Stretnutie 2.
OSOBNÉ ZAPOJENIE SA DO DIELA KOČ.
VIDIEŤ.
Podarilo sa mi na základe prvého stretnutia povedať niekomu o tom, čo mi Boh dal
skrze dielo KOČ?
Ako realizujem/e/ výzvy zakladateľa KOČ Božieho služobníka otca F. Blachnickeho
k vytváraniu siete skupín a spoločenstiev, ktoré priamo alebo nepriamo slúžia ľuďom
zotročeným rôznymi otroctvami?
Ako vyzerá pôsobenie mojej skupiny KOČ v prostredí, v ktorom žijeme?
POSUDIŤ.
Z homílie otca arcibiskupa Wiktora Skworca zo dňa 30.9.2017 v Katowiciach
... vďaka vám za vaše angažovanie v KOČ a svedectvo. ...
Boží služobník otec František predstavil vytvorenie siete staníc – spoločenstiev, ktoré
vykonávajú činnosť na poli prevencie a pomoci ľuďom bez slobody. Je tu veľké úsilie
o duchovnú obnovu pod názvom Evanjelium oslobodenia, v ktorom sa ohlasuje
posolstvo o slobode v Ježišovi Kristovi. Veľké úsilie je vytvárať skupiny KOČ na
pomoc závislým ľuďom a aj skupiny Anonymných alkoholikov pre tých, ktorí padli pod
ťarchou závislosti.
... všetkých povzbudzujem k starostlivosti o triezvosť. Rodina je v tejto starostlivosti
zodpovedná. Aj cirkev. Štát i samospráva. Všetky spomínané inštitúcie nech sa
postarajú o triezvosť národa. Nech táto starosť patrí medzi ich základné úlohy.
Nestačia iba odborne prevenčné a liečebné programy. Potrební sú ľudia, ktorí sa
obetavo, múdro a vytrvalo v láske podujmú na túto službu!!!
Dôraz dávame na dôležitosť a hodnotu svedectva – vášho svedectva triezvosti
a abstinencie.
otec F. Blachnicki. Príručka KOČ. Taktika KOČ. Body: 6.-8.
4-dňové Oázové rekolekcie diakonie oslobodenia (ORDO) slúžia ako vstupná
formácia tímu, skupiny "diakonie oslobodenia" KOČ, pričom využívajú overené
metódy vypracované oázovým hnutím Svetlo-Život. Tieto duchovné cvičenia, ktoré
majú za cieľ priviesť k rozhodnutiu angažovať sa v skupine diakonie KOČ, zároveň
bezprostredne pripravujú tieto skupiny na organizovanie a vedenie stanice KOČ, ako
aj na vedenie evanjelizačných duchovných cvičení Evanjelium oslobodenia.
Duchovné cvičenia vo farnosti podľa programu "Evanjelium oslobodenia" trvajú päť
dní, sú otvorené, farské, opierajú sa o Evanjelium sv. Lukáša, sú vedené metódou

evanjelizačných duchovných cvičení. Sú zásadnou metódou mobilizácie členov KOČ
a majú viesť k vzniku stredísk KOČ v danej farnosti alebo inom duchovnom centre.
Hlavnou úlohou stanice bude vykonať takéto duchovné cvičenia vo všetkých
farnostiach a dušpastierskych centrách svojho regiónu.
Ovocím "duchovných cvičení oslobodenia" má byť taktiež oslovenie notorických
alkoholikov a ľudí zotročených inými závislosťami v danom prostredí s cieľom
navrhnúť im záchrannú akciu vedenú pomocou metód napr. hnutia tzv. Anonymných
alkoholikov. Táto akcia sa opiera o podobné biblické motívy teológie oslobodenia
človeka ako KOČ.
otec F. Blachnicki. Príručka KOČ. Stratégia KOČ. Bod: 8
Tzv. stanice sú miestnymi strediskami, ktoré inšpirujú a riadia Kruciatu oslobodenia
človeka. Majú vyznačenú územnú oblasť pôsobenia, sú umiestnené, nakoľko je to
možné, pri Mariánskych pútnických miestach, alebo iných centrách duchovného
života, kde disponujú vhodnými miestnosťami, majú skupinu diakonie oslobodenia,
ktorá získava, mobilizuje a formuje členov KOČ a vykonáva rôzne akcie na území
pôsobenia danej stanice. Treba sa usilovať o obsiahnutie celého územia štátu sieťou
staníc. Na území diecézy môže vzniknúť Centrálna stanica KOČ, ktorej hlavným
cieľom je formovanie skupín diakonií oslobodenia pre stanice a pre organizovanie
siete staníc v diecéze. Redakčné stredisko Kruciaty oslobodenia človeka bude
stanicou s celoslovenskou pôsobnosťou.
KONAŤ.
Osobitne sa zaangažujem v miestnom prostredí (farnosť, oblasť, spoločenstvo) do
organizovaní stanice KOČ, či inej konkrétnej služby, aby som zmobilizoval členov
KOČ.
Budem mať účasť na ORDO s cieľom zorganizovať farské duchovné cvičenia
Evanjelium oslobodenia vo svojom prostredí. (poznámka: na ORDO môže mať účasť
člen KOČ ktorý nie je členom Oázy)
Znova sa zapojím do iniciatívy: MILUJEM - PRETO NEPIJEM!
Naplánujem svoju účasť na duchovných cvičeniach KOČ, pútiach KOČ a na
sympóziu KOČ. Pripravím si zoznam osôb, ktoré chcem pozvať na podujatia KOČ.

V SPOLOČENSTVE DIAKONIE OSLOBODENIA. (poznámka: bolo by ideálne, keby
v každej oblasti bola založená a pôsobila oblastná diakonia oslobodenia – resp.
oblastný koordinačný výbor KOČ)
Určíme si priority a plán práce diakonie na najbližší rok. Pripravíme podklad údajov,
projekt pozvania a rozošleme pozvánky na rôzne podujatia KOČ.

