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Namiesto úvodu 
 

Sedemhlavý drak 

Volám sa Vlado, vďaka a chvála Pánu 

Bohu uţ sedem rokov úspešne úplne 

abstinujem, aj keď v začiatkoch to tak 

vôbec nevyzeralo. Ţivot bez alkoholu mi 

priniesol a dovolil preţiť iný ţivot, v ktorý 

som uţ nedúfal. Ţivot v spojení s Duchom 

pokoja. Keď sa na tým zamyslím teraz po 

siedmych rokoch, tak mi to pripadne, ako 

„rozprávka“ boja so sedemhlavým drakom. 

Vtedy, keď sa človek rozhodne pre 

abstinenciu preţíva silný vnútorný boj, 

spojený aj s dosť negatívnymi 

myšlienkami. No vtedy je veľmi potrebné, 

aby rozhodnutie bolo skutočné, svojvoľné 

nie z donútenia a by si ten dotyčný, čo má 

problém za tým rozhodnutím aj stál a za 

kaţdú cenu a dokázal ho aj obhájiť. Lekári, 

Vám povedia je to choroba, ktorá sa dá 

liečiť, ale ostatné záleţí len od Vás. Prvý 

rok, ktorý je v ţivote alkoholika podľa 

môjho názoru najťaţší a dosť dôleţitý, to 

kedy som musel čeliť otázkam :“Prečo si 

nedáš pivo“, „piješ len sladkú kofolu“, daj 

si s nami jeden to Ti nemôţe uškodiť. 

Toľko si do tohto (alkoholu) investoval a 

teraz sa stal z teba slaboch? To uţ si nikdy 

nedáš? Veď to uţ si ani poriadne 

nezaspievaš, keď nebudeš mať náladu. 

Vtedy však treba myslieť na to „Ja uţ som 

sa takto rozhodol a nedať sa v ţiadnom 

prípade ovplyvniť. Na konci roka, keď tak 

všetko človek prekoná, zamysli sa a snáď 

sa aj pochváli, ţe ten jeho drak s ktorým 

bojuje je slabší.Nastáva ďalšie obdobie 

pomalé zabúdanie na alkohol, skoro 

pravidelné stretnutia v kostole s Pánom 

naším Spasiteľom a prosbou o pomoc, 

vytrvalosť. Pravidelné vykonávanie si 

prvopiatkových pokání a prijímaní 

Eucharistie , ktorá mi dodávala odvahu 

čeliť podľa mňa zbytočným naráţkam 

okolia. Vnútorná sila premieňania môjho 

vnútra a stále väčšia odvaha, ale aj podpora 

rodičov, súrodencov, dcér a stále si 

uvedomovanie prítomnosti Ducha Svätého 

v sebe, ktorý mi v ťaţkých chvíľach 

ukazoval cestu zo začarovaného kruhu. 

Ďalším mojím posunom vpred bolo, keď 

som v roku 2004 prestal celkom fajčiť. 

Spolupracovníci ma v jeden večer tak 

vyhecovali, ţe som si ani nie celkom 

uvedomujúc, čo hovorím povedal, ţe od 

zajtra prestanem aj ja fajčiť. Po týţdni 

nervozity, ale aj uvedomenia si, čo som 

sľúbil to začalo byť reálnejšie a v ďalšom 

období sa to stalo skutočnosťou. Ďalší rok, 

ktorý nastal bol v mojom ţivote dosť tieţ 

rozhodujúci, kedy zmena zamestnania ma 

priviedla do rodného mesta. Prestalo 

cestovanie na pravidelné turnusy, mal som 

viac času venovať sa duchovnému ţivotu. 

Po oslovení a dobrých začiatkoch s 
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pravidelnosťou som začal navštevovať 

spoločenstvo SVETLO – ŢIVOT. Tu som 

stretol a pocítil iné zmýšľanie ľudí, začal 

sa inač správať, vyjadrovať, inač zmýšľal, 

uvaţovať o niečom, čo som dovtedy 

nepoznal, zmena kamarátov. Začal som 

navštevovať akcie, zúčastňovať sa na 

pútiach, prehlbovať svoju vieru a tak 

zabúdať aj na alkohol a ţiť s myšlienkou 

iného ţivota. Ostalo však vo mne ešte stále 

veľa nevyriešeného, pre mňa osobne to 

začalo naberať na väčšej láske k ţivotu a 

do popredia intenzívnejšie vstupoval Pán 

Boh (Duch Svätý) v svojej sláve. Tu začalo 

dokázať sa prispôsobiť povinnosti, začať 

cítiť zodpovednosť a prijímať rady a tak sa 

spoliehať nie len na seba, ale aj na nášho 

Stvoriteľa, ktorý celkom začal 

ovplyvňovať môj pohľad na seba, dostávať 

odpovede na otázky, ktoré prichádzali do 

ţivota. Okrem pracovných povinnosti 

pribudli ďalšie ţivo preţívať spoločné 

stretnutia s ľuďmi, ktorí alkohol 

odsudzovali a stávali sa k nemu odmietavo, 

potom to bola sila svedectiev, výmena 

názorov v slobode, kríţová cesta so 

svedectvami, ako sa celkom a navţdy 

zbaviť alkoholu. Zrazu som cítil, ţe uţ nie 

som sám taký, čo bojuje s alkoholom. 

Pevnejšie som začal stáť a učil sa obetovať 

za iných a očisťovať svoje vnútro a nebrať 

všetko pesimisticky, ale s dôverou v lepší 

koniec všetkého s čím som sa stretával. 

Stále ma to ťahalo ďalej, nezastať, lebo 

som vedel, ţe snáď by to bola chyba. 

Spoločenstvo – akcie (spoločné) , ktoré ma 

uisťovali, ţe som na správnej ceste, 

duchovná vyrovnanosť, pocit strachu 

pominul, začalo sa mi dariť aj v práci, uţ 

mi to nepripomínalo , ţe ja som niekedy ţil 

v spojení s alkoholom, cítil som stále 

väčšie vyslobodenie a takú voľnosť, nebáť 

sa otvorene rozprávať o veciach 

škodlivosti alkoholu na organizmus 

človeka.(vo väčšom mnoţstve).Rok 2007 

oslovenie a začiatok práce s Kruciátou 

oslobodenia človeka od závislosti. Kruciáta 

ťaţké slovo na zapamätanie si ho, ale má v 

sebe veľa pozitívneho , čo som aj ja 

potreboval na rozvoj a hlbšie pochopenie 

obety za druhých a hlavne chcieť pomôcť 

druhým. Znova ďalšie nové akcie, kde sa 

prebúdzala aj moja otvorenosť taká 

uzavretosť odchádzala, začal som hovoriť 

pred ľuďmi o alkohole otvorene o svojich 

chybách a tým aj o očisťovaní seba. Snaţiť 

sa poradiť a hlavne pomôcť porovnávanie , 

zmysel vnútorného boja a chcenie o 

oslobodenie sa od svojho ja a snaţiť sa 

hovoriť my. Pochopiť aj slová, ktoré 

hovoril Pán Jeţiš, keď ešte ţil na tejto 

zemi. „Kde sú dvaja alebo traja v mojom 

mene tam som aj ja a kúzelné slová „Viera, 

nádej , láska.“ No, aby to však nevyzeralo 

len samou chválou chcem ešte pripomenúť 

boli aj problémy a ešte sú, ale ak dokáţete 

načúvať Boţí hlas ide to ľahšie, 

chápavejšie znášate aj to zlé, čo sa prihodí. 

Aby to však nevyzeralo len mojou chválou, 

keď to niekto z vás tak berie, ale bolo to 

vyslovené v Boţom mene nie v mojom. 

Chcem vysloviť ešte jednu myšlienku 

uvaţoval som nad tým iba pre dobro iných 

na poučenie a povzbudenie. Moje heslo 

:Nikdy nie je neskoro, skús to aj Ty, čo 

váhaš a uvidíš, ţe Pán Boh sa pripojí, 

nenechá ťa samého, čím si biednejší a 

myslíš si, ţe to nedokáţeš, tým väčšie 

milosrdenstvo zaţiješ len pozorne načúvaj. 

A ešte jedna rada nakoniec alkoholik sa 

nikdy nevylieči, draka celkom nezničí, ale 

ostane mu len jedna maličká hlávka, ktorá 

môţe oţiť, nedovoľ jej, na to 

nezabudni...Len v spojení s Duchom 

Svätým to dokáţeš. Amen 
 

Dosť často usmievavý Vlado, ktorý pred siedmymi 

rokmi myslel na to najhoršie. 
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DUCHOVNÁ OBNOVA 

ÚVODNÉ SLOVO KU KNIHE: SLOBODNÍ A TÍ, KTORÍ OSLOBODZUJÚ 

Je dnes potrebná Kruciata 

oslobodenia človeka (KOČ)? Keď siahame 

po autorských textoch  zakladateľa KOČ 

otca Franciszka Blachnického a podľa nich 

sa zapozeráme na badateľné dátumy, je 

moţné podľahnúť pokušeniu odloţiť 

„kruciatu“ na poličku. Napísal som 

„kruciatu“ s malým písmenom nadväzujúc 

na počúvané reči niekedy počas letných 

oáz, keď otázka „podpísať alebo 

nepodpísať kruciatu?“ sa stala 

nepriaznivou dilemou. Čo uţ, pre 

„kruciatu“ napísanú s malým „k“ asi uţ 

niet miesta. Ustúpili plytké motívy, ktoré 

na niekoľko rokov nahovárali členov   

oázových kruhov na  abstinenciu.  Veľmi 

sa vzdialil motív nezávislosti, veď uţ 

máme ţiarivú vlasť. Ťaţko sa vracať 

k pápeţskému motívu, keď po 20 rokoch 

pontifikátu celý svet vie, kto je „papa“ 

Wojtyla a kto sú jeho rodáci sponad Wisly. 

Uţ nie je veľmi moţné vstúpiť do KOČ aj 

napriek „oným“. Potom aký motív prilákal 

zástupy, ktoré stáli  na stupňoch oltára 

v poslednom roku Anno Domini 1998 

a deklarovali  znak rozhodnutia 

abstinencie? Čo  naklonilo predstaviteľov „ 

pokolenia X “ - konzumne a materiálne 

ľahko nastavených na ţivot mladých 

Poliakov na prahu 21. storočia - k tomuto 

kroku? Čo spoznali v tichu svojich sŕdc, 

keď prišlo k nim posolstvo KOČ? Oplatí sa 

prizerať s čistým úmyslom na najmladších 

členov tohto hnutia. Isto mnohí z nich 

prijali toto rozhodnutie z osobného motívu, 

na základe alkoholickej tragédie niekoho 

najbliţšieho. Oceňujem a váţim si tento 

krok, keď viem zo skúsenosti, ţe 

prítomnosť provokujúceho  abstinenta je 

často príčinou dôsledku  trvalého 

a skutočného zásahu voči závislej osobe. 

Po rokoch sa ukazuje, ţe rozhodnutie 

dieťaťa dalo podnet ku triezvosti jeho otca 

či brata. Keby však bol iba tento podnet, 

keby iba tento motív prevaţoval,  KOČ by 

sa prestala rozvíjať. Priveľmi často 

subjektívne očakávania klamú a alkohol je 

pre blízku osobu príťaţlivejší  neţ dobrý 

vzťah s blízkymi. Tohto typu „terapia“ nie 

je úspešná. Ešte viac pochybnejšie je 

chápanie KOČ ako lieku (panaceum) na 

chorobu alkoholizmu, ktoré sa  pouţíva 

namiesto terapii. Takto sa stáva 

rozhodnutie, ku ktorému by mohol aj 

dozrieť alkoholik po rokoch triezvosti, 

kompenzáciou a chybnou prácou nad 

sebou. To tieţ nie je motív, ktorý by udrţal  

KOČ  v duchovnej kondícii. Keď nie to 

a nie tamto, tak čo? Čo je tým neprestajne 

bijúcim srdcom KOČ, čo zabezpečuje jej 

trvácnosť a rozvoj? Na túto tému mám 

rokmi pozorovaním získanú odpoveď. To 

NIEČO – to je skúsenosť slobody. 

Paradoxne ten, kto prijíma výzvu KOČ ako 

obetu na úmysel oslobodenia iných, sám 

radikálne vstupuje do plnej slobody. Má 

skúsenosť neobyčajne silného preţívania 

vlastnej podstaty osoby. Jeho rozhodnutie, 

kým začne meniť okolie, formuje najprv 

jeho samého. Ktosi kto pocítil chuť 

slobody, nezriekne sa jej tak ľahko. Na 

pohľad malá vec abstinencie sa stáva pre 

mnohých ľudí urýchľujúcim kamienkom 

pre ich vzrast v smere osobnej plnosti 

a slobody. Byť slobodným – to je srdce 

KOČ. Tú slobodu dáva Boh, no vedie k nej 

ľudská a dovolene  popísaná slobodná  

práca kaţdého nového člena hnutia. 

Jedným z najviac udivujúcim výsledkom 

KOČ je schopnosť jej členov prijímať 

podstatné zmeny v  rôznych oblastiach 

ţivota. Nie len v oblasti alkoholických 
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návykov, no najmä v tejto. Z perspektívy 

bohatej skúsenosti KOČ prichádza mi na 

um myšlienka podľa sv. Pavla apoštola, 

ktorý postrehol, ţe celé stvorenie vzdychá 

a kričí v pôrodných bolestiach, očakávajúc 

zjavenie sa boţích synov (porov. Rim 8, 

19-22). Človek nie je v plnosti človekom, 

iba ak je slobodný. Celé stvorenie“ moţno 

chápať ako sociálne okolie, ktoré pozorne 

skúma ovocie jednotlivých rozhodnutí. 

Členovia KOČ sa stali zjavom v mnohých 

prostrediach. Ukázali, ţe  ţivot bez 

alkoholu je moţný, šťastný, plný 

zadosťučinenia a bohatý. Prichádza mi na 

um osobitná podoba so skúsenosťou 

anonymných alkoholikov. V 30- tých 

rokoch v USA panovalo presvedčenie, ţe 

sa nedá vytriezvieť, ak  niekto prekročil 

bariéru závislosti. Pre alkoholika nebolo 

záchrany. Aţ do okamihu, keď sa to 

niektorým osobám podarilo. A takto 

vzniklo hnutie anonymných alkoholikov. 

Tí „triezvi“ alkoholici ukázali svetu, ţe je 

moţné prekročiť ohraničenosť a ţe je 

moţná cesta oslobodenia. Ten istý 

dôsledok  vidím v spoločnom pôsobení 

členov KOČ. Ich ţivot je kričiaci dôvod 

k tomu, ţe „nutnosti“, 

„naliehavosti“, „nevyhnuteľné udalosti“ 

posvätené tradíciou a obyčajou sú zmenené 

jedným podpisom na malej kartičke 

deklarácie KOČ. Čo sa potom deje? Druhí 

pozorujú, skúmajú, pýtajú sa, pokúšajú. 

A keď člen KOČ trvá vo svojom 

predsavzatí, začínajú rozmýšľať, či sa dá 

ţiť tak triezvo? KOČ ako hnutie veľmi 

početné, hoci stále  elitárne, stále a čoraz 

viac sa stáva výzvou k zmenám obyčajov. 

KOČ zväčšuje hranice slobody pre 

konkrétne osoby, ktoré nie sú jej členmi. 

Dôkazom tohto stačí jeden príklad. 

V priebehu poslednej dekády sa 

uskutočnilo   cez  5000 svadobné hostiny 

bez alkoholu. Na takej svadbe je obyčajne 

okolo 60 – 120 osôb. Znamená to, ţe okolo 

pol milióna ľudí sa muselo osobne stretnúť 

s tak neobyčajným javom ako úspešná, 

bezalkoholová – rodinná slávnosť a to 

spoločenského rangu. Ale explodujúca sila 

KOČ sa ukazuje nielen  iba v takýchto 

spektakulárnych (pozn. prekladateľa: 

výnimočných, ohromných) chvíľach. 

Oveľa častá premena zlej stereotypnosti sa 

uskutočňuje potichu, v malej spoločnosti či 

rodine. Je to osobitne veľmi cenné. Mám 

stále  na  pamäti  istého stavebného 

majstra, ktorý  jedného dňa vkročil do 

maringotky medzi popíjajúcich 

pracovníkov s Bibliou v ruke, aby im 

prečítal úryvok hovoriaci o tom, ţe opilci 

nevojdú do boţieho kráľovstva. Výsledok 

bol úţasný - brigáda vytriezvela nie iba 

v okamihu  tohto exorcizmu, ale na dlhší 

čas. Na koniec sa osmelím dať svoje 

svedectvo. Cez posledné roky som mal 

skúsenosti s alkoholickými problémami 

celého kraja, organizujúc  prácu prevencie  

Štátnej agentúry riešenia alkoholických 

problémov. V tejto práci mnoho krát sa 

prichádzalo do ostrého sporu s násilne 

pôsobiacimi silami biznisu, politiky, médií, 

s cieľom úplne opačným, ako je triezvosť 

národa. Vţdy v  týchto kritických chvíľach 

SOM CÍTIL akési modlitebné zázemie 

KOČ. Dodávam, ţe mnoho zápasov bolo 

víťazných, hoci na začiatku to celkovo zle 

vyzeralo. Tak uţ je to, ţe KOČ sa 

pripravuje na víťazstvo. Nad sebou 

samým. Nad nátlakom okolia a nakoniec 

nad tým, o čom hovorí Písmo sväté – nad 

svetom. Pozývajúc Čitateľa do hĺbky 

krásnych a aktuálnych textov zakladateľa 

KOČ, túţim sa podeliť s názorom, ţe 

ovocie tohto diela sa doteraz ukazuje a je 

nesmierne aktuálne i prorocké. Toto dielo 

ţije a  je dôleţité zvlášť dnes, keď ľudská 

sloboda je ohrozená najhroznejším vrahom 

– samým človekom. Tak nebojte sa 

Kruciaty Oslobodenia Človeka  v XXI. 

storočí!  Teraz prichádza jej čas. 

Krzystof Wojcieszek:  úvodné slovo ku knihe: 

„Slobodní a tí, ktorí oslobodzujú“ 



5 
 

ZO ŽIVOTA V KOČ 

Spomienka na duchovné cvičenia 

Duchovných 

cvičení KOČ 

v Smiţanoch 

sa 

zúčastňujem 

od roku 

2007.Predchá

dzajúce dva 

roky bola so 

mnou aj moja, 

teraz uţ 18-

ročná dcéra 

Lenka. Tento rok som prosila Mareka, 

môjho 15-ročného syna, aby so mnou išiel 

a popri tom pomáhal otcovi Heskemu pri 

slúţení sv. omší ako miništrant. Neveľmi 

sa mu chcelo, ale súhlasil. Z kaţdých 

duchovných cvičení prídem povzbudená 

vo viere. Hlboko duchovne preţívam 

Eucharistickú adoráciu a sväté omše. 

Pracujeme v skupinách, kde sa navzájom 

zdieľame, rozprávame si o udalostiach, 

kedy Boh vstupuje a koná v našom ţivote. 

Z týchto posledných duchovných cvičení 

som si okrem upevnenej viery doniesla aj 

darček od syna. Počas pobytu v Smiţanoch 

namaľoval obrázok ukriţovaného Pána 

Jeţiša a podaroval mi ho. Zo srdca mu za 

to ďakujem a predovšetkým o. J. Heskemu 

– koordinátorovi KOČ na Slovensku, ktorý 

sa nám, všetkým zúčastneným, po celý čas 

s láskou venoval.                                     Vlasta 

 

 

 

 

Evanjelium oslobodenia 

14-16.mája 2010 sa konala farská 

duchovná obnova v Brezovičke- 

Evanjelium oslobodenia spojená s oázou 

modlitby pre spoločenstvo HSŢ a KOČ 

v Lipanoch. V piatok začal program 

piesňou a úvodným slovom. Téma dňa 

bola Jeţiš lekár hriešnikov. Zamýšľali sme 

sa nad témou Jeţiša ako lekára našej 

hriešnej duše. Myslím si, ţe je  veľmi 

dôleţité, vnímať Jeţiša ako lekára nášho 

tela a duše. So svojim svedectvom sa 

podelil brat Peter. Po svätej omši sme sa 

členovia KOČ Lipany pomodlili kríţovú 

cestu a obetovali ju za závislých. V sobotu 

doobeda program pokračoval piesňou 

úvodným slovom a téma bola Jeţiš Svetlo 

sveta. So svedectvom sa podelil brat 

Vlado. Večer program pokračoval  

bohosluţbou slova počas ktorej odzneli 

svedectvá a téma bola Jeţiš náš brat. 

Moţno, ţe si málo uvedomujeme, ţe Jeţiš 

je naším bratom, ktorý je stále s nami 

a pomáha nám v našich ťaţkostiach 

a bolestiach. Program pokračoval 

adoráciou a modlitbami za duchovné 

a telesné oslobodenie a uzdravenie. 

V nedeľu bola téma Jeţiš sluţobník. 

Svedectva  účastníkov: 

-páčili sa mi vešpery 

-všetko bolo pekné 
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-všetko bolo krásne, posledná pieseň na 

pokoru 

-osvieţenie, bola som rada, ţe som tu 

mohla byť, pokoj, nebojte sa  - oslovujúce 

-veľmi som sa tešil, ďakujem Bohu za 

tento čas, pomohlo mi to, mojou túţbou je 

robiť rekolekcie evanjelium oslobodenia. 

Ďakujem Bohu za spoločenstvo ,bol tu 

taký mix – záţitok jednej rodiny 

-prišiel som do rozbehnutého vlaku, tešil 

som sa na bratov a sestry, bojoval som sám 

so sebou, diktát Ducha Svätého, ďakujem 

Bohu za spoločenstvo  

-Hľa prídem čoskoro Zjv 22, stačí Bohu 

povedať áno a On sa postará, chcel som tu 

veľmi prísť a On sa postaral, uspokojenie 

a novú silu, nabral som pokoj, Duch Svätý 

ma bude sprevádzať, bude nápomocný, 

dôveru, ţe som na správnej ceste 

-cítila som sa perfektne, štúdium Boţieho 

Slova 

-pár krásnych dní s ľuďmi, diktát , vešpery 

-vďaka Bohu, ţe som mohol stráviť pekné 

chvíle, dobrá partia, zvlášť som sa tešil na 

Brezovičku, Boţia sila, Boţia moc, keď sa 

môţeme takto stretávať 

-Bol to veľmi poţehnaný čas, strávený 

v Jeţišovej blízkosti a veľmi som sa tešil 

prítomnosti mnohých mladých, ktorí tam 

prišli 

-bol to poţehnaný čas, Boh ma učil robiť 

kroky viery, katechézy boli veľmi 

povzbudivé a podané zrozumiteľným 

spôsobom, preţila som silu spoločenstva, 

program bol perfektný, ďakujem 

Bohu, otcovi Jozefovi, otcovi Martinovi  

Danka Poláková a Jožko Beňo, Lipany

 

 

POZÝVAME 

 

 

Pozvánka  

na druhú národnú púť KOČ  

do Kroscienka n/D. 
 

Dňa 1. septembra 2010 sa uskutoční  druhá národná púť 

Kruciáty oslobodenia  človeka do Kroscienka k hrobu otca 

Blachnickeho. Podrobnosti o pripravovanej púti nájdete na 

našej stránke. 
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Kruciáta oslobodenia človeka, Kláštor minoritov Levoča 

a 

Diakonia oslobodenia Hnutia Svetlo-Život 

 
pozývajú všetkých na 

Pešiu púť Kruciáty oslobodenia človeka 

ktorá sa uskutoční v dňoch 

 

2. júla – 4. júla 2010 

na trase: Stará Ľubovňa – Mariánska hora Levoča 

pri príležitosti Mariánskej púte v Levoči. 

 

Duchovné vedenie: Bratia minoriti Levoča 

Úmysel: Za triezvosť slovenských rodín 

Trasa: Stará Ľubovňa – Mariánska Hora Levoča 

 

2. júl 2010 piatok:  

zraz účastníkov do 9,00 pri hlavnom kostole v Starej Ľubovni 

9,00 – svätá omša Kruciáty so svedectvami 

10,15 – odchod po určenej trase: 

Stará Ľubovňa – Podolínec – Spišská Belá 

17,30 – príchod do Spišskej Belej  

19,30 – svätá omša a evanjelizačné stretnutie 

21,30 – vešpery, večierka a nocľah v Spišskej Belej 

 

3. júl 2010 sobota:  

6,30 – budíček 

7,00 – ranné chvály a svätá omša Kruciáty 

8,00 – pokračovanie púte – v smere Ľubica - Vlková – Mariánska Hora  

18,00 – príchod na Mariánsku Horu 

 

4. júl 2010 nedeľa 

– účasť na hlavnom programe Mariánskej púte 

Informácia pre účastníkov: 

nutná výbava na cestu – spacák, karimatka, výbava do dažďa, viacero ponožiek, baterka, 

svieca, Sväté Písmo, spevník JKS, pútnická strava, fľaša na vodu a pohár. 

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti na tejto Púti na tel. č.: 

0908 452 589 – páter Roman, Levoča 

0908 559 626 – Emil, Levoča 

0905 919 574 – Rudo, Bardejov 

alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: kruciata@kruciata.sk 

mailto:kruciata@kruciata.sk
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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* 
 Kruciáty 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 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 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 Kruciáty 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 
Kruciáta oslobodenia človeka, Košická ulica 2 
05401 Levoča 
Doporučená cena výtlačku: 0,20 € 


