobudol medzi
študentmi v duchovných
rozhovoroch a ako spovedník do
nasledujúceho dňa.
6

Evanjelizačné stretnutie v Spišských Vlachoch
V sobotu, 28. novembra 2009
sa členovia Kruciáty oslobodenia
človeka zo staníc Levoča a
Bardejov zúčastnili evanjelizačného
stretnutia v Spišských Vlachoch.
Cieľom tohto stretnutia bolo
pomôcť miestnym nadšencom
vytvoriť vhodné podmienky na
založenie nového spoločenstva
Kruciáty oslobodenia človeka.
Iniciátorom stretnutia bola
sympatizantka Kruciáty
oslobodenia človeka pani Terka.
Úvodom stretnutia bola svätá
omša, ktorú koncelebrovali o. Jozef
Šimurdiak - miestny duchovný a
páter Roman Gažúr z KOČ Levoča.
Po svätej omši v priestoroch
klubu dôchodcov o problematike

závislostí hovorila PhDr. Iva
Kuceková, dlhoročná terapeutka
liečebného ústavu na Prednej
Hore. So svojimi svedectvami
vystúpili prítomní členovia Kruciáty
oslobodenia človeka. Z ich
vystúpení mali možnosť zúčastnení
spoznať problém závislosti z
pohľadu abstinujúceho závislého,
ale aj z pohľadu rodiny závislého.
Mali možnosť poznať kresťanské
východiská riešenia a
vysporiadania sa so závislosťami vo
svojom okolí. Zanietenosť ľudí vo
farnosti dáva nádej na ďalšie
formovanie tohto diela Kruciáty
oslobodenia človeka v meste
Spišské Vlachy.

Evanjelizačné stretnutie v Levoči
V pondelok, 14. decembra
2009 sa členovia Kruciáty
oslobodenia človeka z Levoče
zúčastnili evanjelizačného
stretnutia na Strednej odbornej
škole pre zrakovo postihnutú
mládež v Levoči. Stretnutie sa
uskutočnilo z iniciatívy pracovníkov
školy. V úvode stretnutia

páter Roman priblížil prítomným
myšlienky, podstatu a ciele KOČ.
Potom nasledovali osobné
svedectvá abstinujúcich a
dobrovoľných členov Kruciáty.
Svojimi vystúpeniami zaujali
prítomných študentov ale aj
pedagogických pracovníkov, ktorí
sa zúčastnili tohto stretnutia.

Povzbudzujeme čitateľov – členov, kandidátov i sympatizantov Kruciáty
oslobodenia človeka, aby náš spoločný informátor obohatili svojimi
príspevkami zo svojho okolia.
V ďalšom čísle pripravujeme:
- duchovné cvičenia Kruciáty oslobodenia človeka pre celé Slovensko – na
jar
- Duchovná obnova iba pre členov a kandidátov KOČ
- Detská Kruciáta
- a mnoho iného...
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bez prekážok.
Do Tvojich rúk skladáme sľub
abstinencie od alkoholu a úplnej
nezávislosti od neho, aby sme mohli
svojou slobodou obohacovať tých našich
bratov a sestry, ktorí sa už nemôžu
oslobodiť vlastnými silami. Túžime týmto
skutkom lásky podať ruku a slúžiť našim
blížnym tak, ako Kristus, ktorý sa sám z
lásky k nám ponížil a stal sa služobníkom
všetkých.
Oddávame Ti celé dielo Kruciáty
oslobodenia človeka, aby bolo Tvojím
dielom a nástrojom v Tvojich rukách na
vyslobodenie národa.
Chceme sa spolu s Tebou a s Jánom
Pavlom II, ktorý Ti bol úplne oddaný,
postaviť pod Kristov kríž a zjednotiť sa s
ním v obetavej láske, ktorá môže
oslobodiť a zachrániť tých, ktorí sa stali
neslobodní, pretože stratili schopnosť
milovať, čiže vlastniť seba v dávaní seba.
Svätý Stanislav, biskup a mučeník,
patrón Kruciáty oslobodenia človeka,
vzbuď v nás odvahu vydávať svedectvo a
silu stáť tvárou v tvár ťažkostiam a
prenasledovaniu, aby sme bez strachu
pracovali nad obnovou morálneho
poriadku v našej vlasti.
Svätý Maximilián Kolbe, nauč nás
milovať bratov i za cenu vlastnej obety.
Amen.

Prihláška kandidáta do KOČ
Chcem odpovedať na výzvu Svätého Otca
Jána Pavla II., aby sme sa postavili proti
všetkému čo ničí dôstojnosť človeka. A
chcem šíriť Novú kultúru. Preto sa
prihlasujem za kandidáta Kruciaty
oslobodenia človeka /KOČ/ na dobu
jedného roka. Slobodne sa zaväzujem
zachovať abstinenciu od
všetkých
alkoholických nápojov. Nebudem kupovať
a ponúkať alkoholické nápoje. Budem sa
snažiť podľa možnosti mať účasť na
podujatiach, ktoré pripravuje najbližšie
spoločenstvo KOČ.
Meno a priezvisko:
Rok narodenia:
Adresa:
Mobil:
Email:
Podpísané v:
………… ............................
Podpis:
..........................................
dňa.....................
Modlitba Kruciáty
Nepoškvrnená, Matka Cirkvi!
Hľadíme na Teba ako na vzor človeka,
ktorý je v celosti vykúpený a oslobodený
a preto bezhranične oddaný Kristovi v
láske a v Duchu Svätom. Uvedomujeme si
mnohorakú neslobodu, ktorou sú
spútané naše srdcia. Túžime sa v plnosti
oslobodiť a podať ruku našim bratom
a sestrám , ktorí očakávajú prebudenie
slobody Božích synov v sebe.
Prichádzame preto k Tebe a oddávame sa
Ti, aby sme spolu s Tebou plnšie
realizovali svoju slobodu v oddaní sa
Kristovi a skrze neho Otcovi a to mocou
toho istého Ducha, ktorý v Tebe konal

ECHO Kruciáty oslobodenia človeka
informátor pre vnútornú potrebu KOČ
Kontakt:
e-mail: echo@kruciata.sk
mobil: 0905 709 324, 0907 977 645
Kruciáta oslobodenia človeka, Kláštor
minoritov, Košická ulica 2 05401 Levoča
Cena výtlačku: 0,40 €
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