
LIST JEDNOTY 

MODERÁTORA DIAKONIE OSLOBODENIA HSŽ 

 

Milí priatelia!  

Členovia, kandidáti a sympatizanti KOČ! 

 

Srdečne vás pozdravujem a prajem vám a vašim blízkym požehnaný 

advent najmä ako duchovnu prípravu na slávnosť Narodenia Pána 

Ježiša.  

 

Dňa 28. novembra 2015 sme mali stretnutie členov KV KOČ.  

 

Okrem iného sme mali na začiatku porady aj duchovné povzbudenie 

na tému „Mocou Ducha Svätého“.   

Uvedomili sme si, že všetci potrebujeme Ducha sv a skúsenosť 

s Ním, aby sme znova našli silu a impulz ísť ďalej a zápasiť 

o dôstojnosť a slobodu človeka. Najväčším naším nepriateľom je 

znechutenie.  Potrebujeme preto nové vyliatie Ducha sv. Znova 

zažiť radikálne obrátenie v Ježišovi. Znova sa rozhodnúť pre Ježiša. 

Potrebujeme sa vydať na cestu aj svätosti v duchu oddanosti 

Kristovi. Potom znova zažijeme nové občerstvenie. Nový vánok. 

Novú chuť a nadšenie. Nový zápal. A to dnes potrebujeme. Všetci. 

Je potrebné, aby sme sa znova vrátili k Ježišovi Kristovi 

a odovzdávali mu svoj život. Sme svedkami obdobia, ktoré je 

presiaknuté materializmom a rôznymi inými -izmami, ale je tu aj 

smäd po duchovnom živote. No mnohí aj to duchovno hľadajú vo 

falošných žriedlach. My veľmi dobre vieme, že to iba Kristus ozaj 

naplní naše túžby a naše prahnutie. Odovzdávajme svoj život 

Ježišovi Kristovi, lebo on je ten, ktorý za nás zomrel na kríži. Ježiš 

Kristus chce byť kráľom môjho a tvojho srdca. Preto je potrebné 

vydať sa na cestu svätosti, ktorou je pravá odovzdanosť Ježišovi 

Kristovi. On je jediný Spasiteľ nášho života. Využime čas na to, aby 

sme sa zlepšili vo svojom modlitbovom živote, modlitba sa má stať 

naším životným štýlom; máme byť v neustálom modlitebnom prúde. 

To všetko prináša Duch Svätý.  

 

V decembri tohto roku vstupujeme do Svätého Roku milosrdenstva. 

Neostávajme iba na modlitebnej a liturgickej rovine, ale prosme 



Ducha Svätého, aby sme mohli praktizovať skutky telesného 

a duchovného milosrdenstva. Sledujme zámer diela KOČ. Postavme 

sa proti všetkému, čo ničí ľudskú dôstojnosť. Pomáhajme ľuďom. 

Takto rozvíjajme ideu KOČ. Veď Kruciata je dielom milosrdenstva. 

na to nezabúdajme.    

 

Vzájomne sme sa na stretnutí KV KOČ následne predstavili, zvlášť 

noví členovia KV KOČ - zástupcovia za spoločenstvo Prešov. 

Pripomínam že aj v spoločenstve Lipany je nový zodpovedný.  

Verím, že v budúcich týždňoch sa nám všetkým bližšie predstavia.  

 

Aj zdieľanie zo života oblastí prinieslo vzájomne obohatenie.  

Chcel by som sa poďakovať všetkým tým, ktorí slúžite  a pomáhate 

akýmkoľvek spôsobom v diele KOČ.  Angažujme sa všetci. 

Zdôrazňujem všetci. Či je to modlitba alebo apoštolát v rôznych 

formách a podobách. Budujme spoločenstvá, aby sme mali oporu. 

Iďme tam, kde nás pozývajú. Všade kade chodíme, tam 

povzbudzujme.  

KOČ je najmä duchovné a náboženské dielo s duchovným 

programom so zreteľom na formáciu nového človeka v novom 

spoločenstve. Samozrejme je potrebné spolupracovať aj 

s odborníkmi (psychológovia, terapeuti, atď) v tejto oblasti. Toto 

dielo pomáha nielen závislým, ale aj spoluzávislým.    

Našou túžbou je aby aspoň bola spolupráca s mládežou. Máme 

vstupovať do sveta mladých s ponukou prevencie. 

Ďakujem členom KOČ za to že sú svedectvom lásky a obety.  

Povzbudzujem „stálych“ kandidátov KOČ, aby sa nebáli radikálne 

a slobodne urobiť rozhodnutie pre členstvo.  

 

Je tu perspektíva vzniku nového spoločenstva KOČ v Žiline. Tešíme 

sa tomu. Ale musíme sa najprv modliť na tento úmysel.   

Dňa 16.1. 2016 v Smižanoch bude bezalkoholový ples. Všetci sme 

pozvaní.  

V dňoch 4. - 6. 3. 2016 budú duchovné cvičenie pre KOČ 

v Smižanoch v rekolekčnom dome pod heslom Mocou Ducha sv.  

Dňa 16. 4. 2016  bude celoslovenský deň spoločenstva HSŽ 

v Krakowe v Lagiewnikach z príležitosti Svätého Roka 

Milosrdenstva. KOČ sa pripája. Bolo by to veľmi dôstojne a správne 



aby sa členovia, kandidáti a sympatizanti KOČ zúčastnili tohto 

podujatia. Treba to využiť. Dobre je už teraz objednať BUS.  

 

Zaznelo slovo poďakovania tým, ktorí pomáhali pri organizovaní 

púti Levoča, Medžugorie, Kroscienko.  

Poďakovanie patrí Levočanom za organizáciu sympózia KOČ.  

Naďalej platí slogan Milujem, preto nepijem! Dávajme svedectvo aj 

písomne. 

 

Na záver stretnutia bola slávená sv. omša obetovaná ako 

poďakovanie za všetkých ktorí pomáhajú v diele KOČ.  Zaznela 

prosba, aby sme pomáhali pri šírení myšlienky zápasu o slobodu 

a dôstojnosť človeka. Nemajme iba svoje lokálne zmýšľanie, ale 

myslíme a cíťme v kontexte celého Slovenska. Navzájom sa oblasti 

potrebujú povzbudzovať 

 

Nech sa každé spoločenstvo, každá farnosť, škola, hnutie a 

združenie, kde sú kresťania, stane oázou Božieho milosrdenstva a 

miestom ľudského prijatia.  

(Pastiersky list biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu) 
 
V Prešove, dňa 2.XII.2015                          otec Jozef Heske,  

moderátor diakonie oslobodenia 

 


