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farskej pastorácii a v duchovnej sluţbe
v kláštore sestier niepokalaniek. Študoval
liturgické dokumenty nielen z histórie, ale
aj z DVK.

Namiesto úvodu
O. WOJCIECH DANIELSKI
(nar. 10.5.1935 – † 24.12.1985)

Nikdy neprestával byť kňazom ani
na chvíľu. Vedel byť srdečný a
bezprostredný.
Pre
mnohých
bol
spovedníkom a duchovným vodcom. Mal
výraznú
koncepciu
kňazstva
vo
všeobecnosti i v detailoch. Nevedel sa
vmestiť do patriarchálneho modelu
kňazstva. Mal zmysel pre sluţbu.
Wojciech Danielski plnil sluţbu
národného moderátora hnutia Svetlo-Ţivot
a Kruciaty oslobodenia človeka v Poľsku
od roku 1982. R. 1984 sa stal národným
koordinátorom liturgickej sluţby. Počas
sluţby národného moderátora boli
modlitba a duchovnosť tými činiteľmi,
ktoré mali veľmi dobrý vplyv na rozvoj
spoločenstva HSŢ a KOČ.
Formáciu v HSŢ a KOČ viedol
podľa námetov: Ecclesia mater – Mater
Ecclesiae (1982), Nový človek (1983),
Nové spoločenstvo (1984), Nová kultúra
(1985).
Spolu s otcom Blachnickim
vytvorili základy Inštitútu pastorálnej
a liturgickej teológie pri KUL v Lubline.
Obidvoch spájalo dielo pokoncilovej
obnovy liturgie, do ktorej boli nadšene
zaľúbení a ostatných kňazov do nej
zasväcovali.
Sluţbu národného moderátora HSŢ
a KOČ plnil do posledných dní svojho
ţivota.

Wojciech Danielski ako blízky
spolupracovník F. Blachnického a jeho
nástupca v službe hlavného moderátora
HSŽ a KOČ v Poľsku, bol kňazom, ktorý sa
rozdával. On svoj život učinil liturgiou,
ktorá bola zmyslom jeho života. Totiž
liturgia bola pre neho miestom
a nástrojom výchovy nového človeka.
Je dobré, aby sme spoznali tohto
kňaza, ktorého nedožité 75. narodeniny
a 25. výročie smrti tohto roku si
pripomíname.
Tento dobrý duchovný otec mal aj
vrúcny vzťah k Slovensku, ktoré veľmi
dobre poznal. Vždy keď bol v Kroscienku,
tak prišiel na hraničnú čiaru a žehnal celej
slovenskej krajine.
Wojciech Danielski sa narodil 10.
mája 1935 v Milanovku pri Varšave.
Wojciech bol r. 1951 prijatý do
kňazského seminára. Rýchlo sa ukázal ako
„odborník“ v oblasti liturgie. Na KULe
v Lubline študoval liturgické dejiny Cirkvi
v stredoveku. Dňa 29. júna 1958 prijal
kňazské svätenie. Zo začiatku pôsobil vo
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V osemdesiatych rokoch 20. stor.
duchovne
pomáhal
kresťanom
na
Slovensku. Stretával sa s mladými ľuďmi,
ktorých pozýval na duchovné cvičenia do
Poľska. Mal kontakt aj s čelnými
predstaviteľmi tajnej Cirkvi na Slovensku.

Dr. Wojciech Danielski zomrel 24.
decembra 1985 vo Varšave.
(pokračovanie na str.5)

ZO ŽIVOTA V KOČ

12. sympózium Kruciáty oslobodenia človeka
v Levoči
FORMY POMOCI ZÁVISLÝM OSOBÁM
POHĽADOM ODBORNÍKA A LAIKA
Uţ tradične program začal v piatok popoludní svätou omšou v minoritskom kostole,
ktorú celebroval o. Pavol Hudák. Po svätej omši vystúpil so svojim evanjelizačným
programom Tom Edwards z USA, ktorý v svojom programe vychádzal z citátu Mt 24:43-44
– „...Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu o ktorej neviete...“.
Súčasťou piatkového večera boli chvály a adorácie pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou
pod vedením Spoločenstva pri Katolíckej univerzite v Ruţomberku. Hlavný program
sympózia začal v sobotu ráno svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Štefan Sečka, spišský
pomocný biskup. Koncelebrovali o. Jozef Voskár z Diecéznej gréckokatolíckej charity
Prešov, o. Pavel Chmura gvardián minorita z Poľska, o. Anton Horník a páter Roman Gaţúr.
Otec biskup v svojej homílii podčiarkol potrebu konania dobra a nasledovania Pána Jeţiša.
Najbliţšia k Jeţišovi je Panna Mária. Ona boţiemu slovu načúvala, rozmýšľala o ňom vo
svojom srdci a zachovávala ho. Ten, kto sa povaţuje za Jej syna a ctiteľa, mal by tieto
základné znaky napĺňať. Musíme zodpovedne konať, hovoriť a ţiť. bez toho, aby sme sa
pohoršovali nad tými, ktorí sú závislí, ktorí
potrebujú pomoc. Nie je to len ich záleţitosť.
Prvý znak mariánskeho ctiteľa je mať čas, aby
počul božie slovo, to slovo dal tomu, kto ho
potrebuje. Nielen slovo karhania, ale aj
poučenia, povzbudenia. Aby sme zodpovedne
hovorili, konali, ţili.
Znaky skutočného
mariánskeho ctiteľa nespočívajú v mnoţstve
poboţností
a duchovných
záţitkoch
ale
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v počúvaní, rozmýšľaní a zachovávaní Boţieho slova.
Svätou omšou sprevádzali svojim spevom sestry Vykupiteľky zo Spišskej Novej Vsi
Po svätej omši sympózium pokračovalo vo svojom programe prednáškami. Hlavným
cieľom tohoročného sympózia bolo dať priestor ľuďom, ktorí sa rozhodli pomáhať závislým.
Túto časť uviedol otec biskup spoločnou modlitbou Zdravas Mária a myšlienkou Sv.
otca Jána Pavla: „Človek človeku darom“. Aby sme tento dar z boţou pomocou v sebe
rozvinuli a pomohli iným, aby v sebe tento dar nepremárnili.
Ako prvý vystúpil o. Peter Komanický z Hnutia Svetlo - Ţivot. V svojom príhovore
priblíţil dielo Hnutia Svetlo- ţivot, predniesol pozdrav bývalého poľského moderátora
Kruciáty oslobodenia človeka otca Piotra Kulbackého a prečítal list hlavného moderátora
Diakonie oslobodenia HSŢ o. Jozefa Heskeho, v ktorom pribliţuje dielo o. Vojtecha
Danielského, ktorý bol pokračovateľom diela Kruciáty oslobodenia človeka po zakladateľovi
Františkovi Blachnickom.
Po otcovi Petrovi vystúpila pani Stanislawa Orzel z Poľského centra Kruciáty
oslobodenia človeka v Kroscienku nad Dunajcom. V svojom príhovore nadviazala na
myšlienky otca biskupa. V tomto roku v Hnutí je
heslom „Počúvať Pána“ . Oboznámila
s činnosťou a situáciou v poľskej Kruciáte
a vyzdvihla hlavné myšlienky Kruciáty –
ohlasovať civilizáciu ţivota, slobody, pomáhať
neslobodným – neslobodným v otroctve hriechu
a závislosti.
Ďalšou prednášajúcou bola pani Katarína
Ralbovská z Centra hagioterapie zo Záhrebu, ktoré
vedie profesor Tomislav Ivančič. Vo svojom
tohoročnom príhovore zdôraznila potrebu vrátiť neslobodnému, závislému jeho dôstojnosť aj
tým, ţe mu zvestujeme radostné svedectvo o tom, ţe ho Boh miluje, ţe aj za neho vylial na
kríţi Pán Jeţiš svoju nevinnú krv.
Po krátkej prestávke vystúpil s prednáškou o. Pavel Chmura, ktorý pracuje
v Chenčinách, v Poľsku, ako kňaz, minorita so závislými vo františkánskom centre
profylaxie závislosti. Priblíţil prítomným metódy a formy práce, ktorí oni pouţívajú pri
svojej práci s ľuďmi zotročeným závislosťou.
Poobede pokračovalo sympózium vystúpením o. Jozefa Voskára, ktorý je duchovným
otcom resocializačného zariadenia pri Gréckokatolíckej diecéznej charite v Prešove, Mottom
tohto zariadenia je „Kristova láska nás pobáda“.
Sympózium pokračovalo predstavením resocializačného zariadenia zo Zvolena a na
druhý deň o svojej práci s doliečovaním závislých a rodín závislých vystúpil Mgr. Stanislav
z Odborného liečebného ústavu psychiatrického na Prednej Hore.
Na záver prednáškovej časti sobotňajšieho programu prednášok patril vystúpeniu
predstaviteľov duchovno - terapeutickej skupiny Cenacolo z Piešťan, ktorých viedol MUDr.
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Ivan Medl a kňaz o. Irenej Ciutti. V ich vystúpení veľmi rezonovala potreba spolupráce
s rodičmi a najmä duchovný rozmer pomoci. Veľmi silné svedectvo o sile viery podali
rodičia závislého narkomana,
Prvý deň sympózia sa ukončil uţ tradičnou kríţovou cestou Kruciáty so zastaveniami
pred pohostinskými zariadeniami v Levoči a bodku urobila adorácia pred vystavenou
Oltárnou sviatosťou.
Nasledujúci deň po ranných chválach, raňajkách a prednáške pána Stanislava sa opäť
dostala k slovu pani Katarína Ralbovská, ktorá zdôraznila najmä duchovnú úroveň človeka.
Je to oblasť, ktorá veľmi vplýva na telesnú
a psychickú úroveň. Závislosť je duchovná bolesť,
ktorá sa prejavuje aj na telesnej aj psychickej
úrovni. Ak na duchovnej úrovni objaví svoju
dôstojnosť, svoje duchovné talenty, dochádza
k uzdraveniu aj na úrovni psychickej a nakoniec aj
na telesnej úrovni.
Záverom celého sympózia bola svätá omša,
ktorú celebroval levočský dekan dôst. otec
František Dlugoš. Vo svojom príhovore vyslovil poďakovanie bratom minoritom v Levoči,
zvlášť pátrovi Romanovi Gaţúrovi a spoločenstvu Kruciáty oslobodenia človeka za prácu
v oblasti pomoci závislým a za prípravu a zorganizovanie 12. sympózia, na ktorom si mohli
vymeniť skúsenosti odborníci a aj laici pri rôznych formách pomoci závislým osobám.
(Štefan Paločko, KOČ Levoča)
(Zvukové záznamy zo sympózia si možno objednať na adrese redakcie.)

2. SLOVENSKÁ PÚŤ KOČ DO KROSCIENKA
1. septembra 2010 sa uskutočnila uţ druhá slovenská púť Kruciáty oslobodenia človeka
(KOČ) k hrobu zakladateľa Hnutia Svetlo – ţivot a Kruciáty oslobodenia človeka otca
Františka Blachnického v poľskom Kroscienku nad Dunajcom. Organizátorom púte bolo
Hnutie Svetlo – ţivot a Diakonia oslobodenia pri HSŢ. Počet účastníkov v porovnaní s
minulým rokom sa zvýšil. Zatiaľ čo prvej púte minulého roku sa zúčastnilo pribliţne 60
účastníkov, tohtoročnej púte sa zúčastnilo do 100 účastníkov z rôznych kútov Slovenska.

SLOVO MODERÁTORA DIAKONIE OSLOBODENIA HSŽ
Som rád, ţe sa uskutočnilo
sympózium Kruciáty oslobodenia človeka

(KOČ) v Levoči. Ďakujem Bohu a najmä
o.Romanovi a ostatným „Martám“, ktorí
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Súčasťou tohto povzbudenia je aj
ponuka Hnutia Svetlo – Ţivot (HSŢ), ktorá
sa nazýva OAZA 30 +. Je pre tých členov
a kandidátov KOČ, ktorí sú slobodní alebo
ţijú bez partnera a majú vek nad 30 rokov
a vyššie.
HSŢ
dáva
ponuku
aj
manţelským párom s deťmi vo forme
rodinnej vetvy HSŢ – Domáca Cirkev. Je
to pomoc pre manţelov, ktorí majú kráčať
po ceste manţelskej duchovnosti. Miesto
v HSŢ majú aj deti (Oáza Boţích detí)
a mládeţ (Oáza Nového Ţivota).
Stále platí ponuka prísť do farnosti
(samozrejme
s povolením
miestneho
farára) a vykonať evanjelizačnú farskú
duchovnú obnovu
EVANJELIUM
OSLOBODENIA. verím, ţe v srdciach
mnohých je táto túţba a ochota pomôcť
a poslúţiť
(svedectvá,
modlitba,
rozhovory, katechézy).
Nakoniec
mám
prosbu:
spolupracujte a získavajte pre dielo KOČ
aj ďalších kňazov, ktorých máte vo svojom
okolí. KOČ je stále aktuálna a potrebná.
Môţe byť receptom na riešenie mnohých
problémov,
ktoré
sú
v rodinách
a farnostiach.

dali svoje srdce do tohto podujatia. Nech
Boh je oslávený.
Mám viacero poznámok, ktoré plynú
z mojej, aspoň nedeľnej účasti na
sympóziu:
Je veľmi nutné, aby bol funkčný
národný koordinačný výbor KOČ –
Diakonia KOČ. Uvedomujem si to, ţe je
potrebné túto myšlienku premiestniť
z presvedčenia do reálnej činnosti. Svetlo
– ţivot. Zodpovední z kaţdej oblasti, kde
pôsobí
spoločenstvo
KOČ
a ich
zástupcovia sa majú stretávať a spolu
zhodnocovať a plánovať cestu Kruciaty na
Slovensku. Majme celoslovenský pohľad
na KOČ.
Mnohí sa pýtali, kedy budú
duchovné cvičenia KOČ. Po dlhšom
uvaţovaní sme prišli na to, aby
v budúcnosti duchovné cvičenia boli na jar
a na jeseň sympózium. Oba akcie majú
mať stále celoslovenský rozmer.
Okrem toho si uvedomujeme, ţe je
veľmi potrebné ísť do oblasti a medzi ľudí.
A tam vykonať duchovné obnovy alebo
stretnutia pre členov a kandidátov KOČ.
Milí členovia! Potrebujete duchovnú
formáciu. Ale je to uţ na vás, ako to
organizačne pripravíte. V diakonii KOČ sú
stále ľudia, ktorí prídu poslúţiť a pomôcť.

Jozef Heske, moderátor Diakonie
oslobodenia HSŽ

Ks. WOJCIECH DANIELSKI
svoj ţivot a prejavovalo sa to najmä
v slávení liturgie. Pre mnohých ľudí bol
veľkým povzbudením v oblasti liturgickej
obnovy v pokoncilovom duchu.
F. Blachnicki hovorí o kňazovi
Wojciechovi:

(dokončenie)

Podľa slov Dr. Kopeca bol otec
Wojciech: „ ...apoštolom budovania
koinonie
Pánových
učeníkov,
vychovávateľom nového človeka v Kristovi,
mystagógom liturgie, majstrom modlitby
ako aj služobníkom Krista a bratov:“

„ Kňaz Wojciech žil pre Pána. Preto
jeho život bol naplnený vernosťou, zvlášť
v liturgickej
službe.
Celou
svojou

Otec Danielski ako homo paschalis
– veľkonočný človek ţil víťazstvo celý
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podstatou sa snažil vstúpiť do obsahu
svojej kňazskej služby, snažil sa akoby
navonok objaviť skrytý obsah v znakoch,
v slovách svätej liturgie. On skutočne žil
liturgiou, to znamená, žil Kristom.“

vyžadujú službu kresťanov. Zdôrazňuje
otec Danielski.
Podľa ks. Wojciecha diakonia
vychádza z viery a zároveň je znakom
rastu viery nielen pre toho, kto slúţi, ale
aj pre toho, komu sa slúţi. Má vychádzať
zo srdca, v ktorom je prítomný Jeţiš
Kristus - pripomína Otec.

KS. DANIELSKI O SLUŢBE
Podľa o. Danielskeho duchovná
formácia kresťanov vyúsťuje do sluţby
Cirkvi a spoločnosti. Diakonia - služba
bez formácie je iba filantropia a iba
aktivita. Formáciu „svetlo“ je potrebné
spojiť so sluţbou – „ţivotom“. V KOČ je
to veľmi nutné, aby sluţba ktorú konáme
bola podopretá duchovnou formáciou.
Danielski
neutekal
od
zodpovednosti v službe. Zvlášť vtedy,
keď prijal úlohu národného moderátora
HSŢ a KOČ v časoch komunizmu. Jeho
kňazstvo bolo obrazom kňazstva KristaSluhu.
Danielski tvrdí, ţe povolanie
k diakonii sa dotýka celého ţivota pre
kaţdého kresťana. Človek vtedy nájde
plnosť svojho ţivota, keď sa stane
veľkodušne dobrovoľným darom pre
iných.
Danielskemu záležalo na tom, aby
členovia HSŽ a KOČ a hlavne zodpovední
moderátori a animátori mali zmysel pre
službu. Otec povzbudzuje k službe a
vymenováva
vlastnosti
slúžiaceho:
zodpovednosť, odhodlanie evanjelizovať,
vernosť, pokora, obrátenie, pokánie,
modlitba, Eucharistia, poslušnosť a
jednota. Kresťan sa má podobať Kristovi,
ktorý vykonal veľkú službu, t.j. obetoval sa
na kríži. V spoločnosti, v ktorej žijeme je
mnoho porúch a preto je každý kresťan
povolaný pracovať v službe medzi deťmi,
mládežou, chorými a postihnutými a inými
okrajovými skupinami. Títo ľudia si

KS. DANIELSKI O DIAKONII
OSLOBODENIA A NOVEJ KULTÚRE
Danielski spomína okrem iných
diakonií aj diakoniu oslobodenia, s ktorou
je potrebné vstúpiť do cirkvi a spoločnosti.
Otec Wojciech diakoniu – službu
spája s Kruciatou oslobodenia človeka.
Zvlášť diakoniu oslobodenia, do ktorej má
človek vstúpiť celým srdcom. Sluţba
oslobodenia sa prejavuje tak, ţe človek,
ktorý preţil osobnú tragédiu, má skúsenosť
hriechu, po duchovnom oslobodení môţe
pomáhať iným, aby rástli. Sám oslobodený
človek je znakom nádeje pre tých, ktorí sú
zotročení.
Nový človek, ktorý je zachránený a
oslobodený Kristom má prejavovať ovocie
Ducha Svätého a tým pomáha ostatným.
KOČ je na to, aby pomáhala iných
zachraňovať. Do nej patria tí, ktorí žijú
celý život bez závislostí a tí, ktorí boli
oslobodení. Kruciata pomáha, aby kresťan
nemal strach, bol solidárny k blížnym a
mal zodpovednosť. Je potrebné pomáhať
každému, kto je závislý. A to je úloha
Kruciaty, ktorá sa nachádza v službe Cirkvi
a spoločnosti.
O. Danielski dáva dôraz na to, že
služba
oslobodenia
je
spojená
s evanjelizáciou, pretože Kristus vstupuje
do svedomia a iba On môže zmeniť
a obnoviť srdce človeka. Tiež je spojená so
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slobodou, s ktorou sa môžeme postaviť
proti všetkému, čo narúša mravný
poriadok.
W. Danielski spomína pápeţa Jána
Pavla II., ktorý často vyzdvihoval hodnoty,
s ktorými sa stotoţnil. Hovorí o trojakej
zodpovednosti za 1. vlastné svedomie, 2.
za blížneho v jeho potrebách a 3. za
dedičstvo, ktorým je vlasť. Tieto hodnoty,
či postoje sú súčasťou novej kultúry.
Nový človek je slobodný človek svedomia
a spolu s inými novými ľuďmi má miesto
v spoločnosti a Cirkvi. Otec Wojciech dáva
Novú kultúru do súvislosti s kultúrou
národa a diakoniou oslobodenia. Slobodný
človek v nej koná v súlade so svedomím,
nie je človekom masy, chce dať niečo zo
seba. O tom je nová kultúra, ktorá môţe
zachrániť národ.
Danielski hovorí aj o kultúre smrti,
že je šírená zlým duchom. Kresťania sú
vyzvaní, aby boli vnímaví a sa postavili
proti kultúre smrti a aby budovali novú
kultúru, kultúru života. Človek je povolaný
k tomu, aby žil. Nemá si vyberať smrť, ale
má vedieť prijať utrpenie a smrť. Kresťan
má žiť a umierať pre Pána, čo znamená patriť celý Kristovi.
V rámci novej kultúry Danielski
vedie diskusiu aj o téme „čistota.“ Túto
tému ponúka tým, ktorí sa venujú výchove
človeka. Formovať človeka znamená mať

účasť na duchovnom boji o jeho dušu.
Jasným pohľadom sa pozerajme na
človeka, muža a ženu. Hovorí: V mužovi
viďme odblesk Ježiša Krista a v žene viďme
zrkadlo Panny Márie. Nový človek sa
nespráva ako pohan, ale uvedomuje si, že
je tajomstvom a darom, a preto má mať
nový postoj k svojmu telu. Má si
uvedomovať svoju dôstojnosť. Tu nemá
miesto beznádej a nezodpovednosť.
Z modlitby kňaza Wojciecha nesúcu
názov: Denné zjednotenie sa kňaza s KristomSluhom:

„...Prijmi ma dnes celého do služby,
aby som dokonalejšie kráčal po
tvojich stopách... Zvíťaz vo mne
nad mojím egoizmom, ambíciou a
samovôľou. Sprevádzaj ma len
Tvojou cestou. Nedovoľ mi, aby
som strácal čas a silu pre to, čo nie
je Tvoja vôľa, podľa ktorej ma
vedieš k plnosti spásy a života, ako
si viedol celkom Tebe oddanú
Pánovu Služobnicu, Máriu, Tvoju
Matku... Nedovoľ, aby som utekal
od ľudí, ktorí ma potrebujú...
Pomôž mi, aby som im slúžil
s veľkodušnou
oddanosťou...“
amen
Jozef Heske, moderátor Diakonie
oslobodenia HSŽ.

Oznam
Podľa informácie Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí spolu s Pápežskou
radou pre rodinu, sa bude 27. novembra počas vešpier Prvej adventnej nedele sláviť spolu
so Svätým Otcom „vigília za počatý ľudský život“ vo všetkých kostoloch .
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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!

Doporučená cena výtlačku: zdarma

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.

(vďaka sponzorskej pomoci pána Ing. Rudolfa Češeka)
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