SPRÁVA O PRACOVNOM STRETNUTÍ KV KOČ
Priebeh stretnutia
V Prešove v centre HSŽ sme 29. júna 2013 mali pracovné stretnutie celoslovenského
Koordinačného výboru KOČ. Účasť mali zástupcovia KOČ z Lendaku, Prešova, Jarovníc,
Lipian, Bardejova a Levoče.
Na úvod stretnutia zaznelo duchovné slovo, v ktorom sme povzbudili členov KOČ, aby boli
duchovnými hviezdami v tomto svete. Hviezda vie, že ju Boh pozná po mene. Jej najväčším
dobrom je vzdávať Bohu česť. Hviezda vie, že je potrebná služba, že nikdy nemá robiť
kompromis so zlom. Hviezda má hlásať radostnú zvesť a má privádzať ostatných ku Kristovi.
Hviezda vie, že je len jedna superhviezda, a tou je Ježiš Kristus.
V spoločnom zdieľaní sa zodpovední za jednotlivé spoločenstvá vzájomne obohatili o to, ako
sa Boh dotýka života ich spoločenstiev.
Silným Božím zásahom pre nás všetkých bol odchod nášho brata Emila do Otcovho domu.
Veríme že sa pozerá na nás z nebeského okna a drží nám palce. Bohu ďakujeme za Emila,
ktorý je stále naším bratom ustavične dávajúcim cukríky zo svojho vačku. Takýto pohľad na
neho nech v nás zostane.
Jedna z hlavných činností KOČ je modlitba, ktorá sa realizuje napr. skrze adorácie,
modlitebné stretnutia a púte. Pri modlitbe zisťujeme a dávame najavo, že bez Boha a jeho
požehnania sme stratení. Preto je modlitba veľmi nutná. Adorácie spojené s modlitbami za
oslobodenie a uzdravenie sú dôležitým modlitebným prvkom.
Duchovná formácia je veľmi potrebná. Aby sme neostávali na rovine iba modlitebnej, ale aj
rovine hlbšieho duchovného života a vzdelania. Dávame dôraz na duchovnosť.
Apoštolát a evanjelizácia sú potrebné ako soľ. Máme sa snažiť, aby v našich spoločenstvách
nevládla uzavretosť. Tu má velikánsky význam osobné životné a ústne svedectvo členov
a kandidátov KOČ.
Stále sú aktuálne duchovné obnovy Evanjelium oslobodenia pre farnosti. Ako je dôležité
vstupovať do farnosti, kde sú ľudia potrebujúci pomoc.
Aj evanjelizačné rekolekcie pre spoločenstvá KOČ sú odrazovým mostíkom k evanjelizácii
celej farnosti.
Túžbou je, aby sa dielo KOČ ujalo aj v okruhu mládeže. V našom srdci je ideál, aby bolo
založené dielo Kruciáta Nepoškvrnenej pre deti.
Sme veľmi vďační členom z útulku sv Františka a spoločenstvu KOČ Levoča, ktoré
zorganizovalo seminár o hagioterapii. Pani Katarína sa stala veľkým duchovným
obohatením pre slovenskú KOČ.
Na pracovnom stretnutí sme diskutovali o ďalších podujatiach, ktoré organizujeme v rámci
KOČ. Plánovali sme pešiu púť do Levoče na Mariánsku horu, púť do Medžugoria 19. – 28.
júla 2013 a púť do Kroscienka n/D k hrobu otca zakladateľa. 31. augusta 2013.
Plánovali sme aj Kalendárium KOČ na obdobie 2013/2014.
Zhodli sme sa, že je potrebný dobrovoľný príspevok na časopis Echo KOČ, ktorého
vydávanie, tlač a distribúcia je spojené s výdavkami.
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Aktuálne úlohy
● Skrze spoločenstvá a modlitebné skupiny dostať KOČ do celého Slovenska – do všetkých
jeho diecéz.
● Pre tých, ktorí nie sú v nijakom spoločenstve a radi by sa chceli stretávať vo svetle
duchovnosti KOČ, robiť pravidelné modlitebné, formačné a duchovné stretnutia. Z toho
však vyplýva, že veľmi potrebujeme služobníkov schopných a ochotných viesť takéto
stretnutia.
● Cez ľudskú a duchovnú formáciu sa formou duchovných cvičení sa venovať
zodpovedným (napr. Oázovými rekolekciami diakonie oslobodenia). A taktiež osloviť členov
HSŽ, aby sa podujali prijať službu v KOČ.
● Zorganizovať kurzy pre moderátorov zábav v duchu Novej kultúry.
● Pokračovať v informovaní o všetkých našich aktivitách na našej webovej stránke
www.kruciata.sk. Pripomínam, že dôležité sú aj príspevky a svedectvá, ktoré webovú
stránku aktualizujú a oživujú.
● I naďalej vydávať informačný list – časopis ECHO KOČ – prinášajúci formačné
materiály, svedectvá, informácie a správy o dianí v Kruciáte oslobodenia človeka pre tých
členov, kandidátov a sympatizantov, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemôžu sledovať
informácie na internete. S tým súvisí stála potreba redakčnej rady ľudí, ktorí by sa tomuto
časopisu venovali. Stojí však pred nami aj výzva, aby časopis nebol iba pre potreby KOČ, ale
aby bol šírený aj vo farnostiach. Preto sú potrebné dobrovoľné príspevky.
● Spolupracovať s poľským centrom KOČ.
Záver
Samozrejme, je ešte mnoho veci a úloh pred nami. Zatiaľ sme napísali toľko. Chceme Vás
poprosiť, aby ste sa na tieto úmysly modlili.
Ďakujeme.
Jozef Heske, moderátor diakonie oslobodenia
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