Ročník II.

Číslo 8

Vyšlo 1. marca 2011

Na úvod
Pôstne zamyslenie

Čo hovorí Kristus…

„Ak chcete, aby vaše modlitby
leteli k Bohu,
dajte im dve krídla:
krídla pôstu a almužny.“

„Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a
umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že
sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on
vidí aj v skrytosti.“

Čo znamená toto odporúčanie svätého
Augustína pre nás, členov, kandidátov
a sympatizantov Kruciáty oslobodenia
človeka?
My
predsa
dlhodobo
držíme
pôst od príjemných a dovolených
účinkov alkoholu. Mnohí sa dokonca
angažujeme v aktívnej pomoci, ktorá
z ľudského pohľadu snáď i prekračuje
úroveň almužny! Či možno k tomu
ešte niečo dodať?
Pán má určite ešte niečo pripravené!
Preto znovu potrebujeme vykročiť
na cestu pokory, pokánia, a teda
prehodnotenia svojich úmyslov, citov
lásky i hnevu, plánov a túžob.
Svet sa dostatočne stará, aby nám
v tom všetkom narobil chaos, preto
nutne potrebujeme čas zastavenia,
očistenia, a teda pôstu, aby sme našli
svoju pravú tvár v odraze tej Kristovej,
poznačenej i našimi osobnými hriechmi
a zlyhaniami.
Gitka Bodnovičová

Evanjelium podľa Matúša,
kapitola 6, verše 17 a 18

Ježiš Kristus, detail z mozaiky zo 6. storočia, Bazilika Sant‘Apollinare Nuovo,
Ravenna, Taliansko
(Wikipedia)
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Príhovor
Božie dielo kruciáty
Kruciáta oslobodenia človeka má svoje
miesto na celom Slovensku a nielen v tých
oblastiach, kde sú spoločenstvá kruciáty
prítomné. Jej miesto je totiž aj tam, kde sa
pre alkoholizmus rozpadávajú manželstvá
a celé rodiny. Jej miesto je všade tam, kde
si ľudia ničia svoju ľudskú dôstojnosť…
A dalo by sa pokračovať. Jednoducho jej
miesto je na celom Slovensku. A nielen
pokiaľ ide o závislosť na alkohole, ale aj
na iných otroctvách. V súčasnosti sme totiž
svedkami novodobých závislostí.
Aj ja, aj ty, aj my všetci máme mnoho
iných otroctiev, ako je napríklad strach a
nedôvera; závislosť na jedle alebo na zdravej strave; závislosť na cvičení, na výzore
aj sexuálna nemravnosť rôzneho druhu;
workholizmus, nakupovacia mánia či mobilománia, závislosť na hracích automatoch
alebo aj na počítačových hrách a na internete… (porov. časopis Nahlas). Ale v rebríčku stále vedie závislosť na alkohole.
Paradoxom je však to, že naša spoločnosť
toto otroctvo verejne podporuje.
Preto je KOČ veľmi aktuálna a potrebná!
Ježiš nás cez toto dielo formuje. A je to aj
moja osobná skúsenosť. Ďakujem Pánovi
za toto dielo. Chcem vás povzbudiť, aby
sme Bohu ďakovali aj za otca Franciszka
Blachnického, zakladateľa KOČ. Ďakujme
Bohu za jeho nádherné dielo. Áno. KOČ je
Božie dielo.
Poďme dopredu. Nebuďme malicherní,
ale majme veľké srdce. Široké srdce, ktoré
chce objať človeka, ktorý je pri tebe, ale
ktoré chce objať aj celé Slovensko. Majme
na KOČ celoslovenský pohľad. Dokonca
medzinárodný pohľad. Veď KOČ „funguje“ aj na Ukrajine, v Česku aj inde. Majme
zodpovednosť za druhých. Majme evanjelizačné zmýšľanie a konanie. Neuzatvárajme sa do „skupinového egoizmu“.
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KOČ pôsobí na mnohých miestach Slovenska. Keď som to spočítal, tak je to asi
šesť spoločenstiev a formačno-modlitebných skupín s prvou stanicou v Levoči.
A to na území Spišskej a Košickej diecézy. Súčasne je tu veľký zástup jednotlivcov, ktorí cez Hnutie Svetlo-Život alebo iné
podujatia prijali na seba záväzok vstúpiť
do KOČ (modlitbou, evanjelizáciou, pôstom vo forme dobrovoľnej abstinencie –
t.j. nekonzumovať, nekupovať a neponúkať alkohol) a podľa možnosti sa do tohto
diela aj zapájajú. Vďaka Bohu sa do tejto
iniciatívy zapájajú aj bratia a sestry, ktorí
majú osobnú skúsenosť závislosti a dnes
už ako „čistí“ s Božou pomocou a pomocou
KOČ zápasia o svoju dôstojnosť. A ešte aj
pomáhajú ďalším, ktorí nevládzu a padajú.
Ďakujem Bohu za všetkých členov a kandidátov KOČ. Povzbudzujem kandidátov,
aby sa rozhodli na tejto ceste slobody a
pravdy aj naďalej pokračovať. Potrebujeme „Gedeonovo vojsko“, ktoré „bojuje“ za
Boha a za duchovné oslobodenie človeka.
o. Jozef Heske

Správy kruciáty
Pracovné stretnutie KV KOČ
V Levoči sa 15. januára 2011 uskutočnilo
pracovné stretnutie Koordinačného výboru
(KV) KOČ, ktoré viedol moderátor Diakonie oslobodenia HSŽ o. ThDr. Jozef Heske,
PhD. Pracovné stretnutie sa riadilo týmto
programom: úvod, modlitba k Duchu Svätému, duchovné zamyslenie, vzájomné
zdieľanie, ďakovná modlitba, katechéza,
plánovanie, rôzne, svätá omša, obed, záver. Na stretnutí sa zúčastnili zodpovední
členovia KOČ z oblastí Levoča, Prešov,
Bardejov, Lipany, Stará Ľubovňa, Lendak
a Orava a v jeho rámci schválili program
činnosti KOČ na rok 2011.
RNDr. Štefan Paločko, člen KV KOČ

Zo života kruciáty
Plány a vízie kruciáty
Na stretnutí koordinačného výboru
kruciáty v Levoči v januári tohto roku –
ktorého snahou bolo a je nielen zmapovať
kruciátu na Slovensku, ale službu tohto
diela aj koordinovať a moderovať – sme
o. i. hodnotili a plánovali.
Aké sú plány, vízie KOČ? Závisí to
predovšetkým od pôsobenia Ducha
Svätého, ktorému máme byť stále
otvorení. Bez jeho moci nič nedokážeme.
Všetky, i tie naj… plány a super vízie budú
bez neho nanič. Čo teda chceme?
1. Skrze spoločenstvá a modlitebné
skupiny dostať KOČ do celého Slovenska
– do všetkých jeho diecéz.
2. Pre tých, ktorí nie sú v nijakom
spoločenstve a radi by sa chceli stretávať
vo svetle duchovnosti KOČ, robiť pravidelné
modlitebné,
formačné
a
duchovné
stretnutia. Z toho však vyplýva, že veľmi
potrebujeme služobníkov schopných a
ochotných viesť takéto stretnutia.
3. Formou duchovných cvičení –
cez ľudskú a duchovnú formáciu – sa
venovať zodpovedným (napr. oázovými
rekolekciami Diakonie oslobodenia HSŽ).
A taktiež osloviť členov Hnutia SvetloŽivot, aby sa podujali prijať službu v KOČ.
4. Každý rok 1. septembra vykonať
Národnú púť KOČ a HSŽ do Krościenka
k hrobu zakladateľa otca Blachnického.
5. Na úmysel oslobodenia národa spod
otroctva závislosti organizovať pešiu púť
KOČ.
6. Organizovať farské duchovné obnovy
Evanjelia oslobodenia.
7. Stretávať sa na pravidelných
sympóziách KOČ.
8. Spolupracovať s lekármi a inými
odborníkmi, ktorí vidia do veci a môžu nám
pomôcť.
9. V školách, farnostiach a iných

spoločenstvách organizovať návštevy a
stretnutia členov a kandidátov KOČ so
študentmi, veriacimi a hľadajúcimi, kde
sa bude prezentovať myšlienka KOČ a kde
odznejú aj svedectvá.
10. Pomáhať závislým ľuďom, napr. aj
cez resocializačné zariadenia.
11. V rodinách závislých ľudí poskytovať
spoluzávislým duchovnú a odbornú pomoc.
12. Pokračovať v informovaní o všetkých
aktivitách na stránke www.kruciata.sk.
Dôležité sú aj vaše príspevky a svedectvá,
ktoré webovú stránku aktualizujú a oživujú.
13. Naďalej vydávať náš časopis ECHO
KOČ, ktorý prináša formačné materiály,
svedectvá, informácie a správy o dianí
v KOČ pre tých členov, kandidátov a
sympatizantov, ktorí nemôžu sledovať
informácie na internete. Stále potrebujeme
ľudí, ktorí by sa tomuto časopisu venovali.
Stojí však pred nami aj výzva, aby bol
časopis šírený aj vo farnostiach.
Je toho naozaj mnoho. Dalo by sa písať
ešte viac. Ale to stačí. Tieto body, ale
hlavne to najpodstatnejšie, by bolo možné
jednoducho zhrnúť v duchu témy Roka
sv. Ondreja, ktorý v súčasnosti v Košickej
arcidiecéze prežívame: Byť pri Ježišovi, byť
s Ním a potom k Nemu privádzať blížneho.
Toto máme prežívať my osobne, ale aj ako
celé spoločenstvo KOČ.
Rozhodnúť sa pre Krista, prijať Ho do
svojho života, žiť jednotu medzi svetlom a
životom. Tak sa stávam novým človekom.
A spolu s ďalšími novými ľuďmi tvorím
nové spoločenstvo, ktoré novou kultúrou
evanjelizuje spoločnosť a svet.
Všetko toto závisí od Božej milosti. Ale
tiež od ochotnej služby členov kruciáty. Ak
máte postrehy, ale aj konštruktívne návrhy,
no hlavne ponuku pomôcť a poslúžiť,
prihláste sa. Nech Vás žehná Pán.
ThDr. Jozef Heske, PhD.,
moderátor Diakonie oslobodenia HSŽ
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Správy a svedectvá kruciáty
Správa a svedectvo
zo stretnutia KOČ v Rožňave
Prvé stretnutie spoločenstva, ktorému
nie je ľahostajné, že sú medzi nami
zotročení závislosťami rôzneho typu, sme
mali 25. januára 2011. Toto spoločenstvo
s podporou pána dekana ThDr. Rastislava
Poláka, PhD., vedú členovia Kruciáty
oslobodenia človeka.
Na prvom stretnutí sme si vysvetlili a
prezentovali Kruciátu oslobodenia človeka,
jej význam, históriu a charizmu, čo bolo
spojené aj s osobnými svedectvami.
Niektorí zúčastnení prejavili záujem
o vstup do KOČ, aby tak spoločne bojovali
proti tomu, čo zotročuje človeka a robí
ho neslobodným. Ďakujeme za všetky
modlitby na tento úmysel.
Spoločenstvo
sa
bude
stretávať
v priestoroch farského úradu každý druhý
a štvrtý utorok v mesiaci o 18.10 h. po
večernej svätej omši, ktorá býva v zimnom
období v Kostole sv. Anny o 17.30 h.
Marek Compel
***
Správa a svedectvá
zo stretnutia KOČ v Lipanoch
Ďalšie zo stretnutí Kruciáty oslobodenia
človeka sa uskutočnilo v nedeľu 16. januára
2011 v čajovni v Lipanoch. Svojou účasťou
nás poctil o. Jozef Heske, moderátor
Diakonie oslobodenia HSŽ. Nechýbal ani
otec Martin z Brezovičky. Stretnutie sme
začali zdieľaním sa. Po modlitbách nás
o. Jozef povzbudil svojou katechézou. Na
záver stretnutia sme sa pomodlili modlitbu
kruciáty a zaspievali hymnu kruciáty. Po
požehnaní sme mali agapé.
Z prednášky o. Jozefa sme si zapamätali
najmä tieto myšlienky:
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Byť pri Ježišovi znamená formovať sa a
privádzať k nemu ľudí. Urobme si zoznam
piatich ľudí, modlime sa za nich a priveďme
ich ku Kristovi.
Kresťan je človek viery – pre kresťana
existuje iba jedno riziko – strata viery.
Hrozí mu riziko nedôslednej viery, viery
povrchnej, riziko viery, ktorá nie je živá.
Prečo je naša viera nedôsledná? Chýba
nám odvaha viery – robíme kompromisy,
nie sme dôslední. Viera musí prenikať
každú oblasť života pri každodenných
veciach. Musíme si neustále spytovať
svedomie – Bože, som hriešny, moja viera
je nedôsledná, chýba mi odvaha…
Ľudia čakajú na pravé Božie Slovo,
na poklad, skutočný liek. Musíme dôjsť
k norme žiť ako Božie dieťa. Žijeme tak?
Ľudia, keď majú paniku, utekajú. Panika
je útek pred niečím – a strach má veľké
oči. Máme všeobecný strach upozorniť
človeka, napomenúť ho, vyjsť zo seba,
povedať mu o Ježišovi.
Odvážna viera si vyžaduje opravdivý
kresťanský život – neohlasuje dvojitú
morálku a vyžaduje stavať diela s tým, že
všetko mám zanechať a ísť za Kristom.
Odvaha o. Franciszka bola veľká – postavil
sa proti nacizmu. A tak dar odvahy
dostalo aj Hnutie Svetlo-Život, aj Kruciáta
oslobodenia človeka. Musíme sa modliť
o odvahu viery. Nedávajme si otázku, či je
to možné, ale či je to potrebné. Keď sa
budeme riadiť podľa toho, v tom spočíva
odvážna viera.
Ak ja som otrok a Boh je pán – to je
otrocký vzťah, v ktorom je strach. Ak ja
som syn a Boh je Otec – tam nie je strach,
ale dôvera. A strach môžeme prekonať
skrze vieru. Jána Pavol II. povedal: Nebojte
sa!, aj v erbe KOČ sú tieto slová: Nebojte
sa!, a vo Svätom písme nájdeme Nebojte
sa! až 365-krát, teda na každý deň v roku.
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)

Svedectvá kruciáty
Z reakcií účastníkov

O modlitbe a dôvere Bohu

• Mňa oslovila dôvera členov kruciáty
v Božiu pomoc. (o. Martin)
• Heslo naše každodenné nech znie:
Nebojme sa! … aby sme sa nebáli žiť živú
vieru a ohlasovať ju každý deň. (Marcela)
• Zaujímavá bola myšlienka, že možno
povedať niekomu o jeho chybách alebo
o chybe tým štýlom, že ja s tým tiež
bojujem. (Marek)
• Stretnutie ma veľmi povzbudilo, prežil
som spoločenstvo, dobre som sa cítil,
všetky témy, o ktorých sme sa rozprávali,
ma motivovali žiť lepšiu vieru. (Janko)
• Oslovili ma názory členov spoločenstva,
ako bojovať so strachom. Pán povedal:
Nebojte sa! V Roku sv. Ondreja máme
pozývať nových členov, nové rybky, a
svedčiť verejne o svojej viere. (Helenka)
• Oslovilo ma to, že v prvom rade máme
mať vzťah s Bohom – modliť sa, až potom
môžeme privádzať ľudí k Bohu. (Elenka)
• Počas tohto stretnutia ma veľmi
povzbudila prednáška o. Jozefa Heskeho
o autentickej odvážnej viere o. Franciszka
Blachnického, ktorá je veľmi potrebná
v tomto sveta, a zvlášť, aby sme vydávali
svedectvo a privádzali iných ku Kristovi.
(Jozef)
• Som veľmi povzbudená z tohto
stretnutia – veľmi ma oslovila prednáška
o. Jozefa o strachu, lebo sama mám s tým
problém. Dúfam, že sa mi bude dariť
s pomocou Ducha Svätého uplatniť tieto
rady a ponaučenia uvádzať do praktického
života. (Hanka)
• „Kresťanstvo je aj faktorom rizika“, pre
kresťana je iba jedno riziko – stratiť vieru,
no netreba sa báť, treba mať odvahu
a netreba sa báť ani podstúpiť riziko za
niekoho iného, za blížneho.
Daniela Polláková,
KOČ Lipany

Chcem svedčiť o význame modlitby –
o chvále a vďake Pánovi za všetko dobré
i zlé.
Život v spoločnej domácnosti so svokrou
bol naozaj neľahký – až po dosť dlhom
čase sme zistili, že bola psychicky chorá.
Skoro 10 rokov nás celé dni týrala: cez deň
spala a v noci kričala (niekedy skončila až
nad ránom), nadávala a verejne osočovala
celú moju rodinu vrátane manžela, pretože
ten bol vždy na mojej strane.
Hľadali sme pomoc u duchovných osôb,
ktoré nám radili ďakovať a chváliť Pána
za tento kríž a keď preklína, neustále jej
žehnať. „Ja mám ďakovať za toto ‚peklo‘?
To si asi robia zo mňa vtipy!“ Nakoniec
nám už nič iné neostávalo, iba pokorne
robiť, čo odporúčal kňaz. Srdce i rozum sa
búrili, no v poslušnosti sme všetci doma
začali Pána chváliť. No a Pán sa naozaj
nedá zahanbiť: svokra sa začala pomaly
stišovať, nebránila sa liečbe a začal sa
meniť aj náš pohľad na ňu. Neskôr ťažko
ochorela, no odišla k Pánovi pred viac ako
dvoma rokmi zmierená s Ním i s nami.
Rozhodla som sa jej odpustiť, no
kdesi v hĺbke som bola stále zranená.
Počas obnovy misií sme boli na cintoríne
modliť sa za zosnulých. Páter nás vyzval,
aby sme poďakovali rodičom. „Ja mám
ďakovať za tie strašné roky?“ Opäť, len
v poslušnosti, som sa prinútila – veď pre
mňa vychovala úžasného manžela! A vtedy
som pocítila naozajstnú Božiu milosť:
zrazu som ju chápala, že ani inak konať
nemohla, lebo bola nejako zranená a vo
svojej jednoduchosti to nevedela nikomu
vysvetliť. S plačom som šla k jej hrobu.
Veľmi som túžila objať ju… Odvtedy cítim
pokoj a viem, že ju mám rada. Chválim ťa,
Pane, a ďakujem ti naozaj za všetko!
Mária Češeková
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Plán aktivít kruciáty na rok 2011
Klub abstinujúcich KOČ Levoča
V Kostole minoritov v Levoči každý štvrtok
o 17.00 h. okrem 21. apríla 2011 a 29. decembra 2011.
Adorácie KOČ Levoča
V Kostole minoritov v Levoči každý štvrtok
o 20.00 h. okrem prvopiatkového týždňa,
keď je adorácia v Kaplnke kláštora minoritov. Vedie páter Roman a levočská minoritská mládež.
Mesačné stretnutia
pre členov KOČ Bardejov
V Kostole sv. Anny v Bardejove tretiu nedeľu po prvom piatku o 14.00 h.
Prednášky KOČ Levoča
V Kostole minoritov v Levoči vo februári,
apríli, septembri a decembri. Témy a presné termíny budú ešte upresnené a včas
oznámené. Prednáša o. ThDr. Jozef Heske
PhD.
Pracovná porada KOČ Levoča
Podľa potreby, termín bude ešte upresnený a včas oznámený na webovej stránke.
Spoločné stretnutia
Spoločenstiev a Staníc KOČ
Jedenkrát ročne v každom spoločenstve.
Termíny po vzájomnej dohode. Iniciátorom
bude Prvá stanica KOČ Levoča.
Duchovná obnova Diakonie oslobodenia pre členov a kandidátov KOČ
V rekolekčnom dome otcov pallotínov
v Smižanoch druhý májový víkend 2011.
Výjazdy a evanjelizačné stretnutia
V rámci duchovnej obnovy so svedectvami
na školách, vo farnostiach, počas letných
oáz HSŽ. Termíny podľa pozvánok a požiadaviek.
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Pešia púť KOČ
k Panne Márii na Mariánsku horu
Od 1. do 3. júla 2011 s vyvrcholením na
Levočskej hore v rámci Fatimskej soboty
s následným popoludním s evanjelizačným
programom.
Púť KOČ Bardejov – Gaboltov
S evanjelizačným programom. Termín
bude ešte upresnený a včas oznámený.
Púť KOČ do Medžugoria
V auguste 2011. Termím bude ešte upresnený a včas oznámený.
Celoslovenská púť KOČ a HSŽ
do Krościenka k hrobu zakladateľa
o. Franciszka Blachnického
1. septembra 2011.
Celoslovenské sympózium KOČ
V Kláštore minoritov v Levoči od 14. do 16.
októbra 2011.
Účasť na akciách KWC Poľsko
Podľa pozvánok.

Pozvánka
Duchovné cvičenia KOČ
Pozývame členov, kandidátov, sympatizantov KOČ, ale aj tých, ktorí majú záujem o spoznanie charizmy tohto diela, na
duchovné cvičenia KOČ.
Miesto konania: Rekolekčný dom otcov
pallotínov v Smižanoch
Termín: 6. až 8. mája 2011
Prihlásiť sa môžete: do 1. mája 2011
u Mariana Kočiša (0907 919 271) / Margity
Kočišovej (0914 230 271, 053/4434311,
margitakocisova@gmail.com)
Na stretnutie s Vami sa teší o. Jozef
Heske, moderátor Diakonie oslobodenia
Hnutia Svetlo-Život a KOČ.

Správy Cirkvi
Blahorečenie Jána Pavla II.
Vatikán s radosťou oznámil svetu, že posledná podmienka vyhlásenia Božieho
služobníka pápeža Jána Pavla II. za blahoslaveného, teda uznanie zázračného
uzdravenia, bola splnená.
Obľúbený pápež pochádzajúci z Poľska
Ján Pavol II. (1920 – 2005), vlastným
menom Karol Wojtyla, stál na čele Katolíckej cirkvi vyše 26 rokov. Ako sa uvádza
v dekréte Benedikta XVI., zosnulý pápež
sa prihovoril u Boha za uzdravenie francúzskej mníšky Marie Simonovej-Pierrovej.
Tej diagnostikovali Parkinsonovu chorobu,
akou trpel aj sám Ján Pavol II. Z nej sa
však nevysvetliteľne vyliečila dva mesiace
po smrti pápeža po tom, ako sa k nemu
začala s ďalšími sestrami modliť. Lekári
poverení Cirkvou dospeli k záveru, že neexistuje lekárske vysvetlenie uzdravenia
mníšky, aj keď sa vlani objavili určité pochybnosti o platnosti zázraku.
Benedikt XVI. proces blahorečenia
urýchlil; obvykle sa totiž môže začať najskôr päť rokov po smrti príslušnej osoby.
Celý proces však prebehol riadne bez vynechania akéhokoľvek z krokov. Po vyhlásení Jána Pavla II. za blahoslaveného bude
na jeho vyhlásenie za svätého potrebný
ďalší zázrak.

Slávnostné blahorečenie bude veľkou
cirkevnou udalosťou, ktorej priebeh bude
pozostávať z piatich fáz:
1. Prípravná vigília bude 30. apríla 2011
od 20.30 do 22.30 h. na antickom štadióne Circo Massimo v Ríme. Pápež Benedikt
XVI. sa k veriacim duchovne pripojí prostredníctvom videoprenosu.
2. Samotnú slávnosť blahorečenia povedie pápež Benedikt XVI. 1. mája 2011 so
začiatkom o 10.00 h. na Námestí sv. Petra.
3. Uctenie pozostatkov nového blahoslaveného bude umožnené všetkým veriacim
hneď po obrade blahorečenia bez bližšie
stanoveného časového obmedzenia.
4. Ďakovná svätá omša bude 2. mája
o 10.30 h. na Námestí sv. Petra.
5. Uloženie pozostatkov nového blahoslaveného v Kaplnke svätého Šebastiána
vo Vatikánskej bazilike nebude verejné.
TASR

Pozvánka
Duchovná obnova KOČ
Pozývame Bardejovčanov, ale aj ostatných členov KOČ z blízkych oblastí, na
duchovnú obnovu KOČ.
Miesto konania: prístavba Kostola sv.
Anny v Bardejove
Termín: 2. apríla 2011
Začiatok: 9.00 h.
Predpokladaný záver: 14.00 h.
Vyvrcholením obnovy bude svätá omša.

Príhovor Svätého Otca Jána Pavla II. počas audiencie v roku 2004 (Wikipedia)
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Prihláška do kruciáty

Modlitba kruciáty

Chcem odpovedať na výzvu Svätého Otca
Jána Pavla II., aby sme sa postavili proti
všetkému, čo ničí dôstojnosť človeka.
Chcem šíriť Novú kultúru, preto sa na
dobu jedného roka prihlasujem za:
kandidáta*
člena*
Kruciáty oslobodenia človeka (KOČ).
Slobodne sa zaväzujem, že budem zachovávať abstinenciu od všetkých alkoholických nápojov, nebudem ich kupovať
ani ponúkať a podľa možnosti sa budem
snažiť mať účasť na podujatiach, ktoré
pripravuje najbližšie spoločenstvo KOČ.

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, ktorí očakávajú prebudenie slobody Božích synov vo svojom vnútri. 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, 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 pápežom
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
neslobodnými, pretože stratili schopnosť
milovať, čiže vlastniť seba pre darovanie
sa druhým.
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.

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa:

Telefón/mobil:
E-mail:
Podpis:
V

dňa

* Ak si sa rozhodol(-la), zakrúžkuj, vyplň,
vystrihni a pošli na adresu KOČ alebo odovzdaj najbližšiemu spoločenstvu KOČ.
ECHO Kruciáty oslobodenia človeka
Informačník pre vnútornú potrebu KOČ
Vychádza šesťkrát do roka
vďaka štedrosti p. Rudolfa Češeka.
Redakcia: o. ThDr. Jozef Heske, PhD.
RNDr. Štefan Paločko,
Ing. Martina Tomečková
Kontakt: Kruciáta oslobodenia človeka
Košická 2, 054 01 Levoča
0905 709 324, 0907 977 645
www.kruciata.sk, echo@kruciata.sk
Odporúčaná cena výtlačku: 0,20 €
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