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„MILUJEM …, PRETO NEPIJEM!“ 

 

 Je to akcia, ktorá má v nás, členoch KOČ, nanovo rozpáliť oheň spásonosnej 

a oslobodzujúcej lásky.  

 Je to akcia, ktorá nás má inšpirovať na prijatie nových diel oslobodenia v duchu novej 

kultúry. 

 Je to výzva, aby sme vyšli s týmto dielom Nepoškvrnenej k ľuďom, ktorí sú mimo našich 

spoločenstiev a skupín. Kristova láska, ktorú si nikto z nás nezaslúži, je žriedlom našej sily 

a všetkých dobrých diel, na ktoré sa podujímame.  

 

NAŠA SPOLOČNÁ ÚLOHA 
 

 Zozbierať svedectvá členov KOČ, ktoré poukazujú na dielo našej lásky. 

 Zverejniť tieto svedectvá, aby bolo poznať, ako je nás hojne a aké nádherné dielo slobody 

v našom živote priniesli skutky slobody. 

 

Poznámka 
 Povzbudzujeme všetkých členov a kandidátov KOČ k písomnej príprave svedectiev podľa 

predloženej schémy.  

 Píš stručne! 

 Rámčeky ohraničujú maximálnu dĺžku odpovede, ale samozrejme môžeš písať aj kratšie. 

 Pamätaj – toto svedectvo je pre tých, ktorých máš rád!!! 

 

SCHÉMA SVEDECTVA ČLENA A KANDIDÁTA KOČ 
 

1. Predstavenie sa 
Napíš svoje meno a vek. Či si sám alebo žiješ v manželstve. Či si členom Hnutia Svetlo-Život 

alebo si v inom spoločenstve. Ak áno, odkedy? Napíš o sebe to, čo uznáš za dôležité v rámci 

tohto svedectva. 

 

 

 

2. Rozhodnutie 
Ako si sa dostal k rozhodnutiu vstúpiť do KOČ? Bol to dlhší proces alebo rýchle rozhodnutie? 

Prečo si podpísal deklaráciu vstupu do KOČ? 
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3. „Milujem …, preto nepijem!“ 
Čo sa zmenilo v tvojom živote po vstupe do KOČ? Ako Pán koná v tvojom živote? Koná aj 

v živote tvojich blízkych? Bol si (stále si) svedkom zázraku? Čím je pre teba účasť na diele 

KOČ? Je to dar tvojej lásky? Je to láska, ktorá ťa motivuje k tvojej abstinencii? Láska ku 

komu? „Milujem … (Boha, Ježiša Krista, Cirkev, náš národ, našu spoločnosť, svojich 

blízkych, svoju rodinu…), preto nepijem!“ 

 

 

 

4. Radosť a oslava 
Vyjadri a podeľ sa so svojou radosťou zo života s Kristom, naším Pánom a Spasiteľom. S 

radosťou z toho, že si členom KOČ. S radosťou z toho, že môžeš prejaviť svoju lásku cez 

dielo KOČ, cez … 

 

 

 

ĎAKUJEME! 

 

Ak chceš, môžeš pridať svoje údaje: 
 

Priezvisko:  

Adresa:   

E-mail:   

Mobil:   
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