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Na úvod

Slovo moderátora diakonie KOČ

Za  nami  je  ďalší  rok  2011,  počas 
ktorého  spoločenstvo  KOČ  vo  svojich 
skupinách  a  jednotlivcoch  pôsobilo  a 
rozvíjalo  svoju  službu  na  celom 
Slovensku.  Chcem  vám  ponúknuť 
myšlienky  hodnotenia  a  povzbudenia. 
Prosím,  prijmite  ich  ako  prejav  mojej 
starosti o celé dielo KOČ. Všetkých Vás 
nosím vo svojom srdci a chcem ďakovať 
všetkým, ktorí slúžite v spoločenstvách 
KOČ nielen vo svojich oblastiach, ale aj 
v  rámci  Slovenska.  Veď  KOČ  sa  týka 
celej krajiny, v ktorej žijeme. 

Ďakujeme  Bohu  za  všetky  podujatia, 
stretnutia a aktivity v tomto roku, ktoré 
nám pomohli  v  duchovnom živote a pri 
evanjelizačnom úsilí:  duchovné  cvičenia, 
duchovné  obnovy,  sympózium,  púte 
a krížové cesty, evanjelizačné výjazdy do 
farností  a  iných  spoločenstiev. 
Samozrejme nie  všetko  bolo  O.  K.,  ale 
veríme, že aj malá snaha má svoj význam. 

Naše  spoločenstvá  potrebujú 
základnú  a  trvalú  duchovnú  formáciu, 
aby  rástli  v  duchovnom živote.  Je  to 
nevyhnutnosť, aby sme vo viere boli aj 
vzdelaní  a  na  úrovni.  Veď  máme  žiť 
duchovne  a  mať  aspoň  základné 
vedomosti  z  náboženstva.  Je potrebné 
k tomu  využiť  všetky  dostupné 
prostriedky na duchovný rast. v tomto 
nám  pomáha  list  ECHO  KOČ  a 
internetová  stránka  www.kruciata.sk. 
Chcel  by  som  vás  poprosiť,  aby  ste 
posielali  príspevky  z  vašich  oblastí, 
v ktorých žijete. Obidve médiá slúžia na 
to, aby sme vedeli o sebe navzájom a 
pomohli  si  v  duchovnom  raste.  Je  to 
naše  spoločné  dielo.   Bolo  by  dobré,

keby v každej oblasti bol vybraný jeden 
človek  na  písanie  a  posielanie 
príspevkov, správ, oznamov a rôznych 
informácií.

V rámci duchovného rastu používajme 
aj  pomôcku  na  formačné  stretnutia, 
ktorá  je  uložená  na  internetovej 
stránke.  Osobne sa máme snažiť  čítať 
Katechizmus  Katolíckej  cirkvi  a  inú 
duchovnú  literatúru.  Máme  ochotne 
odpovedať na ponuku pútí, duchovných 
cvičení,  duchovných  obnov  a  iných 
podujatí  Kruciaty.  v  rámci  tejto  výzvy 
Vás chcem povzbudiť, aby ste si aj ako 
spoločenstvá  zorganizovali  svoju 
oblastnú púť a obetovali  ju za seba a 
celé  dielo  KOČ.  Môžeme  zužitkovať 
ponuky  Hnutia  Svetlo-Život,  ktoré  je 
svojou  diakoniou  v  službe  KOČ.  Oáza 
mládeže, Oáza rodín a Oáza dospelých 
je  k  tomu  príležitosťou.  Vďačne 
môžeme  využiť  ponuku  aj  iných 
katolíckych  hnutí  a  duchovných 
spoločenstiev.  Tých  možností  je  veľmi 
mnoho.  Len  je  potrebné  duchovne 
vzrastať a ísť dopredu. Nemôžeme stáť 
na jednom mieste a vegetovať. Ale ísť 
dopredu a  dynamicky.  Otec  Blachnicki 
nás povzbudzuje  k tomu, aby sme sa 
stávali  duchovne  zrelými  kresťanmi  a 
k tomu  nám  pomáha  Božie  slovo, 
liturgia,  modlitba,  spoločenstvo  a 
svedectvo. Bl. Ján Pavol II. sa vyslovil, 
že  dnešný  život  je  náročný,  ale  aj 
napriek  tomu  má vzrastať  naša  túžba 
po hlbokom duchovnom živote. 

Chcem vyjadriť aj túžbu svojho srdca, 
aby oázisti a kruciatnici boli spolu. Oáza 
potrebuje KOČ a KOČ potrebuje Oázu. 
Diakonia  oslobodenia,  ktorá  je  jednou 
z hlavných  diakonií  hnutia,  sa  práve 
prejavuje  cez  dielo  KOČ.  Aj  táto 
diakonia  v KOČ  robí  Oázu oázou. Túto
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Na úvod

skutočnosť sme si mohli viac uvedomiť a 
zažiť  pri  púti  KOČ a HSŽ v Krościenku 
k hrobu  otca  zakladateľa  Franciszka 
Blachnického,  ktorá  sa  uskutočnila 
1. septembra 2011.

Ďalej naše spoločenstvá potrebujú vyjsť 
zo  seba  a  začať  apoštolovať  a 
evanjelizovať.  Je  to  jedna  z  hlavných 
činností  KOČ.  Ak  kresťan  nebude 
evanjelizovať a apoštolovať, tak „zakape“. 
a  tak  isto  aj  spoločenstvo  KOČ,  ktoré 
nebude evanjelizovať, duchovne „zakape“. 
To máte ako s jazierkom. Jazierko musí 
mať miesto, kde „nová“ voda vteká a kde 
„stará“  voda  odteká,  miesto  prítoku  a 
odtoku,  aby  voda  v  jazierku  bola  stále 
čerstvá a svieža. Tak je to aj s kresťanom 
a  aj  so  spoločenstvom.  KOČ  má  byť 
jazierkom so stále sviežou vodou. Tak isto 
existujú rôzne formy, ako vyjsť  zo seba 
ako z ulity a aktívne sa podujať aj na malé 
dielo apoštolátu. Chcem zdôrazniť, že iba 
modlitba nestačí. Samozrejme modlitba a 
pôst  sú  základom činnosti  KOČ.  Ale  je 
potrebný aj apoštolát – evanjelizácia. KOČ 
má  tri  opory:  modlitbu,  evanjelizáciu  a 
pôst. 

Predsa  sme  vyzvaní  pápežom 
Benediktom XVI. k Novej evanjelizácii. Na 
budúci rok bude biskupská synoda o Novej 
evanjelizácii. Svätý Otec povedal, že Nová 
evanjelizácia  má  mať  miesto  v  agende 
každého kresťanského spoločenstva. Teda 
aj v KOČ a HSŽ!!! Pápež dokonca vyhlásil 
aj ROK VIERY, ktorý sa začne 11. októbra 
2012, na 50. výročie otvorenia Druhého 
vatikánskeho  koncilu,  a  potrvá  do  24. 
novembra 2013, do slávnosti Krista Kráľa 
celého  vesmíru.  Bude  to  moment 
vďačnosti a práce na stále plnšom obrátení 
sa  k Bohu,  pre  posilnenie  našej  viery 
v neho a pre jeho radostné ohlasovanie 
človeku dnešnej doby.

U nás na Slovensku bude jubilejný rok sv. 
Cyrila  a  Metoda.  Dokonca  sa  objavuje 
svetlo  ďalšieho  Veľkého  jubilea,  ktoré 
budeme oslavovať v roku 2033: jubileum 
smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša Krista.

To všetko sú výzvy k tomu, aby sme 
si vysúkali rukávy a začali evanjelizačne 
pracovať  na  záchrane  ľudí.  Podľa  otca 
Blachnického  nemôžeme iba oplakávať 
situáciu v Cirkvi a spoločnosti, v ktorej 
žijeme  alebo  na  druhej  strane  sa  iba 
tešiť,  že  sme  katolícky  národ.  Máme 
záväzok  k  väčšej  misijnej  a 
evanjelizačnej  horlivosti.  a  ten  treba 
plniť!

Takže  aj  duchovná  formácia  aj 
evanjelizácia  sú  potrebné  v  našom 
spoločenstve KOČ. Aj jedno, aj druhé je 
potrebné. Akoby v duchu hesla: Ora et 
labora. Modli sa a pracuj! 

Budujme vzťahy s kňazmi, s ktorými 
spolupracujme. Poprosme ich o pomoc 
a  službu.  Nech  vidia,  že  KOČ  je 
nápomocná aj farnosti a že nie je mimo 
farnosti.  Modlime  sa  za  kňazov,  aby 
prijali dielo KOČ a sa stali jeho členmi. 
Pomôžme im vstúpiť do tajomstva tejto 
iniciatívy.  Zároveň  však  chceme 
ďakovať všetkým duchovným otcom za 
pomoc,  službu  a  za  ich  prítomnosť 
v skupinách KOČ. Sú veľmi potrební. 

Dostali sme nové kalendárium, ktoré 
nech nám pomôže k tomu, aby sme si 
už dopredu rezervovali čas na podujatia 
alebo  vedeli,  aké liturgické spomienky 
alebo patronátne sviatky máme v KOČ. 
Nech nám aj toto kalendárium pomáha 
skvalitňovať naše spoločenstvo. 

Nuž,  prijmite  tieto  moje  slová. 
Ďakujem  Vám  za  vaše  pochopenie  a 
počúvajúce  srdce.  Nech  Vás  Pán 
požehná za Vašu pomoc a službu.

Žehná Vás o. Jozef Heske.

* * *
„Nech je Panna Mária, ktorá sa nebála 
odpovedať  ‚áno‘  na  Pánovo  Slovo  a 
potom, čo  počala,  sa vydala  na cestu 
plná  radosti  a  dôvery,  vždy  vaším 
vzorom a vašou sprievodkyňou. Učte sa 
od nej byť zároveň pokorní a odvážni;  
jednoduchí a opatrní; mierni a silní, ale 
nie silou sveta, lež silou pravdy.“ 

Benedikt XVI.

2



Formácia

Gedeon

Prečítajte si úryvok z Knihy sudcov (7, 1 
– 8. 16 – 22). 

Teraz si môžeme položiť otázku: čo má 
spoločné  táto  biblická  história  s  našou 
dnešnou situáciou? Boh, ktorý je večne 
živý, hovorí svoje slovo takým spôsobom, 
že  je  vždy  aktuálne  a  vždy  trafí  do 
situácie  človeka  bez  ohľadu  na  to, 
v akomkoľvek  momente  dejín  by  bolo 
hlásané.

Prízrak záhuby
Situácia  Božieho  ľudu,  ktorý  sa 
uskutočňuje v našom národe, je podobná 
tej, v akej sa vtedy nachádzal vyvolený 
národ Starého zákona. Dnes pred nami 
stojí prízrak záhuby národa. No príčinou 
nebude vonkajší nepriateľ, ale my sami. 
Ak  sa  nič  nezmení,  ak  nenastúpi  akýsi 
neobyčajný  pohyb,  tak  o  niekoľko 
desiatok rokov neskôr vôbec nemusíme 
existovať. 

Bolo  vyskúšaných  už  mnoho  metód, 
ako sa proti tomuto postaviť. Mnoho bolo 
diskusií, plánov, ustanovení, uznesení, ale 
tak ako doteraz – nič nepomáha. 

Záchrana
Odkiaľ môže prísť záchrana? Pozrime, kde 
Boží ľud Starej zmluvy hľadal záchranu? 
V beznádejných  situáciách  proroci  vždy 
usmerňovali  pohľad  vyvoleného  ľudu 
k hore, k Jahvemu. A začali volať k Bohu 
o záchranu. Vyvolený národ nikdy nebol 
zradený. Boh vstúpil do jeho histórie a za 
pomoci  slabých  prostriedkov,  zdanlivo 
smiešnych  a  neprimeraných  veľkosti 
ohrozenia, zjavil svoju moc a vykúpil svoj 
ľud.

A hľa, toto je okamih, keď ako Boží ľud, 
ako  veriaci  ľudia  musíme  uprieť  svoj 
pohľad  hore  a  nanovo  sa  podujať  na 
zápas. Tak ako vojsko Gedeona – v mene 
Boha a pre Boha. 

„Pomocou týchto 300 mužov vyslobodí 
svoj ľud.  Kto sa bojí,  nech  ide domov.“

Boh si vybral 300 ľudí – ale takých, ktorí 
mali odvahu. Mali odvahu dôverovať Bohu 
a dať  sa  na  zápas  z  ľudského  pohľadu 
beznádejný.  Bolo  ich  niekoľko  desiatok 
tisíc.  Po  výzve:  „Kto  sa  bojí,  nech  ide 
domov“ ich zostalo len desaťtisíc. Ale aj 
tých Boh vyskúšal  a nakoniec si  nechal 
300  mužov  –  ale  takých,  ktorí  uverili, 
ktorí sa cítili nástrojom v Božích rukách, 
ktorí všetko postavili na Jahveho.

Oni ničomu nerozumeli. Keď im Gedeon 
predstavil  plán  vojny,  zdalo  sa  im  to 
čudné,  možno  aj  smiešne.  Gedeon  im 
prikázal  pripraviť  prázdne  džbány, 
pochodne, rohy a len povedal: „Robte to, 
čo  ja  budem  robiť.“  A  oni  sa  poddali 
tomuto plánu, lebo boli  presvedčení, že 
pochádza  od  Boha.  Preto  nediskutovali, 
nehovorili:  Ja  mám  lepší  plán,  takto 
netreba postupovať. Všetci konali tak, ako 
ten,  ktorého si  Boh vybral;  postupovali 
podľa Jeho odporúčaní. Uverili… a získali 
nádherné víťazstvo. 

Stavať na Bohu
Ináč to nebude ani dnes. A ináč to ani 
nemôže byť.  Preto  je aj  dnes potrebné 
Gedeonovo vojsko. Treba mobilizovať celý 
národ a vyzvať  tých,  ktorí  sa neboja a 
dokážu uveriť a dôverovať Bohu – tých, 
ktorí  sa  odovzdajú  jednému  plánu 
činnosti a budú konať jednoliato, dúfajúc, 
že  tento  plán  záchrany  pochádza  od 
Boha. Ak sa tak stane, tak si môžeme byť 
istí, že Boh nás pomocou týchto svojich 
nástrojov vyslobodí.

Je  potrebné  zvolať  nové  Gedeonovo 
vojsko.  Takýmto  novým  vojskom 
Gedeona  sa  môže  stať  Kruciáta 
oslobodenia človeka, ktorá už toľko rokov 
vyzdvihovaný problém rieši, zápasí s ním 
novým spôsobom: opierajúc sa o Božie 
slovo, o Božiu výzvu, o silu Krista, ktorý 
prišiel vykúpiť a oslobodiť človeka.

Z homílie F.  Blachnického
ohlásenej počas Dňa spoločenstva 

v Krościenku v roku 1979 vybral
o. Jozef Heske.
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Katechéza z púte

Počúvať Pána v Cirkvi

Vo  štvrtok  1.  septembra  2011  sa 
uskutočnila  už  tretia  celoslovenská  púť 
Hnutia  Svetlo-Život  a  Kruciáty 
oslobodenia človeka k hrobu zakladateľa 
hnutia  otca  Franciszka  Blachnického 
v poľskom Krościenku nad Dunajcom. 

Tým,  ktorí  sa  na  tejto  púti  nemohli 
zúčastniť,  sme v minulom čísle  priniesli 
prvú časť  katechézy moderátora Centra 
HSŽ a KOČ v Poľsku o. Macieja Krulaka, a 
to  na  aktuálnu  tému,  ktorou  HSŽ  žije 
tento rok – Počúvať Pána v Cirkvi. Dnes 
uverejňujeme jej dokončenie:

„Nie je to tak, že Cirkev je niečo také 
navonok,  mimo nás,  čo  nás  poúča,  že 
musíš  robiť  to  alebo  ono  a  toto  zas 
nesmieš. Ty si vo vnútri Cirkvi, v ktorej 
počuješ Pánov hlas.  Ten hlas sa akoby 
odráža  od  stien,  ale  keď  odídeš  zo 
spoločenstva, nebudeš počuť ten hlas. On 
je vo vnútri Cirkvi, no nie ako v budove, 
ale  vo  vnútri  spoločenstva.  Vo  vnútri 
tohto  spoločenstva  počujeme  hlas 
Ježišovho Srdca. Ono tam uprostred bije. 
Keď počujeme tento zvuk, vtedy sa cítime 
bezpečne.  Niet  bezpečie,  pokoj  mimo 
tohto  zvuku  pre  nás.  Neexistujú  nikde 
inde odpovede na tvoje otázky. Keby si 
hľadal  aj na konci  sveta,  nenájdeš ich! 
Uprostred  Cirkvi  sú  odpovede  na  tvoje 
otázky.  Tou  odpoveďou  nie  je  ľudská 
múdrosť, ale Boží hlas. Hlas, ktorý je plný 
lásky  voči  nám.  Hlas  plný  starostlivosti 
o tvoj život. Hlas toho, ktorý ťa pozná a 
rozumie ti. Môžeš byť sám sebou.

Mladí ľudia teraz často hovoria – bojím 
sa byť sám sebou. Často sa boja toho, čo 
si  myslia  iní.  Často  sa  pretvarujeme. 
Dávame  si  rôzne  masky:  jednu  máme 
pre našich priateľov, inú máme pre našich 
predstavených,  inú  masku  máme  pre 
svoju rodinu, inú si dáme, keď sa ideme 
zabávať, no a inú si dáme keď ideme do 
kostola.  Potom  sa  vraciame  domov  a 
sami  nevieme,  kým  vlastne  sme. 
V spoločenstve  Cirkvi  si nemusíš  dávať 

žiadnu masku. Tu môžeš byť sám sebou! 
Ak sa ti bude chcieť plakať, tak plač! Ak 
sa ti bude chcieť smiať, tak sa smej! Ak 
niečo vieš, je to super! No ale ak niečo 
nevieš, nič sa nedeje. Tu môžeš byť sám 
sebou.  Lebo  v  Cirkvi  si  chcený.  Lebo 
Cirkev, to je spoločenstvo ľudí s Bohom, 
ktorí  vedia,  že  sú  bratmi  a  sestrami. 
Prežívajú to, že Boh je Otcom. A počujú 
jeho  hlas!  A  chcú,  aby  sa  ich  život 
prispôsobil jeho hlasu.

Otec František, pri hrobe ktorého sme 
sa  zhromaždili,  bol  nazývaný  človekom 
dôslednej viery. Žil  tak,  ako veril.  Jeho 
život vyplýval z toho, čomu veril. Chcel, 
aby to, čo počuje od Pána, bolo v jeho 
živote. Tak isto blahoslavený Ján Pavol II. 
Milióny ľudí sa nadchýnali jeho životom, 
lebo proste videli, že žije tak, ako verí. Aj 
vtedy,  keď prišla  hodina  smrti,  umieral 
tak, ako veril.

V súčasnom svete je problém, že všetci 
nám  hovoria:  „Prispôsob  si  základy 
životu. Najprv ži, užívaj si a potom si to 
nejako ospravedlni!“ Zdá sa, že sa to dá 
aj  s  vierou.  Ale  my  to  máme  robiť 
opačne! Máme sa rozvinúť, aby sme sa 
stotožnili s tým, čo veríme. 

Toto  nám  neustále  pripomína  znak 
FOS-ZOE: Ži tak, ako veríš! Ver tak, aby 
tvoj život mal zmysel. Aby si každé ráno 
prijímal nasledujúci deň. Aj vtedy, keď je 
ťažko! Aj vtedy, keď sa niečoho obávaš!

Pozrite sa na Ježiša v Olivovej záhrade: 
aj On prežíval strach. V živote človeka je 
strach. Ale dá sa to zmeniť! Nie vlastnými 
silami! Kto hovorí, že sa nebojí, je hlupák 
alebo klamár.  Pozrite  sa,  čo  robí  Ježiš: 
prichádza k svojmu Otcovi plný strachu a 
hovorí: „Ja nechcem trpieť!“ Lebo žiaden 
človek  nechce  trpieť.  nakoniec  Ježiš 
hovorí: „Ale nie moja, ale Tvoja vôľa nech 
sa stane.“ Vtedy je blízko Otca. Má silu, 
aby prekonal  svoj strach – nie ľudskou 
silou, ale Božou. 

Možno  aj  ty  máš  strach  vo  svojom 
živote: pred budúcnosťou, pred samotou, 
že sa niečo  nevydarí, že niečo stratíš, že
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nebude niečo tak, ako by si to chcel. Ale 
keď  počuješ  Pánov  hlas,  počuješ  hlas, 
ktorý ti hovorí: „Neboj sa! Neboj sa žiť!“ 
Život, to nie je trest, život je dar od Boha. 
Máš  iba  jeden život!.  Dobre  využi  svoj 
život!  Ži  bez  strachu.  Boh  prichádza 
k tvojmu strachu a je tam spolu s tebou. 
Práve preto sa môžeš nebáť! Ale keď sa 
ocitneme sami, keď sa uzatvoríme pred 
tým hlasom, strach nás z vnútra úplne 
zničí. Budeme vo svojom živote smutní.

Asi  pred  pol  rokom som čítal  článok 
Svetovej zdravotníckej organizácie, že po 
roku  2020  bude  najčastejšou  príčinou 
smrti  vo  svete  depresia.  Čiže,  možno 
povedať,  nechuť žiť,  smútok,  sklamanie 
nad  životom.  Je  na  to  liek?  Lekári, 
psychológovia hovoria áno. Treba si kúpiť 
tabletky. Keď ich budeš pravidelne užívať, 
nebudeš mať problémy s depresiou. Ale 
ja  navrhujem úplne  iné  riešenie:  Začni 
počúvať  Pánov  hlas!  Vstupuj  do 
spoločenstva  s  ním!  Potom  sa  otvoríš 
životu,  druhému  človeku.  To  ti  dovolí 
prežívať šťastie vo svojom živote. Nič za 
to  nemusíš  platiť!  Dostaneš  zadarmo 
oveľa účinnejší liek. Lebo bude liečiť nie 
iba  tvoje  myslenie,  ale  celý  tvoj  život: 
tvoje  telo,  tvoju  psychiku,  tvoju 
duchovnosť,  tvoje  vzťahy  s  druhým 
človekom.  Všetko  bude  iné!  Dá  sa 
povedať,  že to bude to,  o čom snívaš! 
Snívaš predsa o tom, aby si bol šťastný! 
Aby tvoj život mal zmysel, aby prinášal 
dobré ovocie, aby si bol milovaný, aby si 
miloval. Toto dostaneš od Boha zadarmo. 
Proste musíš iba chcieť!

To je ovocie počúvania Pána v Cirkvi! 
Niet  toho  hlasu  mimo  spoločenstva. 
Kňazi, to nie sú nejakí šéfovia, biskupi a 
pápež tiež! To sú tí, ktorí s láskou hovoria 
to, čo počuli od Boha! Niekedy, podobne 
ako rodičia, musia občas napomenúť. My 
sme  niekedy  ako  malé  zaťaté  deti  a 
hovoríme: „Urobíme to, ale po svojom, 
ako my chceme.“ A tak, ako rodičia, tak 
isto  biskupi,  aj  pápež  len  zalamujú 
rukami   a   dookola  hovoria:   „Toľkokrát

Sme  hovorili,  že  toto  nie  je  dobré 
riešenie. To, čo ti my ponúkame, nie je 
len výsledok našich myšlienok, nápadov, 
ale to, čo hovorí Boh.“

Potrebujeme  mať  také  spoločenstvo, 
aké  je  tu  dnes:  z  ľudí  rôzneho  veku, 
rôznych životných situácií,  deti,  mládež, 
dospelí,  manželia,  celé  rodiny,  kňazi  aj 
zasvätené osoby. Všetci  tvoríme Cirkev. 
A najdôležitejším prvkom tejto Cirkvi nie 
sú naše nápady, ale sám Boh! To on nás 
tu zhromaždil. Vidíme Cirkev a počujeme 
v nej jeho hlas. Preto je to heslo roka, 
lebo sa nás dotýka dvojako: čím je pre 
mňa Pánov hlas a čím je pre mňa Cirkev. 
Ak  Pánov  hlas  je  pre  teba  hlasom 
milujúceho Otca, ktorý chce tvoje dobro, 
a  Cirkev  je  spoločenstvom  s  Otcom  a 
bratmi, tak vtedy je všetko v poriadku. 
A toto som vám chcel dnes povedať!“

O. Maciej Krulak

Správa

Pracovné stretnutie KV KOČ
Dňa  19.  novembra  2011 sa  v  kláštore 
minoritov v Levoči uskutočnilo pracovné 
stretnutie  Koordinačného  výboru  (KV) 
KOČ.  Viedol  ho  moderátor  Diakonie 
oslobodenia HSŽ o.  ThDr.  Jozef  Heske, 
PhD.  Jadro programu tvorili:  katechéza, 
zdieľanie, diskusia a svätá omša. Zúčastnili 
sa ho zodpovední členovia KOČ z oblastí: 
Levoča,  Prešov,  Bardejov,  Lipany, 
Rožňava, Stará Ľubovňa a Lendak.

V  rámci  pracovného  stretnutia 
zúčastnení schválili kalendárium kruciáty. 
Prítomní  zástupcovia  spoločenstiev  a 
oblastí  KOČ  hodnotili  činnosť  KOČ  a 
vzájomne  sa  zdieľali  s úspechmi  i 
problémami. Vyvrcholením programu bola 
svätá  omša v  kláštornej  kaplnke,  ktorú 
koncelebrovali o. Jozef Heske a o. Martin 
Goč. Po nej bol obed a krátke agapé, pri 
ktorom  prítomní  zotrvali  v  družných 
rozhovoroch.  Účastníci  sa  rozišli 
povzbudení a duchovne obohatení. 

RNDr. Štefan Paločko, člen KV KOČ
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Správy a svedectvá

Duchovná obnova v Jarovniciach
Dňa 10. decembra 2011 sa uskutočnil vo 
farnosti Jarovnice Evanjelizačný Program 
KOČ – Evanjelium oslobodenia.

Zúčastnili  sa  ho  otec  Jozef  Heske, 
Miriam z Košíc, Gabika z Fintíc, Elenka, 
Hanka, Majka, Danka, Marek, Vlado, Ľubo 
z KOČ Lipany a miestni veriaci. Nechýbal 
ani miestny pán farár. Program sa začal 
v kostole dynamikou o Božej láske, ktorú 
viedla  Miriam,  a  pokračoval  svätou 
omšou, ktorú slúžili otec Jozef a miestny 
pán farár. Prvou témou bola Božia láska a 
homília  bola  na  tému  Ježiš  lekár 
hriešnikov.  Druha  téma  Hriech  sa  tiež 
začala  dynamikou  a  otec  Jozef  mal 
prednášku  na  tému  Ježiš  Kristus 
oslobodzuje od choroby a hriechu skrze 
svoje  slovo.  V prednáške  nám vysvetlil 
hriechy dnešnej doby. Po druhej téme bol 
obed na obecnom úrade – super guľáš, 
ktorí pripravili žienky z Jarovníc.

Po  obede  sme  pokračovali  v  kostole 
svedectvom, ktoré nám povedala Elenka, 
prednáškou na tému Ježiš – Svetlo sveta 
a Ježiš – náš brat, ktorú nám predniesla 
Gabika,  prezentáciou o postavení  domu 
na piesku a na skale  a prednáškou na 
tému  Ježiš  Kristus  oslobodzuje  od 
duchovnej slepoty a temnoty cez svetlo 
viery.  Téma  bola  ukončená  Vladovým 
svedectvom.  Po  prezentácii  diela  KOČ, 
adorácii  s  modlitbou  za  duchovné  a 
telesné  oslobodenie  a  uzdravenie  a 
požehnaní  so  Sviatosťou  Oltárnou  sa 
miestny  pán  farár  poďakoval  Bohu  a 
evanjelizačnému tímu za prežitý deň. Bol 
to požehnaný čas. Vďaka ti, Pane!

Danielka Polláková, KOČ Lipany

Katechéza medzi študentmi
Dňa  23.  novembra  2011  pod  vedením 
pátra  Romana Gažúra  sa  členovia  KOČ 
Levoča  a  klienti  Krízového  centra  sv. 
Františka z Assisi v Levoči zúčastnili  na 
stretnutí  so  študentmi  1.  a  2.  ročníka 
Gymnázia  v  Spišskej  Novej  Vsi  na 
Školskej ulici.

Úvodné  slová  spojené  s  osobným 
svedectvom predniesol páter Roman, čím 
v  skratke  priblížil  študentom  KOČ. 
Nasledovali ďalšie svedectvá členov KOČ: 
závislých,  abstinujúcich  už  viac  rokov, 
spoluzávislej a klientov krízového centra.

Touto cestou ďakujeme vedeniu školy 
za umožnenie stretnutia so študentmi a 
budeme  veľmi  radi,  ak  by  sme  mohli 
znovu medzi nich zavítať.  Bolo by však 
dobré  vymedziť  na  jednu  skupinu 
dvojhodinovku  a  pridať  diskusiu,  či  už 
priamych, alebo anonymných otázok.

Zároveň sa chcem poďakovať Pánovi a 
Nebeskej  Mamke  Márii  za  spoločenstvo 
KOČ. Vnímam ho ako úžasné Božie dielo, 
ktoré  zastrešuje  Nepoškvrnená,  Matka 
Cirkvi. Som vďačná, že vyše dvoch rokov 
môžem byť  jej  členkou.  Spoznala  som 
veľa úžasných ľudí  a  priateľov.  Srdečne 
ďakujem pátrovi Romanovi za všetko, čo 
pre nás s láskou robí, a za všetkých mu 
prajem  hojnosť  Božích  milostí, 
požehnania,  lásky,  pevné  zdravie,  veľa 
trpezlivosti,  odvahy,  pokory  a  síl  do 
náročnej služby Bohu i blížnym. Teším sa, 
že mi Pán posiela do cesty mladých ľudí, 
ktorí  potrebujú  radu,  pomoc  či  úsmev, 
povzbudenie. Veľmi si želám, aby mladá 
generácia spoznala Krista v Eucharistii a 
zakúsila jeho lásku. Potom sa budú snažiť 
a chcieť patriť iba Ježišovi, či v radosti, či 
bolesti.  Každý  deň  prosím  za  deti  a 
mládež,  aby  sa  dali  viesť  Pánovým 
Duchom, aby ich uchránil  od nástrah a 
falošných dobier, ktoré im diabol ponúka. 

No predovšetkým musíme začať každý 
od  seba,  nie  od  spolužiaka,  kolegu, 
suseda či svojho známeho. Urobiť všetko 
preto,  aby  sa  Ježiško  mohol  narodiť 
v našom srdci. Aby Božie kráľovstvo lásky 
a pokoja bolo v nás a medzi nami nielen 
vo sviatočnom období, ale po celý rok či 
život. Skúsme milovať Pána, svojho Boha, 
a blížneho v roku 2012 aspoň o trošku 
viacej ako tento končiaci sa rok.

To nám všetkým vyprosuje
Alena Kočišová, KOČ Levoča
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Oznam

Nové materiály na štúdium

Na  našej  webstránke  www.kruciata.sk 
bola  vytvorená  nová  sekcia  Metodické 
materiály na  modlitebno-formačné 
stretnutia  spoločenstiev  KOČ  na 
Slovensku,  v ktorej  sú  prístupné  zatiaľ 
tieto materiály:

Pracovná  príručka na  modlitebno-
formačné stretnutia spoločenstiev KOČ na 
Slovensku 2011 – 2012

Kalendárium Kruciáty  oslobodenia 
človeka 2011 – 2012

Príloha  k  pracovnej  príručke na 
formačné stretnutia 2011 – 2012

I. stretnutie: Evanjeliová revízia života. 
Ježiš Kristus – Kríž a veľkonočné tajomstvo

Tiež  vznikla  nová  podstránka 
Duchovná studnica. Návštevníci nášho 
portálu  tam  nájdu  duchovne  zameranú 
literatúru  pre  priame  čítanie 
prostredníctvom  webového  prehliadača 
vo formáte html:

Predbežný zoznam
1. Antonio Augusto Machado Borelli: 
Fatima, posolstvo tragédie alebo nádeje?
2. Catalina Rivas: Umučení
3. ThLic. Jaroslav Barta: Fatima, posolstvo 
tragédie alebo nádeje? 
4. P. António Maria Martins SJ: Fatima 
a Montfort 
5. Elias Vella: Ježiš, môj uzdravovateľ
6. P. Hroznata – Jan Svátek: Katechézy
7. Stefano de Fiores: Kto je Mária
8. František Dancák: Kto je Panna Mária?
9. Ľudovít Mária Grignon: Láska večnej 
Múdrosti
10. Ľudovít Mária Grignon: List Priateľom 
Kríža
11. Jozef Schrijvers: Má Matko
12. František Ziebura: Mária, náš vzor
13. František Ziebura: Mária, náš vzor II.
14. František Ziebura: Mária, náš vzor III.
15. Emile Neubert: Môj ideál, Ježiš, syn 
Máriin
16. Ľudovít Mária Grignon: O pravej  úcte 
k Panne Márii

17. Ján Pavol II: Rosarium Virginis Mariae
18. Ľudovít Mária Grignon: Tajomstvo 
ruženca
19. Clemens Brentano: Život Panny Márie
20. Maria Valtorta: Život Panny Marie
21. Elias Vella: Démony vyhánějte
22. Michalovič – Zamkovský: Matka 
ustavičnej pomoci
23. Reinhard Tanghe: Pripravte si srdcia!
24. Ján Králiček SJ: Prisľúbenia Božského 
srdca

* * *

Slovo na záver

KOČ a jej misia
Ježiš Kristus počas svojho účinkovania plnil 
misiu oslobodzovania. Zároveň túto misiu 
odovzdal svojim učeníkom. Aj KOČ prijíma 
misiu oslobodzovať a spolu s ňou všetci jej 
členovia a kandidáti. 

KOČ nie  je  iba  o  abstinencii  –  je  to 
duchovné  vojsko  pod  znakom  Krista 
vyslané  oslobodzovať  srdcia  ľudí 
z duchovného  otroctva  zla.  KOČ  takto 
zjednocuje tých ľudí, ktorí ochotne a verne 
kráčajú za Kristom.

Máme veriť, že činnosť KOČ je činnosťou 
samotného Krista. Je to činnosť služby:

1. učiteľa pravdy,
2. lekára duší,
3. vykupiteľa otrokov z otroctva.
A to sú úlohy nás všetkých:
1.  Niesť  druhým pravdu.  Dnešný svet 

žije  v  klamstve  a  v  polopravdách.  Svet 
však potrebuje Pravdu.

2. Byť lekárom. Svet je zranený. Našou 
úlohou je naprávať ľudské srdcia, ktoré sú 
zlomené.  Žijeme  v  dobe,  ktorá  je 
konzumná;  ľudská  existencia  akoby  ani 
nemala zmysel. My kresťania však máme 
druhým ukazovať zmysel života.

3.  Plniť  úlohu  vykupiteľa.  Zaplatiť 
dobrovoľnou obetou lásky za tých, ktorí sa 
svojou chybou alebo zlyhaním zapredali do 
duchovného otroctva zla.

Z časopisu Eleuteria 8/1986
vybral a preložil o. Jozef Heske.
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Kalendárium kruciáty 2012

27. 2. 2012 – Výročie smrti Božieho 
služobníka F. Blachnického (r. 1987)
Február 2012 – Pracovné stretnutie 
celoslovenského KV KOČ
9. - 11. marec 2012 – Duchovné 
cvičenia KOČ v Smižanoch 
24. 3. 2012 – Výročie narodenia 
Božieho služobníka F. Blachnického 
(r. 1921)
6. – 8. 4. 2012 – Veľkonočné trojdnie
11. 4. 2012 – Liturgická spomienka na 
sv. Stanislava biskupa a mučeníka, 
patróna KOČ
27. 5. 2012 – Slávnosť Zoslania Ducha 
Svätého
Máj 2012 – Celoslovenský deň 
spoločenstva HSŽ
2. 6. 2012 – Poľská púť KWC
29. 6. – 1. 7. 2012 – Pešia púť KOČ
Júl 2012 – Púť KOČ do Medžugoria
14. 8. 2012 – Liturgická spomienka na 
sv. Maximiliána Kolbeho, patróna KOČ
1. 9. 2012 – Národná Púť KOČ a HSŽ 
k hrobu zakladateľa do Krościenka
21. – 23. 9. 2012 – Národná 
konferencia KWC v Poľsku
Október 2012 – Celoslovenské 
sympózium KOČ
22. 10. 2012 – Liturgická spomienka 
na bl. Jána Pavla II.
November 2012 – Pracovné stretnutie 
celoslovenského KV KOČ
8. 12. 2012 – Liturgická slávnosť 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 
patronátny sviatok KOČ

Pravidelné stretnutia

KOČ Bardejov
V Kostole sv. Anny každý párny týždeň 
vo  štvrtok  po  večernej  svätej  omši 
o 16.30 hod.

KOČ Jarovnice
V kostole každý pondelok po večernej 
svätej omši.

KOČ Lipany
V  čajovni  každú  druhú  nedeľu 
v mesiaci o 16.00 hod.

KOČ Lendak
V kostole každý druhý týždeň v stredu 
po večernej svätej omši.

KOČ Levoča
V  kláštore  minoritov  každý  štvrtok 
o 17.00  hod.  (okrem  29.  decembra 
2011).  Nasleduje  adorácia  o  20.00 
hod.  (okrem  prvopiatkového  týždňa, 
keď  je  adorácia  v  kaplnke  kláštora 
minoritov).

KOČ Rožňava
V  priestoroch  farského  úradu  každý 
druhý  a  štvrtý  utorok  v  mesiaci 
o 18.10 hod.

KOČ Prešov
V  priestoroch  Slovenského  červeného 
kríža  na  Jarkovej  ul.  (oproti  Mestskej 
polícii)  každú  druhú  stredu  v  mesiaci 
o 17.15 hod.

Oznam
Kruciáta  oslobodenia  človeka  prosí 
svojich  členov  a  kandidátov,  aby  si 
skontrolovali  svoje  registračné  údaje, 
ktoré  uviedli  v Prihláške  do  Kruciáty 
oslobodenia človeka, a prípadné zmeny 
alebo  doplnenia  údajov  nám  oznámili 
prostredníctvom  e-mailu  na  adrese: 
registracia@kruciata.sk  alebo  písomne 
na adresu v KOČ v Levoči. Ďakujeme!

KOČ

ECHO Kruciáty oslobodenia človeka
Informačný list

pre vnútornú potrebu KOČ
Vychádza šesťkrát do roka

vďaka štedrosti p. Ing. Rudolfa Češeka.
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
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