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Na úvod 
Prečo som v KOČ? 
Nie  iba  preto, že sa chcem obetovať alebo iba 
 preto, že  nenávidím alkoholický štýl života. Prečo 
som v KOČ? Aby som prežíval dar slobody. aby 
sloboda bola skutočnosť, ktorú prežívam. A keď ju 
prežívam, tak ju môžem ďalej dávať tým ktorí ju 
nemajú. Prežívame pôstne obdobie ako prípravu na 
slávenie Veľkej Noci. Je to čas kedy nám Boh viac 
hovorí ako nás miluje. a to cez utrpenie a smrť Pána 
Ježiša Krista. Ježiš Kristus nám na kríži vydobyl dar 
slobody. Jeho krv vyliata na kríži nám priniesla 
uzdravenie. Jeho zmŕtvychvstanie prinieslo víťazstvo, 
ktoré potrebujeme. Sme stvorení pre víťazstvo, pre 
slobodu božieho dieťaťa. Blíži sa Veľká noc - sviatky 
víťazstva Ježiša Krista. Všetkým želám, aby sme boli 
plní slobody božích detí. Nech Ježiš Kristus roztrhne 
všetky duchovné reťaze, ktoré nás spútavajú. Nech 
nás Ježiš Kristus vyslobodí z hrobu našich hriechov a 
malých, či veľkých otroctiev. Požehnaný pôst a 
radosť z veľkonočného víťazstva želá otec 
                   ThDr. Jozef Heske, PhD.  moderátor diakonie oslobodenia hnutia Svetlo-Život. 

  

Nealkoholický ples 
Rok 1998 sa stal historickým medzníkom, 
pretože dňa 14. februára sa zrealizovala 
myšlienka kňaza Wincenta Chodowicza, 
ktorý vtedy bol správcom farnosti v 
Smižanoch. Medzníkom sa stal preto, lebo 
prvý nealkoholický ples položil základný 
kameň dnes už trinásťročnej stavby zábav 
bez alkoholu. Otec Wincent a ľudia z 

Číslo  2 vyšlo dňa 1. marca 2010 
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Hnutia Svetlo-Život s nadšením začali 
pripravovať ples v duchu kresťanských 
zásad . Trinásť rokov je dosť dlhý čas nato, 
aby sme teraz mohli smelo povedať, že 
vtedajší entuziazmus sa vyplatil. 
Každý rok v čase plesovej sezóny sa v 
Smižanoch tešíme na – dovolíme si 
povedať „náš“ ples. 30. januára 2010 
otvoril ples tradične príhovorom kňaz otec 
Leonard a moderátorský pár Hnutia 
Svetlo-Život (Vlado a Betka Štrauchoví). Na 
plese sme sa zišli starí známi z farnosti a 
okolia, z kruhov Hnutia Svetlo-Život 
rodinných, mládežníckych a samozrejme 
nechýbali ani ľudia z Kruciáty oslobodenia 
človeka, ktorí sú živým dôkazom toho, že 

žiť bez alkoholu sa dá. Veľmi radi sme 
medzi nami videli a vítali aj nové tváre 
ľudí, ktorí prijali pozvanie aj na takýto druh 
zábavy. Na plese všetkým do tanca 
vyhrávala živá hudba, pripraveným 
programom pobavili smižanskí mládežníci 
a o polnoci bola vylosovaná tombola s 
mnohými cenami, ktoré na ples poskytli 
štedrí sponzori. Smiech a dobrá nálada 
nám vydržali až do „skororána“ kedy sme 
sa s dobrými pocitmi zo skvele prežitého 
večera lúčili. S úsmevom si spomíname na 
to čo bolo, a s nádejou sa tešíme na to, čo 
bude zas o rok - už v poradí 14. ročník 
kresťanského nealkoholického plesu. 

text : Marián Kočiš, člen Hnutia Svetlo-Život a KOČ 
foto : Vladimír Štrauch, člen Hnutia Svetlo-Život 

 

Pozvánka 

Kruciáta oslobodenia človeka 

pozýva všetkých záujemcov  z radov členov, kandidátov, ale i 
sympatizantov 

na 
jarné duchovné cvičenia. 

Téma: 

„SLOBODNÍ A TÍ, KTORÍ OSLOBODZUJÚ“ 

Ktoré sa uskutočnia vo farnosti Smižany - rekolekčný dom otcov 
palotínov  

v dňoch 
30. apríl až 2. máj 2010 (piatok, sobota, nedeľa) 

Program a podrobnosti sa dozviete na www.kruciata.sk a v iných médiách  

 

http://www.kruciata.sk/
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Plán aktivít Kruciáty oslobodenia človeka  
na rok 2010 

Formačné a modlitbové stretnutia 
adorácie kaţdý štvrtok v kostole minoritov Levoča o 20:00 

okrem prvopiatkového týţdňa, kedy sú adorácie v kaplnke kláštora 

(vedie páter Roman a levočská minoritská mládeţ) 

Klub abstinujúcich 
Kruciáty oslobodenia človeka Levoča 

termín: kaţdý štvrtok o 17:00 (od 1. marca 2010) 

miesto: Kláštor minoritov Levoča 

Predstavovanie spoločenstiev, 
ktoré sa zameriavajú na pomoc  závislým a ich rod. príslušníkom: 

Anonymní alkoholici (PhDr. Jozef Brenkus) 

Kruciáta oslobodenia človeka (o. ThDr. Jozef Heske PhD.) 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka– Poľsko (o. Adam Wąsik) 

Komunita Cenakolo Piešťany (MUDr. Ivan Mendel) 

a ďalšie... 

Termín bude včas oznámený na webovej stránke a v informátore ECHO Kruciáty. 

miesto: Kláštor minoritov Levoča 

Pracovné porady KOČ Levoča 
Podľa potreby. 

Termín bude včas oznámený na webovej stránke a v informátore ECHO Kruciáty. 

Mesačné stretnutia pre členov KOČ Bardejov 

termín: tretia nedeľa po prvom piatku o 14:00 

kostol sv. Anny Bardejov 

Formačno-modlitebne stretnutia KOČ Prešov 

Kaţdá druha streda v mesiaci o 17,15 hod. v priestoroch SČK na Jarkovej ul. 

Stretnutia v Lipanoch 

Posledná nedeľa v mesiaci o 15,00 hod. 

Modlitebne stretnutia v Jarovniciach (okr. Prešov) 

Kaţdý pondelok po sv. omši o 18,00 hod. 

Duchovná obnova  
 pre členov a kandidátov KOČ 

termíny: jar a jeseň 2010 

miesto: Smiţany 

Výjazdy a evanjelizačné stretnutia  

v rámci duchovnej obnovy 

so svedectvami v školách, vo farnostiach, na letné oázy Hnutia Svetlo-Ţivot,... 

termíny: podľa pozvánok a poţiadaviek 

Spoločné stretnutia Spoločenstiev a Staníc KOČ 
jeden krát ročne v kaţdom spoločenstve 

termíny : po vzájomnej dohode 

Iniciátorom bude 1.Stanica KOČ Levoča 
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Púte na úmysel Kruciáty oslobodenia človeka 
Pešia púť Kruciáty oslobodenia človeka  

termín: 2. - 4. júl 2010 

(vyvrcholenie aktívnou účasťou na Levočskej púti v rámci Fatimskej soboty 

a následné popoludnie s evanjelizačným programom) 

Púť KOČ Bardejov - Gaboltov 

s evanjelizačným programom 

termín: 17. – 18. júl 2010 

Celoslovenská púť Kruciáty oslobodenia človeka 

 k hrobu zakladateľa o. Františka Blachnického 

Termín: 1. september 2010 

Púť Kruciáty oslobodenia človeka do Medţugoria 

Termín: júl/august (bude včas spresnený a oznámený) 

Fašiangový bezalkoholový ples 
termín: február 2010 

PD Smiţany 

(podrobnosti v programe, ktorý bude včas zverejnený) 

Celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka  
termín: 15. – 16. - 17. október 2010 

Kláštor minoritov Levoča 

Účasť na akciách KWC – Poľsko 

Podľa pozvánok 

 

Kruciáta oslobodenia človeka na Orave 

Na pozvanie členov Kruciáty oslobodenia 

človeka sa v sobotu 6. februára 2010 

uskutočnilo v Oravskom centre mládeže v 

Ústi nad Priehradou, okr. Trstená stretnutie 

členov, kandidátov a sympatizantov Kruciáty 

oslobodenia človeka z oravského regiónu. 

Vyše 50 prítomných z okolitých oravských 

obcí privítalo medzi sebou duchovného otca 

ThDr. Jozefa Heskeho PhD. - 

celoslovenského moderátora Diakonie 

oslobodenia HSŽ. Pozvanie prijal aj pán 

František Mateja, viceprezident Asociácie 

klubov abstinujúcich Slovenska (ASKAS) a 

predseda A-klubu "JASEŇ" v Oravskej 

Jasenici. Po úvodnom privítaní hostia 

predstavili prítomným Hnutie Kruciáta 

oslobodenia človeka, jeho úlohu v dnešnej 

spoločnosti, ciele a metódy práce. Otec Jozef 

vo svojej katechéze vyzdvihol a podrobnejšie 

rozobral duchovný rozmer Kruciáty, ktorá 

má vychovávať človeka novej kultúry, 

chrániť dôstojnosť človeka pred 

zotročovaním rôznymi závislosťami. Dr. 

Paločko podrobne prítomným vysvetlil 

podmienky prijatia záväzku abstinencie - 
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ako kandidát KOČ alebo ako člen KOČ. 

Okrem toho oboznámil prítomných s 

myšlienkou a fungovaním Modlitbovej 

reťaze, tiež s činnosťou a formami práce I. 

Stanice KOČ v Levoči. Na poludnie počas 

svätej omše mali možnosť prítomní, ktorých 

oslovila myšlienka Kruciáty oslobodenia 

človeka, priniesť svoju deklaráciu vstupu do 

KOČ a dať ju na oltár, ako svoj vlastný 

obetný dar. Popoludní program pokračoval 

besedou účastníkov, na ktorej odznelo 

niekoľko svedectiev. Možno predpokladať, že 

toto stretnutie bude začiatkom fungovania 

nového spoločenstva Kruciáty oslobodenia 

človeka v oravskej oblasti.  
RNDr. Štefan Paločko, člen KOČ Levoča 

Biblicko - teologické základy KOČ 
1. Kruciáta oslobodenia človeka sa 
podujala riešiť problém alkoholizmu a 
iných spoločenských nebezpečenstiev a 
závislostí, lebo ho vníma ako problém 
človeka, ktorého treba zachrániť. 
Výraz kruciáta - označuje vojnovú výpravu 
s cieľom oslobodenia Svätej Zeme spod 
nadvlády pohanov. Teda zeme, na ktorej 
žil a umrel Kristus. My tento výraz 
používame v prenesenom význame na 
označenie nábožensko-morálnej akcie, 
ktorej cieľom je oslobodenie tej Svätej 
Zeme, ktorou je každý človek - osoba 
vykúpená Kristom, z každej neslobody, 
ktorá mu nedovoľuje žiť podľa jeho 
dôstojnosti a povolania. Celú túto akciu 
opierame na špecifickej teológii 
oslobodenia, pretože sme presvedčení, že 
takto chápané oslobodenie človeka, môže 
byť naozaj úspešné, len ak je dielom 
Krista. 
2. Základná téza tejto teológie 
oslobodenia hlása, že každú činnosť, ktorá 
smeruje k oslobodeniu človeka, národa, či 
vôbec ľudskosti, treba chápať ako 
pokračovanie Kristovej misie spásy. Jej 
program on sám vyhlásil v nasledujúcich 
slovách: Duch Pána je nado mnou, lebo 
ma pomazal, aby som hlásal evanjelium 
chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, 
že budú prepustení, a slepým, že budú 
vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a 
ohlásiť Pánov milostivý rok (Lk 4, 18-19).  

V tomto kontexte treba vidieť Kruciátu 
oslobodenia človeka ako mobilizáciu 
"záchrannej reťaze" ľudí, ktorí sa opierajú 
o misiu Ježiša Krista, ako aj o účasť na 
pomazaní jeho Svätým Duchom a vedome 
sa vydávajú na misiu oslobodzovania tých 
svojich bratov, ktorí sa nachádzajú v zajatí 
svojich slabostí. 
3. Ozajstné oslobodenie človeka môže 
uskutočniť len Kristus mocou svojho 
Ducha. Všetky prirodzené aktivity 
smerujúce k oslobodeniu človeka 
zlyhávajú práve na tomto probléme - 
premeny človeka. Preto len ten proces 
oslobodenia, ktorý je vštepený do 
spásneho diela Krista, má reálnu nádej na 
úspech, veď on jediný môže vyliečiť 
človeka v hĺbke jeho podstaty ("in radice" - 
od koreňa). Týka sa to taktiež oslobodenia 
od alkoholizmu. 
4. Formula oslobodenia zjavená Kristom 
znie: Poznajte pravdu a pravda vás 
oslobodí (Jn 8, 32). Sloboda v najhlbšej 
svojej podstate nie je úplnou 
nezávislosťou, ale dobrovoľnou závislosťou 
od svetla pravdy. Teda osoba ako rozumná 
bytosť realizuje svoju slobodu vtedy, keď 
žije pravdou. Treba teda zavrhnúť 
pseudooslobodenie, aké prináša alkohol 
svojím "uvoľňujúcim" pôsobením a vytvára 
ilúziu slobody chápanej ako 
"nespútanosť". Treba hovoriť o 
alkoholovom "zatmení", ktoré 
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prostredníctvom straty vedomia vedie k 
strate slobody. 
5. Všeobecne sa vníma problém slobody 
človeka vo svetle dialektiky pán - otrok. 
Sväté písmo ju nahradzuje vzťahom: otec - 
syn: Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, 
sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha 
otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale 
dostali ste ducha adoptívneho synovstva, v 
ktorom voláme: "Abba Otče!" (Rim 8,14-
15). Druhý klasický text, ktorý sa týka 
danej problematiky, nachádzame v Liste 
Galaťanom (4,3-7): Tak aj my, keď sme boli 
maloletí, slúžili sme živlom sveta. Ale keď 
prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, 
narodeného zo ženy, narodeného pod 
zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod 
zákonom, a aby sme dostali adoptívne 
synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh 
do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on 
volá: "Abba Otče!" A tak už nie si otrok, 
ale syn. 
Prijatie vzťahu dieťa - otec voči Bohu nás 
podľa Nového zákona vyslobodzuje z 
otroctva. Tento vzťah predstavuje 
podstatu našej dôstojnosti a slobody. 
Avšak všade, kde sa vyskytuje vzťah otrok - 
pán, človek sa pokladá za predmet. Na 
tom je založená najhlbšia podstata 
neslobody. V tomto svetle treba taktiež 
hľadieť na problém alkoholizmu, ktorý sa 
objavuje ako spoločenský fenomén všade 
tam, kde vládne dialektika pán - otrok, kde 
chýba pocit bezpečia, plynúci z viery a 
dôverného vzťahu dieťaťa voči Bohu - 
Otcovi. Práve to je príčinou toho, že 
ohromné masy siahajú po alkohole ako po 
prostriedku ľahkého (a zdanlivého!) 
uvoľnenia napätí, strachu a konfliktov. 
Teda aj v tomto prípade synovstvo ukazuje 
jedinú cestu oslobodenia. 
6. Synovský vzťah k Bohu Otcovi skrze 
Krista v Duchu Svätom je zároveň cestou 

prekonania strachu, ktorý je práve tou 
bezprostrednou a najbližšou príčinou 
závislosti. Závislosť nevytvára natoľko 
vonkajšia situácia a násilie, ako skôr strach 
vyplývajúci z nesprávnej pripútanosti k 
časným materiálnym dobrám, ktoré sú už 
zo svojej podstaty pominuteľné a teda v 
situácii násilia sú vždy ohrozené. Vnútorná 
akceptácia duchovných hodnôt a 
predovšetkým hodnoty a hodnosti bytia 
Božím dieťaťom a postavenie tejto 
hodnoty nad všetky ostatné, nás radikálne 
uvoľňuje od strachu a závislosti. Hodnota 
Božieho synovstva nám bola nezmazateľne 
daná v Kristovi. Je to nevyvrátiteľná 
skutočnosť. Otrok neostáva v dome 
navždy; navždy ostáva syn. Až keď vás Syn 
oslobodí, budete naozaj slobodní (Jn 8, 35-
36). Ba ani hriech, ako o tom svedčí 
podobenstvo o márnotratnom synovi, 
nemôže zničiť lásku Boha Otca k nám. 
Máme vždy otvorenú cestu návratu. 
Oslobodenie od strachu, ktorý rodí 
závislosť, je teda integrálnou časťou 
Kristovho vykúpenia.  
7. Vykúpenie nám neprináša len 
oslobodenie z temnôt poblúdenia a zo 
strachu, ale predovšetkým z egoizmu, z 
egocentrickej lásky, ktorá predstavuje 
najhlbší prameň každej závislosti. Teda 
kvôli nej sa nielen človek stáva pre človeka 
predmetom manipulácie, ale taktiež sa 
nemôže sám slobodne realizovať. 
Vieroučná konštitúcia o Cirkvi v súčasnom 
svete č. 24 hovorí, že človek nemôže 
samého seba nájsť v plnosti ináč, ako skrze 
nezištné darovanie samého seba. 
Odhalenie pravdy, že človek nezištným 
darovaním seba sa stáva skutočne 
slobodným, nám ukazuje cestu k slobode, 
ktorú nám nemôže nikto vziať a ktorá je 
vždy, v každej situácii, pre nás dostupná a 
otvorená. Je to cesta Kristovho Kríža. 
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Tajomstvo Kríža je taktiež kľúčom k 
pochopeniu teológie oslobodenia. Kristus, 
v chvíli, keď na kríži skladal dobrovoľnú 
obetu svojho života z lásky k Otcovi a k 
nám, bol úplne slobodný, vykonal vrcholný 
akt slobody svojho života. A tak teda každý 
človek dobrovoľne obetujúci nižšie 
hodnoty, ba aj život, pre hodnoty vyššie, 
pre hodnotu najvyššiu - nezištnú lásku - 
zároveň uskutočňuje sebarealizáciu v akte 
slobody, ktorú mu nikto nemôže vziať. 
V kríži sa odhalila úplná hĺbka tajomstva 
slobody. Preto Kruciátu oslobodenia 
vedieme pod znakom Kríža. Kríž, ako 
symbol dobrovoľnej obety z lásky, je 
skutočne jedinou cestou vedúcou k 
skutočnému oslobodzovaniu iných. Cesta k 
vnútornej slobode sa musí spojiť s čoraz 
hlbším vniknutím do tajomstva Kríža.  
8. Nakoniec treba poukázať na vzťah 
bratstva ako na element teológie 

oslobodenia. Bratstvo je vzťahom 
pochádzajúcim zo vzťahu synovstvo - 
otcovstvo. Ľudia, ktorí majú spoločného 
otca, sú si bratmi. Uznanie otcovstva Boha, 
prijatie pozície dieťaťa k Bohu Otcovi cez 
Krista v jeho Duchu, je jedinou cestou ku 
všeobecnému, medziľudskému bratstvu. 
Bez toho by hovorenie o bratstve bolo len 
prázdnymi rečami. Tam, kde sa novou 
bratskou láskou uskutočňuje bratstvo v 
Kristovi - tam už niet miesta na 
manipuláciu s ľuďmi, na zaobchádzanie s 
nimi ako s nejakou vecou. Na bratstve , 
ktoré sa prejavuje duchom vzájomnej 
služby spočíva skutočná spoločenská 
sloboda. Lebo vy ste povolaní pre slobodu, 
bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť 
telu, ale navzájom si slúžte v láske (Gal 5, 
13).  (Spracované podľa druhého vydania  

Krucjata Wyzwolenia Człowieka 
podręcznik Światło - Życie 198

 
Modlitebná reťaz Kruciáty oslobodenia človeka 

(prihláška) 

Meno: .................................................................... 

Priezvisko: ............................................................. 

Kontaktná adresa :   
…………………………………………………………………………...................................................................... 
Kontaktný telefón: ............................................................................. 

Kontaktný e-mail: ............................................................................... 

Zaväzujem sa, že minimálne počas jedného roka budem venovať 1 hod. týždenne 

modlitbe, resp. čítaniu Svätého Písma, alebo čítaniu inej duchovnej literatúry a to na 

úmysel KOČ - teda za triezvosť Slovenska a predovšetkým za oslobodenie: 

...................................................................1.)   od závislosti.  

Záväzný bude pre mňa každý ...........................2) od..............do........... hod. 3) 

Dátum: ......................... Podpis:  ........................... 
1)- môžete napísať meno závislej osoby, 
2)- napísať deň v týždni 
3)-napísať hodinu v tvare:   05,00,... 17,00 

 



8 
 

 

Prihláška kandidáta / člena  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* 
                             Člena* 
 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: 
.....................................................................
.................................................................... 
Dátum narodenia: .................................... 
Adresa: 
.....................................................................
................................................................. 
Kontakt: 
Telefón/Mobil: 
................................................................. 
Email:  ...................................................... 
Podpísané v: 
…………...................................................... 
Podpis:                                                       
................................................................. 
 
dňa..................... 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 
* zakrúžkuj 

 
 
 
 
 
 
 

Modlitba Kruciaty 
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 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. 

ECHO Kruciaty oslobodenia človeka   
 informátor pre vnútornú potrebu KOČ, vychádza 
6 x do roka 
Kontakt:  
e-mail: echo@kruciata.sk 
mobil: 0905 709 324,  0907 977 645 
Kruciata oslobodenia človeka, Košická ulica 2 
05401 Levoča 
Cena výtlačku: 0,20 € 


