Ročník IV.
Na úvod
Boh tak miluje človeka…
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik,
kto v neho verí, ale aby mal večný život.“
(Ján 3, 16)
Láska je ten zdroj, prameň, ktorý mení
naše srdcia a životy. Na Vianoce si pripomíname narodenie nášho Spasiteľa a Pána Ježiša Krista. Narodil sa skromne
v chudobnej maštaľke. Narodil sa, lebo
Boh nás tak miluje, že nám dal svojho
syna, aby nás zachránil a vytrhol z otroctva hriechu, čiže smrti, aby sme mali
večný život.
Začíname nový rok 2014 a možno si
dávame nové predsavzatia pre osobný
život, rodinu alebo naše spoločenstvá.
Robíme to preto, lebo chceme odpovedať
na lásku, ktorú sme dostali a stále dostávame? Dávame si ich, lebo chceme byť
lepší, možno dokonalejší, niečo dokázať
pre seba? Kto alebo čo je zdrojom tejto
inšpirácie byť lepším? Je to moje „ja“
alebo je to Ježišovo srdce, ktoré nás
k tomu pobáda, aby som urobil niekomu
radosť, koho milujem? Pre nás kresťanov
je to určite Ježiš, ktorí nás inšpiruje
k láske. Chcem Ježišovi niečo dať, niečo
preňho urobiť.
Kruciáta oslobodenia človeka je vo
svojej podstate evanjelizačným hnutím.
Chceme priniesť Ježiša tam, kde ho ešte
nepoznajú, aby sa mohol narodiť v srdci
človeka v ktorom ešte neprebýva. Vieme,
že osobné stretnutie s Ježišom Kristom je
tá pravá evanjeliová radosť, ktorá nás
oslobodzuje od hriechu, smútku, vnútornej prázdnoty, osamotenosti a izolácie.
To je láska, ktorá nás vedie ku konaniu
dobrých skutkov. Nech rok 2014 je pre
nás osobne aj pre naše spoločenstvá
výzvou priniesť Svetlo tam, kde je tma.
Zvestovať Božiu lásku aspoň jednému
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z mojich bratov a sestier ako odpoveď na
Božiu lásku k nám. To vám zo srdca prajem a vyprosujem.
Marek, KOČ Rožňava

Zamyslenie
A predsa sú bohatí!

Pred nejakým časom som navštívil so
svojím známym jednu rodinu, ktorú som
predtým nepoznal. Bývajú v skromnom
domčeku, nemajú toho veľa, popri tom sa
ešte starajú o svojich chorých príbuzných.
Od prvého momentu, keď som im podal
ruku, ma naplnil pocit veľmi úprimného
prijatia. Nikdy predtým sme sa nevideli,
a aj tak som sa u nich nemusel cítiť
cudzo. Vyžarovali pokoj a harmóniu, rodinný súlad a porozumenie. Cítil som sa
u nich naozaj dobre. Môžem o nich pokojne povedať, že sú bohatí, hoci nemajú
žiadny prepych ani bohatstvo materiálneho charakteru. Majú však čosi oveľa
dôležitejšie – lásku v srdci. Z tejto návštevy som odchádzal povzbudený a ešte
teraz mám pred očami obraz rodiny, skutočnej rodiny. Pane, nech sa naše rodiny
obnovia v láske a porozumení!
Pavol Kall
V adventnom a vianočnom období nám
Boh veľmi zreteľne dáva najavo, čo znamená v jeho očiach rodina. Keď poslal
svojho Syna na svet, nepostaral sa o to,
aby sa jeho Syn narodil v prepychovom
paláci, aby mal vyberané jedlá, ale postaral sa o to, aby jeho Syn prišiel na svet
a mohol vyrastať v usporiadanej rodine.
Pohľad na Nazaretskú rodinu nech nás
burcuje k tomu, aby sme pre zachovanie
rodiny urobili všetko, čo je v našich silách.
Biskupi Slovenska, Advent 2013
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Evanjelizačné iniciatívy otca
Františka Blachnického

bol podstatný ekumenický rozmer. Pomáhali mu napríklad priatelia z protestantského hnutia Agapé.
V programe Ad Christum Redemptorem
bolo cítiť evanjelizačný maximalizmus
otca Blachnického. Otec František dal toho všetko. Je pre nás príkladom.
Preložil a spracoval o. Jozef Heske
Zdroj: ks. Adam Wodarczyk,
Sluga Bozy ks. Franciszek Blachnicki
prekursorem nowej ewangelizacji
w Polsce

(Dokončenie z minulého čísla)
Neskôr otec vytvoril prehĺbený program
Pravda – Kríž – Oslobodenie. Povolal
centrálnu diakoniu evanjelizácie. Diakonia
mala bdieť nad realizáciou plánu Ad
Christum Redemptorem. Misijná dynamika bola odpoveďou na proces odkresťančovania. Okrem centrálnej diakonie
vznikli aj oblastné a farské diakonie
evanjelizácie, aby bol ľahšie uskutočňovaný plán Ad Christum Redemptorem.
Pre ľahšie šírenie dobrej noviny boli
publikované aj rôzne materiály, napr.
časopisy a knihy Svätého písma.
Evanjelizačný program Ad Christum
Redemptorem bol duchovným predvojom
pripravovaného hnutia Solidarita, ktorej
cieľom bolo spoločenské oslobodenie národa spod komunistického útlaku. Duchovno-morálna revolúcia Solidarita mala
priniesť obrodu národa. Blachnicki povzbudzoval ľudí, aby vznikali evanjelizačné
a formačné skupiny v prostredí práce.
Bolo potrebné zmeniť aj svet práce. Otec
dokonca zorganizoval evanjelizačné rekolekcie pre lodiarov a námorníkov. Hnutie
Solidarita sa rozbehlo práve v tomto prostredí.
Otec František cítil evanjelizačnú zodpovednosť aj za kresťanov zo susedných
krajín (Slovensko, Česko, východné Nemecko) a pozýval ich na Oázy do Kroscienka nad Dunajcom.
Jeho evanjelizačné aktivity boli aj vo
Veľkej Británii, juhoamerickej Bolívii alebo
v Nemecku, kde v rokoch 1982 – 1987
vybudoval medzinárodné centrum evanjelizácie Svetlo-Život.
Zavedenie vojenského stavu v krajine
znemožnilo, aby otec zrealizoval projekt
Ad Christum Redemptorem. Zameral sa
preto na formáciu animátorov evanjelizácie – laických lídrov, ktorí sa stali
hlavnými nositeľmi budovania Cirkvi ako
živého spoločenstva.
V evanjelizačnom diele otca Františka
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2. stretnutie malých skupiniek KOČ
„Dôverovať Božej prozreteľnosti“
Vidieť
• Sme spolu v spoločenstve KOČ. Ako sa
to prejavuje vo svete?
• Čo nás spája na ľudskej rovine? A čo na
duchovnej rovine?
• Čím je pre mňa osobitne modlitba
KOČ?
Posúdiť
(Sk 1, 4)
Druhý vatikánsky koncil chcel osobitným
spôsobom zdôrazniť toto puto, ktoré sa
viditeľne prejavuje v spoločnej modlitbe
Márie a apoštolov na tom istom mieste,
v očakávaní Ducha Svätého. Dogmatická
konštitúcia Lumen Gentium o Cirkvi
potvrdzuje: Keďže sa Bohu zapáčilo slávnostným spôsobom zjaviť tajomstvo ľudskej spásy až po zoslaní Ducha Svätého,
ktorého prisľúbil Kristus, vidíme apoštolov
pred Turícami jednomyseľne zotrvávať
„na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.“
(Sk 1, 14) Teda aj Mária si vyprosovala
dar Ducha, ktorý ju zatienil už pri zvestovaní. (č. 59)
Privilegovaným miestom Márie je
Cirkev a v nej sa aj uctieva ako jej najvynikajúcejší a celkom jedinečný úd…,
ako predobraz a najosvedčenejší vzor vo
viere a v láske. (č. 53) Uctievať Ježišovu
Matku v Cirkvi znamená učiť sa od nej,

Katechéza
ako sa stať spoločenstvom, ktoré sa
modlí: toto je jednou zo základných myšlienok prvého opisu kresťanskej komunity charakterizovanej v Skutkoch apoštolov (porov. Sk 2, 42).
Naša modlitba je často podmienená
ťažkými situáciami, osobnými problémami, ktoré nás vedú k tomu, aby sme sa
obrátili k Pánovi a dostali od neho svetlo,
potechu a pomoc. Mária nás pozýva, aby
sme rozšírili dimenzie modlitby a obracali
sa k Bohu nie iba v prípade potreby a nie
iba kvôli nám samým, ale spoločne, vytrvalo, verne, s „jedným srdcom a jednou
dušou“ (porov. Sk 4, 32). (Katechéza Benedikta XVI. na generálnej audiencii 14.
marca 2012)
Nepoškvrnená Matka Cirkvi!
• Prečo modlitba KOČ je orientovaná
(smerovaná) na Pannu Máriu?

Mária, ochrankyňa všetkých kresťanov.
Bradi Barthová, Belgicko 1988

„Odovzdávame ti celé dielo Kruciáty oslobodenia človeka túžiac, aby bolo tvojím
dielom a nástrojom v tvojich rukách pre
oslobodenie národa … Toto je dôležité aj
pre našu modlitbu: musíme sa naučiť
s dôverou sa vkladať do Božej Prozreteľnosti, prosiac Boha o silu vyjsť zo seba
samých, aby sme mu obnovili svoje ‚áno‘,
aby sme mu zopakovali ‚buď vôľa tvoja‘,
aby sme svoju vôľu prispôsobili jemu.“
Je to modlitba, ktorú treba opakovať
denne, pretože nie vždy je ľahké odovzdať sa do Božej vôle, nie je ľahké zopakovať Ježišove „áno“ či zopakovať Máriine „áno“.
Evanjeliové rozprávania o Getsemanskej záhrade nám s bolesťou ukazujú, že
traja učeníci, ktorých si Ježiš vybral, aby
mu boli na blízku, nedokázali s ním bdieť
ani zdieľať jeho modlitbu a odovzdanie sa
Otcovi, pretože ich premohol spánok.
Drahí priatelia, prosme Pána, aby sme
s ním dokázali bdieť v modlitbe, aby sme
vedeli plniť Božiu vôľu v každodennom
živote – aj vtedy, keď treba niesť kríž –
aby sme s Pánom žili v čoraz väčšej blízkosti, a tak na túto „zem“ prinášali kúsok
Božieho „neba“. (Katechéza Benedikta
XVI. na generálnej audiencii 1. februára
2012)
Obráťme sa teda v modlitbe na Máriu,
Matku Cirkvi a Matku našej viery! Pomôž,
Matka, našej viere! Otvor nás počúvaniu
Slova, aby sme rozpoznali Boží hlas a jeho volanie! Prebuď v nás túžbu nasledovať jeho kroky, vyjsť zo svojej krajiny
a prijať jeho prisľúbenia! Pomôž nám,
aby sme sa nechali dotknúť jeho láskou,
aby sme sa ho mohli dotýkať s vierou!
Pomôž nám plne sa mu zveriť, veriť v jeho lásku, najmä v okamihoch súžení
a kríža, keď naša viera stojí pred výzvou
vyzrievať a rásť! Zasievaj do našej viery
radosť Vzkrieseného! Pripomínaj nám, že
kto verí, nikdy nie je sám! Nauč nás pozerať sa Ježišovými očami, aby on bol
svetlom na našej životnej ceste. A daj,
nech v nás toto svetlo viery neustále
rastie až do dňa, čo nepozná západ
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a ktorým je sám Kristus, tvoj Syn a náš
Pán! (Pápež František, Lumen Fidei, 60)
V tých slovách sa plne udáva i dôvod
mariánskeho rozmeru života Kristových
učeníkov, a to nielen Jánovho života, ktorý v tej hodine stál pod krížom spolu
s Matkou svojho Učiteľa, ale každého Kristovho učeníka, každého kresťana. Vykupiteľ zveruje svoju matku učeníkovi a zároveň mu ju dáva za matku.
Máriino materstvo, ktoré sa stáva dedičstvom človeka, je darom, ktorý sám
Kristus osobne dáva každému človeku.
Ako Vykupiteľ zveruje Máriu Jánovi a Jána Márii. Pod krížom sa začína to osobitné zverenie človeka Kristovej Matke, ktoré sa potom v dejinách Cirkvi uplatňovalo
a vyjadrovalo rozličným spôsobom. A keď
ten istý apoštol a evanjelista po slovách,
ktoré Kristus povedal z kríža svojej matke a jemu, dodáva: „A od tej hodiny si ju
učeník vzal k sebe“ (Jn 19, 27), tento
výrok chce iste vyjadriť, že učeníkovi bola
pridelená úloha syna a že sa začal starať
o matku svojho milovaného Učiteľa.
A keďže Máriu dostal za matku on osobne, tento výrok, aj keď nepriamo, poukazuje na všetko to, čím sa vyjadruje dôverný vzťah syna k matke. Toto všetko
možno zahrnúť do slova „zverenie“. Zverenie je odpoveď na lásku určitej osoby,
najmä na lásku matky. (Ján Pavol II.,
Redemptoris Mater)
Konať
• Spoločne sa pomodliť modlitbu KOČ.
• Znova zveriť seba a celé spoločenstva
KOČ Panne Márii, Matke Cirkvi.
Otec Jozef Heske

• Skrze čo sa zjavuje skutočná sloboda
Božieho dieťaťa?
• Kedy je človek skutočne slobodný?
… prosím, aby ste sa postavili proti všetkému, čo ničí ľudskú dôstojnosť a ponižuje obyčaje zdravej spoločnosti, čo často
ohrozuje jej existenciu a spoločné dobro…
(Bl. Ján Pavol II.)
Viera nás učí vidieť, že v každom človeku je pre mňa pripravené požehnanie;
že svetlo Božej tváre ma osvecuje prostredníctvom bratovej tváre. Koľko dobrodenia priniesol pohľad kresťanskej viery
na ľudské mesto pre ich spoločný život!
Vďaka milosti sme pochopili jedinečnú
dôstojnosť každej jednotlivej osoby…
V srdci máme túžbu v plnosti byť slobodnými a podať ruku našim bratom, ktorí
očakávajú zjavenie sa slobody Božích
deti. Prichádzame k tebe a oddávame sa
Ti… (Pápež František, Lumen Fidei, 54)
• Ako sa ja stávam slobodným a ako pomáham k slobode druhým?
Modlitba veriaceho sa otvára dimenziám
ľudstva a celého stvorenia, vo vedomí, že
„stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia
Boží synovia“ (Rim 8, 19). To znamená,
že modlitba podporená Duchom Krista,
ktorý hovorí v našom vnútri, neostane
uzavretá sama do seba, nebude modlitbou „iba pre mňa“, ale otvorí sa, aby
mala účasť na utrpení našich čias i na
utrpení druhých. Stane sa tak príhovorom
za iných a zároveň oslobodením od seba
samého, prúdom nádeje pre celé stvorenie, vyjadrením lásky, ktorú Boh vylial
do našich sŕdc prostredníctvom Ducha,
ktorý nám bol daný (porov. Rim 5, 5).
Práve toto je znakom pravej modlitby,
ktorá sa nekončí vo mne samom, ale
otvára sa voči druhým. Takto ma oslobodzuje a napomáha vykúpeniu sveta…
(Benedikt XVI. v katechéze na generálnej
audiencii 16. mája 2012)
• Čo mám najprv vykonať sám so sebou,
aby som mohol pomôcť druhým?
Konať
• Dovolím si „stratiť čas“ na modlitbu za
druhých a prijmem modlitebné záväzky

3. stretnutie malých skupiniek KOČ
„Modlitba, ktorá oslobodzuje“
Vidieť
• Čo je potrebné vykonať, aby boli ľudia
slobodní od svojich zotročení?
• Ako možno naozaj pomôcť zotročeným
ľudom?
Posúdiť
(Rim 8, 18 – 24)
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za druhých.
• Pomodlím sa jedno ružencové tajomstvo na modlitebné úmysly, ktoré sú
umiestnené v Modlitebníku (Prosby o modlitby) na stránke www.kruciáta.sk.
Otec Jozef Heske

Správy a svedectvá
Modlitebné stretnutie v Lipanoch
V pondelok 21. októbra 2013 sa v kaplnke Charitného domu v Lipanoch
uskutočnilo modlitebné stretnutie s duchovným programom. Po modlitbe posvätného ruženca za vnútorné oslobodenie zo závislostí nasledovala svätá
omša, ktorú slávil o. Jozef Heske, ktorú
hudobne sprevádzala hrou na klavíri
Julka Miženková.
Otec Heske zdôraznil, aby sa človek
chránil všetkej chamtivosti a nezhromažďoval si kvantá materiálnych vecí,
ale aby si viac všímal veci duchovné.
Zameral sa aj na spory, ktoré kvôli majetkom často vznikajú v rodinách. Receptom na akúkoľvek chamtivosť je mať
silnú a živú dôveru v Boha, nechať svoj
život v jeho rukách a dať sa ním viesť.
Život dôvery v Boha má však aj chuť
dobrodružstva, ako je to zachytené aj
vo Svätom písme. O. Jozef pripomenul
v tejto súvislosti príklad Abrahám a jeho viery, keď bol ochotný obetovať aj
svojho syna, lebo veril v Božie prisľúbenia. Čo je teda podstatné? Byť pred
Bohom bohatý na vieru, nádej a lásku.
Po svätej omši nasledovala adorácia
s úmyslami za telesné i duchovné
uzdravenia a oslobodenia. Hudobne ju
sprevádzal Janko Huba z Plavnice. Po
jej skončení otec Jozef povedal, že sem
prídeme, nemusíme čakať na telesné
uzdravenie, radšej aby bola uzdravená
duša. Vyvarovať sa však máme aj duchovného konzumu, duchovnej chamtivosti, v úsilí byť tam aj tam, ale všetko
konať na Božiu slávu.
Ježiš pozýva aj teba, aby si svoj čas
na chvíľu prenechal jeho pôsobeniu, aby

si mu odovzdal všetko pekné a hodnotné, čo si prežil, ale aj to ťažké, náročné
a plné skúšok, čo ťa v ostatnom čase
postretlo. On je Lekárom ľudskej duše,
vlieva potrebnú milosť, dáva zmysel
našim osobným dejinám, rozväzuje
spútané ruky a srdcia, aby ho mohli
v pravde a skutočnej slobode chváliť.
Dôveruj jeho uzdravujúcej láske, lebo
iba skrze ňu môžeš prijať ponúkané
oslobodenie zo závislostí. Zver sa Ježišovi úplne a bez podmienok. Príď prosiť
aj za tých, ktorí už sami nevládzu niesť
kríž svojej závislosti.
„Poď ku mne. Áno, ty. Presne na teba
myslím. Dám ti silu v každodenných životných bojoch a zápasoch, aby si dokázal odrážať útoky Zlého, ktorých je
vo svete veľa a v rôznych rafinovaných
podobách. Príď a načerpaj z prameňa
milostí, ktoré ti ponúkam. Vnor sa do
úprimnej modlitby a obnov svoj vzťah
ku mne…“ Ježiš
Danielka Polláková, Pavol Kall

Modlitbovo-formačné
popoludnie kruciáty

V nedeľu 24. novembra 2013 sa v Lipanoch konalo modlitbovo-formačné popoludnie kruciáty. Pozostávalo z dvoch
častí: modlitieb za oslobodenie zo závislostí v miestnom gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda (kde sa veriaci
každú poslednú nedeľu stretávajú na
pobožnosti za závislých); v čajovni potom program pokračoval modlitbou
a preberaním novej témy – Ježiš Kristus,
jediný Spasiteľ človeka.
Opätovne sme si uvedomili, čo je
spása, prečo ju potrebujeme a ako ju
môžeme dosiahnuť. Dôležité je utiekať sa
k nášmu Pánovi, dôverovať mu, nasledovať jeho príklad pokory, lásky a služby.
Zhodli sme sa, že pre dosiahnutie spásy
je potrebné hľadať a konať Božiu vôľu, aj
keby to bolo akokoľvek náročné, ťažké
a na prvý pohľad aj nereálne. Konať Božiu
vôľu totiž znamená prinášať obetu a nehľadieť na ľudské ohľady. Viackrát sme si
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pripomenuli to podstatné – že Pán Ježiš
zomrel za všetkých ľudí, aby ich vykúpil
a zachránil. Dnešný svet často akoby zabúdal na nesmiernu Ježišovu lásku, ktorá
sa za nás obetovala na kríži, prestáva
vnímať spásu a jej dôležitosť pre každého
človeka. Azda si mnohí ľudia namýšľajú,
akí sú sebestační a nezávislí a že k svojmu životu nepotrebujú Boha. Spásu a jej
nevyhnutnosť už nepovažujú za nič výnimočné.
Advent môže byť pre každého z nás
naším osobným novým Adventom, keď sa
ešte viac priblížime k nášmu Pánovi, keď
ešte viac a dôkladnejšie budú naše srdce,
rozum i vôľa zamerané na Krista, Vykupiteľa človeka a sveta. Spolu so sv. Petrom
môžeme povedať: „Pane, ku komu by
sme išli? Ty máš slová večného života.“
Kto iný nás privedie ku skutočnej pravde?
V jeho slove máme návod ako žiť a milovať, aj za cenu obety.
V Ježišovi sú sústredené „všetky poklady múdrosti a poznania“. Cirkev je jeho
tajomným telom, „je v Kristovi akoby
sviatosťou, čiže znakom a prostriedkom
dôverného spojenia s Bohom a jednoty
celého ľudského pokolenia“, čoho prameňom je on sám! On sám! Cirkev sprevádza človeka na jeho životnej ceste,
ponúka mu sviatosti ako znaky Božej
prítomnosti a milosti, aby sa mohol priblížiť k svojmu Pánovi. Sprostredkúva mu
dôverné spojenie s Bohom a záleží jej na
tom, aby každý človek poznal, kto je jeho
Spasiteľom a vybudoval si k nemu úprimný a osobný vzťah. Cirkev neprestajne
počúva jeho slová a predkladá ich každému na povzbudenie a spoznanie toho,
čo je naozaj dôležité. Cirkev sa podieľa na
evanjelizácii, aby sa Božie slovo šírilo aj
tam, kde ho ešte nepoznajú. My všetci
ako členovia Kristovej Cirkvi sme pozvaní
k aktívnej evanjelizácii tam, kde žijeme
a pracujeme. V rámci diskusie sme sa
dozvedeli aj príbeh o veľmi chorom človeku, ktorý bol pripútaný k lôžku, a predsa evanjelizoval; vyhadzoval z okna lístočky s biblickými veršami, aby sa oko6

loidúci mohli zoznámiť s Božím slovom,
ktoré je tu pre všetkých bez rozdielu, aby
spoznali Krista a prijali ho za svojho Záchrancu a Pôvodcu spásy.

Vo vzájomnom zdieľaní odznela aj
myšlienka, že človek potrebuje prijať pravdu, že aj on je spasený. Čítanie Božieho
slova nás ešte viac otvára pre pochopenie
významu spásy pre náš konkrétny život.
Sú to slová večného života, slová nádeje
v čase skúšok a pesimizmu okolo nás aj
v nás. Aby sme dosiahli spásu, potrebujeme sa otvárať Božej milosti a prijímať
ju vo sviatostiach, ktoré uzdravujú.
Pane, zošli nám svojho Ducha, aby sme
vo svetle jeho darov ešte dôslednejšie
prijímali tú oslobodzujúcu pravdu o tom,
že tvoj Syn prišiel na tento svet, aby sme
mali život a mali ho v hojnosti. Daj, aby
sme prijímali Božiu milosť, a tak smerovali k večnému cieľu v nebi. Pane, nech
aj s našou pomocou ostatní ľudia spoznávajú, kto je ich Spasiteľom, komu aj na
nich záleží a kto ich miluje láskou obetujúcou sa a večnou.
KOČ Lipany

Stretnutie KV KOČ

„Neostávajme iba pri modlitbe a rôznych
formách duchovnej zbožnosti! Je potrebné duchovne rásť – ako jednotlivci, tak aj
spoločenstvo. Je potrebné posúvať sa
dopredu. Predovšetkým my potrebujeme
evanjelizáciu, aby sme dokázali priviesť
ku Kristovi aj iných. Potrebujeme
evanjelizáciu a pôst vo forme dobrovoľnej

Správy a svedectvá

Pozvánka

abstinencie. KOČ je totiž náročné dielo –
dielo obety a lásky!“ (O. Jozef Heske)
V Prešove sa v sobotu 30. novembra
2013 uskutočnilo stretnutie členov Koordinačného výboru KOČ. Začalo sa
modlitbou k Duchu Svätému a duchovným slovom na povzbudenie, ktoré bolo
inšpirované novou apoštolskou exhortáciou pápeža Františka Evangelii Gaudium o ohlasovaní evanjelia v dnešnom
svete.
Jednotliví členovia sa potom zdieľali so
životom oblastných spoločenstiev Rožňava, Bardejov, Jarovnice, Levoča, Lendak,
Lipany a Prešov.
Pozitívne sa zhodnotilo sympózium KOČ
v októbri v Levoči, ktoré bolo na veľmi
aktuálnu tému o čistote. Pre záujemcov
sú k dispozícii video a audio nahrávky.
Súčasťou bolo aj plánovanie Kurzu pre
moderátorov dobrej zábavy v januári
2014, na ktoré je potrebné vyslať aspoň
dvoch zástupcov za každú oblasť, na ktorý sú pozvaní všetci, ktorí majú záujem
a ochotu organizovať dobré zábavy v duchu novej kultúry; taktiež aj duchovné
cvičenia pre členov, kandidátov a sympatizantov KOČ, ktoré sa uskutočnia v marci
v Smižanoch v Rekolekčnom dome otcov
pallotínov.
P. Rudolfovi Češekovi bolo vyslovené
poďakovanie za jeho doterajšiu finančnú
pomoc pri vydávaní časopisu. Nedávno sa
vďaka
Božej
pomoci
našla
jedna
bohuznáma štedrá pani, ktorá venovala
dar na vydávanie nášho infolistu Echo
KOČ. Je tu aj výzva: nech sa prihlásia aj
ďalší ľudia za oblasti, ktorí by pomáhali
s článkami do Echa!
Na stretnutí bola spomenutý aj potreba
financií na činnosť útulku sv. Františka
v Levoči. Spoločenstvo jeho klientov môže prísť do farnosti, aby tam povedali
svoje svedectvo – lenže je potrebné pozvať ich so súhlasom miestneho pána
farára.
Okrem iného spoločenstvo KOČ z Rožňavy bolo pozvané na koniec januára
2014 prezentovať idey kruciáty do Lu-

čenca. Bol vyslovený záujem o detskú
Kruciátu Nepoškvrnenej; k dispozícii sú
poľské materiály, ktoré je však potrebné
preložiť.
Na záver pracovného stretnutia bola
slúžená svätá omša, ktorá bola obetovaná za členov KV KOČ a za ich
spoločenstvá.

Pozvánka
Kurz pre moderátorov
dobrej zábavy
Každý, kto organizuje a vedie radostný
večer na duchovných oázových podujatiach alebo na iných stretnutiach, vie, aký
je to významný čas a ako rovnako významná je príprava na spomínaný večer
pohody.
Ak máš rád dobrú zábavu a chceš ju aj
v takomto duchu viesť so svojimi priateľmi a známymi na rôznych spoločenských podujatiach alebo na duchovných
víkendovkách, tak tu je pre Teba nový
a zaujímavý kurz. Naučíš sa niekoľkým
druhom novej zábavy a tanečných kreácií. V programe kurzu sú integračné
zábavy, integračné tance a tvorba zábavných scenárov.
Kurz dobrej zábavy sa uskutoční 17.
januára 2014 od 19.00 hod. – 19. januára 2014 do 13.00 hod. v centre pre mládež v Juskovej Voli (okr. Vranov nad Topľou). Program bude v réžii pani Katarzyny Owczarek, členky poľskej Kruciáty
oslobodenia človeka a diakonie oslobodenia Hnutia Svetlo-Život.
Cena za kurz je 15 eur. Cena zahŕňa
účasť, ubytovanie, stravu, materiály
a certifikát. Povinná výbava: slávnostné
oblečenie a hudobné nástroje (ak na ne
hráte). Každý účastník dostane pracovné
materiály a certifikát o absolvovaní kurzu.
Na kurz sa môžete prihlásiť e-mailom
na skolacentrum@centrum.sk alebo telefonicky na 057/4490290 alebo 4490761.
Pozvaní sú všetci, ktorí majú záujem
a ochotu organizovať dobré zábavy v duchu novej kultúry.
Otec Jozef Heske
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Oznamy
Kalendárium kruciáty 2014
17. – 19. 1. 2014 – Kurz dobrej zábavy
v Juskovej Voli
27. 2. 2014 – Výročie smrti Božieho služobníka F. Blachnického (r. 1987)
7. – 9. 3. 2014 – Duchovné cvičenia
KOČ v Smižanoch
24. 3. 2014 – Výročie narodenia Božieho
služobníka F. Blachnického (r. 1921)
11. 4. 2014 – Liturgická spomienka na
sv. Stanislava biskupa a mučeníka, patronátny sviatok KOČ
18. – 20. 4. 2014 – Veľkonočné trojdnie
27. 4. 2014 – Svätorečenie bl. Jána Pavla II. v Ríme
8. 6. 2014 – Slávnosť Zoslania Ducha
Svätého
Jún 2014 – Pracovné stretnutie celoslovenského KV KOČ
4. – 6. 7. 2014 – Pešia púť KOČ do Levoče
August 2014 – Púť KOČ do Medžugoria
14. 8. 2014 – Liturgická spomienka na
sv. Maximiliána Kolbeho, patronátny sviatok KOČ
30. 8. 2014 – Národná Púť KOČ a HSŽ
k hrobu zakladateľa do Krościenka
Október 2014 – Celoslovenské sympózium KOČ
22. 10. 2014 – Liturgická spomienka na
sv. Jána Pavla II., patronátny sviatok
KOČ
November 2014 – Pracovné stretnutie
celoslovenského KV KOČ
8. 12. 2014 – Liturgická slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, patronátny sviatok KOČ

Oznamy
Registračné údaje, ktoré ste uviedli
v Prihláške do KOČ a ktoré sa medzitým
zmenili, nám, prosím, oznámte e-mailom
na adresu registracia@kruciata.sk alebo
prostredníctvom pošty na adresu KOČ
v Levoči: Kruciáta oslobodenia človeka,
Stanica č. 1, Košická 2, 054 01 Levoča.
Ďakujeme!
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Modlitebnú príručku pre potreby modlitebnej reťaze (A6, 26 str., 0,50 eura) si
môžete objednať na kruciata@kruciata.sk
alebo poštou na adrese v Levoči (po 5 –
10 ks).
Vydávanie nášho dvojmesačníka
ECHO, ktorý je určený ľuďom bez prístupu na internet, závisí možno aj od Vášho
dobrého srdca. Prosíme Vás o jeho finančnú podporu. Číslo účtu: 75 12 63 50
01/5600. Správa pre prijímateľa: ECHO.
Vopred Pán Boh zaplať!

Pravidelné stretnutia KOČ
Bardejov – V Kostole sv. Anny každý
párny týždeň vo štvrtok po večernej svätej omši o 16.30 hod.
Jarovnice – V kostole každý pondelok po
večernej svätej omši.
Lipany – V čajovni každú druhú nedeľu
v mesiaci o 16.00 hod.
Lendak – V kostole každý druhý týždeň
v stredu po večernej svätej omši.
Levoča – V kláštore minoritov každý
štvrtok o 17.00 hod., nasleduje adorácia
o 20.00 hod.
Rožňava – Pozor, zmena!!! V priestoroch farskej charity každý utorok o 16.45
hod.
Prešov – V kláštore Sancta Maria v Prešove na Konštatínovej 2 každý druhý
štvrtok v mesiaci o 17.15 hod.

ECHO Kruciáty oslobodenia človeka
Informačný list pre vnútornú potrebu KOČ
Vychádza šesťkrát do roka.
Toto číslo vyšlo vďaka finančnej podpore
pani Ivety G.
Redakcia: o. ThDr. Jozef Heske, PhD.,
RNDr. Štefan Paločko,
Ing. Martina Tomečková
Kontakt: Kruciáta oslobodenia človeka –
Stanica č. 1, Košická 2, 054 01 Levoča
0905 709 324, 0907 977 645
www.kruciata.sk, echo@kruciata.sk

