Stretnutie I.
Ponuka na formačné stretnutia pre malé skupiny KOČ (jednotlivcov) v roku 2017/2018
DEDIČSTVO KOČ.
VIDIEŤ.
Čo som osobne prijal od Boha vďaka účasti na KOČ?
Ako Kruciata vplýva na moje okolie, od kedy som v tomto diele zapojený?
Cením si toto duchové ovocie? Ďakujem Bohu za toto ovocie? Som vďačný Bohu za osobu,
od ktorej som sa dozvedel o Kruciate alebo ma do nej priviedla? Ďakujem za osoby, ktoré sa
aktívne angažujú v evanjelizácii a propagácii idei KOČ?
POSUDIŤ.
Vykúpenie nám prináša oslobodenie nielen z temnôt poblúdenia a zo strachu, ale
predovšetkým z egoizmu, z egocentrickej lásky, ktorá predstavuje najhlbší prameň každej
závislosti. Teda kvôli nej sa človek stáva pre človeka predmetom manipulácie, ale taktiež sa
nemôže sám slobodne realizovať. Vieroučná konštitúcia o Cirkvi Gaudium et spes hovorí, že
človek nemôže samého seba nájsť v plnosti ináč, ako skrze nezištné darovanie samého seba.
Odhalením pravdy, že človek sa nezištným darovaním seba stáva skutočne slobodným,
spoznávame cestu k slobode, ktorú nám nemôže nikto vziať a ktorá je vždy, v každej situácii,
pre nás dostupná a otvorená. Je to cesta Kristovho kríža. Tajomstvo kríža je taktiež kľúčom k
pochopeniu teológie oslobodenia. Kristus, vo chvíli keď na kríži skladal dobrovoľnú obetu
svojho života z lásky k Otcovi a k nám, bol úplne slobodný, vykonal vrcholný akt slobody
svojho života. A tak teda každý človek dobrovoľne obetujúci nižšie hodnoty, ba aj život, pre
hodnoty vyššie, pre hodnotu najvyššiu - nezištnú lásku - zároveň uskutočňuje sebarealizáciu v
akte slobody, ktorú mu nikto nemôže vziať. V kríži sa odhalila úplná hĺbka tajomstva slobody.
Preto Kruciatu oslobodenia vedieme pod znakom kríža. Kríž, ako symbol dobrovoľnej obety z
lásky, je skutočne jedinou cestou vedúcou k skutočnému oslobodzovaniu iných. Cesta k
vnútornej slobode sa musí spojiť s čoraz hlbším vniknutím do tajomstva kríža. Zdroj: Príručka
KOČ. III./7.
Dielo KOČ už mnoho rokov má vplyv na duchovnú a morálnu obnovu našej spoločnosti.
Skrze modlitbu za slobodu a triezvosť, pôst – obetu osobnej abstinencie , almužnu
prejavujúcu sa v odpustení závislým ľuďom za krivdy ktoré nám urobili. ... Dielo KOČ je
iniciatíva vložená do činnosti cirkvi v Poľsku a aj za hranicami. Bez Kruciaty Cirkev by bola
chudobnejšia o opravdivý pastoračný vplyv. Porov.: Homília arcibiskupa Mons. Wiktora
Skworca na 37. Púti KOČ. Katowice, dňa 30.9.2017
Formula oslobodenia zjavená Kristom znie: Poznajte pravdu a pravda vás oslobodí (Jn 8,
32). Sloboda v najhlbšej svojej podstate nie je úplnou nezávislosťou, ale dobrovoľnou
závislosťou od svetla pravdy. Teda osoba ako rozumná bytosť realizuje svoju slobodu vedy,
keď žije pravdou. Treba teda zavrhnúť pseudooslobodenie aké prináša alkohol svojím

"uvoľňujúcim" pôsobením a vytvára ilúziu slobody chápanej ako "nespútanosť". Je potrebné
hovoriť o alkoholovom "zatmení", ktoré prostredníctvom straty vedomia vedie k strate
slobody. Príručka KOČ III./4.
Preto pôsobnosť KOČ má rovnako hlboko výchovný charakter. Učí nás zrelému postoju. Učí
nás zodpovednosti za seba a za druhých. Za cirkev a vlasť. Členovia a kandidáti tohto diela
sami dávajú príklad tvorivého života v abstinencii druhým ľuďom. Spracovávajú svoje
emócie a ťažké životné situácie samozrejme s Božou pomocou. Aj s pomocou druhých ľudí.
Takto môžu tvoriť šťastné rodiny, prostredie kultúry triezvosti a abstinencie. Tvoria zdravé
spoločenstvá rovesníkov, ktoré chránia ľudí od falošnej kultúry a útekov pred životnými
problémami ku alkoholu či iným nerestiam a závislostiam. KOČ je prítomná v našich
diecézach, farnostiach, pracoviskách, školách a rodinách. Kňazi zodpovední za pastoráciu
triezvosti môžu pozvať osoby z Kruciaty k spolupráci. Členovia KOČ sa takto môžu
skontaktovať so skupinami abstinentov a dať svedectvo o slobode človeka. Môžu deklarovať
svedectvo o dobrovoľnej abstinencii ako daru pre nich samých a pre ich okolie. Porov.:
Homília arcibiskupa Mons. Wiktora Skworca na 37. Púti KOČ. Katowice, dňa
30.9.2017
KONAŤ.
Ako zlepšiť duchovnú efektívnosť a plodnosť KOČ v mojom živote ?
Napíšem list vďačnosti za dielo KOČ (svedectvo o tom, čo mi dáva KOČ) pre svoje farské
spoločenstvo (farský infolist) alebo aj na www.kruciata.sk.
Zorganizujem vo svojej farnosti alebo oblasti (spoločenstve) ďakovnú modlitbu – modlitebné
stretnutie (pobožnosť) za dielo a plody KOČ.
Porozprávam aspoň jednej osobe o tom, čo mi Boh dal cez Kruciatu (osobné svedectvo).

