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Namiesto úvodu

osobný ţivot, aj ţivoty iných. Pretoţe

dlhoročnou

ţivota, odovzdaného Kristovi, vedeného

členkou

účasť v KOČ by mala byť dôsledkom

Kruciáty

oslobodenia človeka (KOČ ) a často som

Duchom

na našich formačných stretnutiach počula,

Slovom. Ak tento postup preskočíš, musíš

ţe oázová duchovnosť /spiritualita/ je úzko

sa vrátiť na začiatok. A ako to urobíš?

spätá s dielom KOČ, ale ţe do KOČ môţu

Napríklad

patriť aj nečlenovia hnutia Svetlo - Ţivot.

duchovných

Ţe KOČ je jednou z diakonií hnutia, ale

obávať, ţe si na to uţ pristarý, a ţe to je iba

vie fungovať aj samostatne. To ma tak

pre mládeţ. V júli sa uskutočnila prvá

akosi upevňovalo v presvedčení, ţe na

Oáza 30+. Sama som zakúsila, ţe to bola

ţiadnu oázu nie je potrebné ísť. Ale mýlila

skutočne oáza so Ţivým prameňom. Aj

som sa. Aţ po absolvovaní oázových

keď som uţ bola na rôznych typoch

duchovných cvičení sa mi "otvorili oči".

duchovných cvičení, tu som pocítila, ţe

Aha! Uţ chápem, čo mal na mysli

o.

toto je to, čo dáva mojej účasti v KOČ plný

Blachnicki, keď inicioval vznik Hnutia

zmysel. Nanovo som si zaľúbila Boţie

Svetlo - Ţivot a zaloţenie diela KOČ.

slovo, modlitbu a našla som svoje miesto v

Pochopila som, ţe byť kvalitným členom

Cirkvi. Myslím, ţe takto vyzbrojená

KOČ sa nedá bez toho, aby som neprešla

môţem

určitou osobnou cestou obrátenia. Ak

slobodu a tak pomáhať k slobode iným. A

hlboko v srdci nepoviem Kristovi "ÁNO",

o to predsa v Kruciáte oslobodenia človeka

ak to nebudem ţiť vo svojom ţivote - a to

ide!

radikálne, tak moja účasť v KOČ bude mať

Svätým

a

ţiveného

účasťou
cvičeniach.

oveľa

hlbšie

na

Boţím

Oázových
Nemusíš

preţívať

svoju

Monika Kovaľová, členka KOČ v Bardejove

slabý, ba moţno, aţ nulový účinok na môj
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sa

DUCHOVNÁ OBNOVA
O SLOBODE ČLOVEKA
Ţijeme v spoločnosti, kde aj pravda dva
krát dva sú štyri nie je pre všetkých
samozrejmá. V dnešnej dobe zašiel úpadok
aţ tak ďaleko, ţe ľudia uţ neuznávajú ani
existenciu
objektívnej
pravdy,
ani
objektívnych etických noriem. Takzvaný
pluralizmus – chápaný ako nestrannosť vo
vzťahu k pravde a k etickým hodnotám – je
prejavom
postupujúceho
úpadku
„takzvanej“ civilizácie.

ktorá je zaloţená na dobrovoľnom
podriadení sa pravde alebo uznaní
poznanej pravde.
2. Medzi prvky, ktoré budujú slobodu
človeka, patrí aj schopnosť rozlišovať
dobro a zlo spolu so zásadnou
pohotovosťou konať dobro a vyhýbať sa
zlu – čiţe bezpodmienečné uznanie
poţiadavky svedomia. Postoj závislosti
od svedomia a dobrovoľného sa
poddania
jeho
poţiadavkám
je
nevyhnutnou
poţiadavkou
ľudskej
slobody. Preto sa o podriadenom
človeku hovorí, ţe je otrokom.

V takejto situácii je potrebné sa
usilovať, aby sme si pripomínali a neustále
sa presvedčovali o pravdách o človeku a
jeho slobode. Pouţijeme tzv. filozofiu
zdravého
úsudku,
mravné
normy
všeobecne
prijaté
a
praktizované
v kaţdodennom ţivote a zákonodarstve
všetkých
civilizovaných
národov,
psychológiu a psychiatriu, ktorá určuje
model normálneho človeka, skúsenosti
z literatúry, od mysliteľov, poetov a ľudí
všeobecne uznávaných za veľkých
dobrodincov ľudstva. Takto môţeme
definovať hlavné črty obrazu človeka a
prvky, ktoré podmieňujú a určujú jeho
slobodu.

3. Človek je danou a zadanou osobou.
Človek má zásadnú schopnosť pretvárať
seba podľa poznaných a akceptovaných
ideálov – čiţe schopnosť sebavýchovy.
Človek ako spoločenská bytosť môţe
byť inými vychovávaný. Odmietanie
tejto schopnosti v človeku je zároveň
negovaním jeho slobody, čím sa jeho
ţivot okliešťuje len na genetickú
podmienenosť a totálny determinizmus.
4. Človek ako osoba má dialogickú
štruktúru, t. j. seba preţíva ako „ja“ voči
„ty“ druhej osoby. Slobodne môţe
vstupovať
do
vzťahu
s druhými
osobami, môţe s nimi viesť dialóg a
svoje vnútro môţe slovom odkrývať tým
ľuďom, ktorým on sám chce.
Predovšetkým
v medziľudských
vzťahoch človek realizuje svoju
slobodu. Miera schopnosti človeka
otvoriť sa vzťahu k „ty“ druhej osoby
vypovedá aj o miere slobody daného
človeka. Preto sa o človeku, ktorý je
uzatvorený do seba a v kontaktoch

Predstavujeme vám črty, bez ktorých nie
je moţné hovoriť o slobode človeka:
1. Podmienkou slobody je svetlo rozumu a
vedomia. O zodpovednosti za skutky sa
nehovorí, ak boli vykonané v stave
chvíľkového alebo trvalého „opojenia“
alebo ak ich vykonalo dieťa vo veku,
keď ešte nerozlišuje. Iba konanie
osvetlené rozumovým poznaním a ním
usmernené je povaţované za slobodné.
V ňom sa prejavuje sloboda človeka ako
rozumnej bytosti. V chápaní slobody
človeka je zahrnutá aj istá závislosť,
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s inými má problémy, hovorí, ţe je
vnútorne zviazaný.

Znamená to, ţe do podstaty Boha patrí
„vlastnenie seba pre dávanie seba“, teda ţe
Boh je „existenciou pre“. Spája sa to
s tajomstvom Svätej Trojice. Vnútorný
ţivot Boha sa totiţ zakladá na vzájomnom
dávaní sa medzi jednotlivými Osobami
Trojice. ... Jednako to stačí, aby sme
pochopili, v čom vo svojej najhlbšej
podstate spočíva Boţia podoba v človeku.
Človek bol vo svojom stvorení uschopnený
a povolaný do existencie na Boţí spôsob –
to znamená do vlastnenia seba pre dávanie
seba – a to skrze lásku. Sloboda je
podmienkou pre sebadarovanie. Sloboda
človeka je rovnako slobodou „pre“, a to
menovite pre lásku. A táto láska má byť
realizovaná vo vzťahu k Bohu a iným
ľuďom.

5. Podstata slobody človeka sa najviac
prejavuje v tom, ţe človek zo seba
dokáţe urobiť dar, čiţe dokáţe obetovať
seba druhej osobe alebo všeobecne
uznávanej hodnote. Toto sebaoddanie
musí mať črtu nezištnosti. Ľudstvo malo
vţdy v úcte schopnosť človeka urobiť zo
seba dar a stupeň nezištnosti jeho sluţby
bol vţdy kritériom pre úctu, údiv a
uznanie. Dnešná fenomenológia osoby
ju definuje ako uschopnenie a
vyznačenie k vlastneniu seba pre
dávanie seba. Túto schopnosť a tento
postoj nazývame tieţ láskou – a tu toto
slovo – dnes také mnohoznačné –
vystupuje vo svojom prvotnom, čistom
význame.

Zdroj: BLACHNICKI, F.: A jednak teologia
wyzwolenia. In: Prawda-Krzyz-Wyzwolenie, 1
(1986) 15, s. 12 – 14. upravila: Martina
Tomečková.

Človek bol stvorený na Boţí obraz a
podobu. Sloboda je predmetom Boţej
prirodzenosti a je spojená s novozákonným
výrokom, slovom: „Boh je láska!“

ZO ŽIVOTA V KOČ

Pešia púť Kruciáty 2010
Malá skupina - doslovne biblické
"Gedeonové vojsko", sa odhodlane vybrala
v páľave dňa na peší pochod. Prvá etapa
púte viedla cez obce Hniezdne, Forbasy,
Nižné Ružbachy s krátkou prestávkou v
kláštore redemptoristov v Podolínci. Púte

2. júla - na sviatok Navštívenia prebl.
Panny Márie sa zišli v kostole v Starej
Ľubovni členovia, kandidáti a sympatizanti
Kruciáty oslobodenia človeka, aby svätou
omšou začali Pešiu púť Kruciáty
oslobodenia človeka zo Starej Ľubovne na
Mariánsku Horu v Levoči. Svätú omšu
koncelebrovali o. Jozef Heske - národný
moderátor Diakonie oslobodenia človeka a
páter Roman Gažúr - minorita z Levoče,
kde
pôsobí
spoločenstvo
Kruciáty
oslobodenia človeka. Úmysel tohtoročnej
púte: "Za triezvosť slovenského národa",
účastníci rozšírili aj o úmysel za ľudí
postihnutých
nedávnymi
ničivými
záplavami.
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sa zúčastnil aj páter Roman, ktorý však
musel v popoludňajších hodinách odísť do
Levoče, aby na Mariánskej Hore sa
podieľal na realizácii evanjelizačného
programu Kruciáty oslobodenia človeka,
na ktorom okrem predstavenia KOČ
odzneli aj svedectvá o tom, ako Pán dokáže
silou svojej lásky oslobodiť človeka
spútaného závislosťami. Pútnici, ktorých
viedol minorita brat Martin Kollár po
krátkom osviežení v kláštore v Podolínci
pokračovali do Spišskej Belej, kde sa
zúčastnili večernej svätej omše vo farskom
kostole a na miestnej fare prenocovali.
Na druhý deň, oddýchnutí, privítali medzi
sebou ďalších pútnikov, ktorí sa k ním
pripojili a vybrali sa na druhú etapu
smerom na Kežmarok a Ľubicu. V
Kežmarku sa pútnici zastavili na krátku
modlitbu v Bazilike Svätého kríža a po
požehnaní na cestu, ktoré im dal pán dekan
Jakub Grich pokračovali do Ľubice. V
tomto malom mestečku, podľa tradície sa
zastavili na krátku modlitbu poďakovania v
miestnom kostolíku a potom na pozvanie
pani kostolníčky na malé občerstvenie.
Posilnení na tele i na duchu pokračovali
cez bývalý vojenský výcvikový priestor
smerom do Levoče. Aj tam si urobili krátku
zastávku na oddych pri drevenom kostolíku
na mieste, kde stála niekedy obec

Ruskinovce. Cestou neustále zneli ich
piesne a tak striedajúc spevy s modlitbami
a zastaveniami krížovej cesty v neskorých
popoludňajších hodinách dorazili do
pútnického mesta Levoča. Ich prvé kroky
viedli do minoritského kostola, kde sa v
modlitbách poďakovali za neustálu
ochranu nebeskej Matke Panne Márii. Po
dobrom guláši v kláštore minoritov a
chvíľke oddychu ukončili svoju "krížovú
výpravu" výstupom na Mariánsku Horu.
Tam už iná skupina kruciátnikov postavila
a zabezpečovala stan, ktorý slúžil ako
miesto oddychu a zároveň miesto
evanjelizácie počas levočskej púte.
Štefan, KOČ Levoča

ZDIEĽANIE A SPOMIENKY ČLENOV
Kruciáty oslobodenia človeka, ktorí mali účasť na duchovných cvičeniach
OÁZA 30 +
V INOVCIACH (okr. Sobrance) V DŇOCH 7. – 17. júla 2010.
Celé duchovné cvičenia boli perfektné. bol to veľmi poţehnaný čas. Ďakujem za
akúkoľvek pomoc. Preţila som výbornú spoveď.... chcela by som pokračovať ďalej...
Vďaka Pánu Bohu som tu. Sama by som neprišla. Som vďačná, veľmi šťastná. Otvoril
sa mi lepší obzor do Kruciáty, do oázy. Všetko ma oslovilo, potešilo, Boţia radosť,
jednota, ... cítim sa prijatá. vďaka za všetko.
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Celých týchto 10 dní som bola ponáraná v Boţej láske. Ďakujem Pánovi, ţe urobil
takú zostavu aká je tu. Odchádzam s pretekajúcou dušou, teším sa, nemám strach...
Ďakujem Pánu Bohu za svoje uzdravenie . Ľutujem, ţe som to neurobil skôr. V
pohostinstve by som nebol stretol také spoločenstvo . Boli sme dobrá partia. Som
veľmi poučený a povzbudený. Chcem odovzdať iným to, čo som dostal. Chcem
povzbudiť ľudí vo farnosti...
Preţila som slobodu. Rozhodla som sa počas duchovných cvičení vypnúť mobil
a preţila som slobodu od tohto sveta. Chcela by som poďakovať všetkým za kaţdý
prejav lásky, skupinke. Chcela by som sa stať chodiacou modlitbou a praktizovať
duchovné dýchanie...
Je to pre mňa nové. Človek ma čas, stretol som tu nových ľudí, kaţdý ma nejaké dary.
všetko bolo veľmi dobré, vyučovanie. Boh ma tu poslal. Vyučoval ma tu. Som rád, ţe
som sa mohol porozprávať s ľuďmi. Bohu vďaka, ďakujem za spoločnosť, lásku, vaše
srdce...

Púť KOČ z Levoče do Medjugoria
8.8.2010 - 17.8.2010
sa zúčastňovali duchovného večerného
programu v hlavnej svätyni.

V dňoch 8. aţ 17. augusta sa uskutočnila
uţ tretia Púť KOČ do Medjugoria. Púť
začala svätou omšou v kostole minoritov
na Košickej ulici v Levoči. Potom uţ
účastníci púte nasadli do autobusu, ktorý
smeroval cez Prešov - Košice - Kechnec Maďarsko - Chorvátsko – do Medjugoria.
V priebehu púte navštívili: hrob Slávka
Barbariča, Podbrdo (miesto zjavení),
Kriţevac, Komunita Cenacolo, Zámok
Nancy, kostol v Tihaline so svätou omšou,
Otca Zovku a Široký Brjeg. Kaţdý deň
začínal slovenskou svätou omšou a pútnici

Emil, KOČ Levoča
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POZÝVAME

2. Slovenská púť
KRUCIATY OSLOBODENIA ČLOVEKA
K hrobu Božieho sluhu
otca Františka Blachnického, zakladateľa KOČ
v Krościenku nad Dunajcem

streda 1.september 2010
SLOVENSKÁ PÚŤ KOČ - Krościenko nad Dunajcem
P R O G R A M:
10,00 hod.

Modlitba chvál v dolnom kostole
(gospelová skupina Božia armáda z Plavnice)

10,45 hod. Spoznávanie Centra HSŽ a KWC
11,30 hod.

Katechéza TÉMA: Počúvať Pána
(o. Piotr Kulbacki)

12,30 hod.

Obed (jedlo z vlastných zásob)

13,00 hod.

Krížová cesta so svedectvami vo Večeradle

14,30 hod.

Príprava na sv. omšu v dolnom kostole

15,00 hod.

S v ä t á o m š a.

hlavný celebrant: o. Peter Komanický, národný moderátor Hnutia
Svetlo-Život, kazateľ: o. Martin Gaľa
(s možnosťou odovzdania deklarácií vstupu do KOČ)

Záver

16,00 hod.
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Celoslovenské sympózium
Kruciáty
oslobodenia človeka
sa uskutoční v dňoch 15. – 16. - 17. október 2010
v Kláštore minoritov Levoča
podrobnosti a program budú zverejnené na našej stránke
www.kruciata.sk
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
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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.

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:
.................................................................

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
054 01 Levoča

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

Doporučená cena výtlačku: zdarma
(vďaka sponzorskej pomoci pána
Ing. Rudolfa Češeka)
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