
Stretnutie VII. 

OSLOBODENIE SKRZE PRAVDU – DIELO MILOSRDENSTVA 

 Cieľ stretnutia 

Cieľom stretnutia je zhodnotiť vernosť nášho zaangažovania v diele KOČ.  

 Priebeh stretnutia 

VIDIEŤ 

Rozhovor na základe otázok:  

 Ako sa angažujeme ako  jednotlivci aj ako  skupiny v rôznych dielach milosrdenstva? 

 Na koľko sa stali pre nás slová sv. Jána Pavla II o potrebe novej tváre (podoby) 

milosrdenstva výzvou k rozhodnutiu sa pre konkrétnu činnosť v diele bratskej lásky?  

 Aký vklad môžeme dať ako spoločenstvo KOČ do Roka milosrdenstva podľa našej 

charizmy?  

POSÚDIŤ  

 Východiskovým bodom pre stretnutie je text  Ján 8, 31–36 

 K tomuto biblickému textu ponúkame podnety od otca Blachnického zo stretnutia 

zodpovedných Hnutia Svetlo-Život v roku 1981 na Jasnej Hore v Czestochowej.   

Ak vykonávame službu – diakoniu oslobodenia skrze pravdu, vykonávame základne dielo 

milosrdenstva voči našim bratom. Medzi svedectvom o pravde a milosrdenstvom sú hlboké 

vnútorné spojenia. A to je veľký dar.  

 

 Následne otec František ponúka závery a úlohy:   

Čo môžeme a máme urobiť ako spoločenstvo KOČ? Na tieto otázky nadväzujú nasledovné 

odpovede:  

a) Máme dať odpoveď cez diakoniu – službu modlitby.  Na modlitebný apel sv. Jána 

Pavla II „Nech zostúpi tvoj Duch a obnoví tvárnosť tejto zeme!“ nastala veľká zmena 

v poľskej spoločnosti. Aj my chceme počuť toto volanie modlitby. Chceme dať 

odpoveď na výzvu pápeža, ktorá je obsiahnutá  v poslednej kapitole jeho encykliky 

Dives in misericordiae. Naša cirkev nemôže zabudnúť  na modlitbu, ktorá je volaním 

po Božom milosrdenstve v situácii, keď mnohostranné zlo ohrozuje ľudstvo (porov. 

DIM 78). Chceme sa modliť prosebnú modlitbu o milosrdenstvo Boha pre náš národ 

a súčasný svet.  



Poslušní tomuto vyzvaniu chceme prosiť Božie milosrdenstvo pre náš národ a pre 

terajší svet. Chceme sa modliť v  duchu pravdy a odprosovania uznajúc pred Bohom 

vlastné hriechy, za ktoré si zaslúžime trest. Chceme prosiť o moc Ducha sv. pre tých, 

ktorí zápasia o pravdu a spravodlivosť, aby vytrvali. Máme sa modliť za tých, ktorí sú 

ešte otrokmi klamstva, žiadosti panovania a egoizmu. ... 

 

b) Našou reakciou na túto skutočnosť má byť služba – diakonia evanjelizácie. 

V presvedčení, že iba Kristus je poslednou zárukou oslobodenia a ochrany dôstojnosti 

človeka, chceme tohto Ježiša ohlasovať všetkým ktorá ho ešte dobre nepoznajú a ktorí 

ho neprijali osobne do svojho srdca ako svojho jediného Pána a Spasiteľa. Chceme sa 

zapojiť do diela veľkého plánu evanjelizácie s tým, že ľudom prinášame to, čo je 

najdôležitejšie, radostné a to že Božie milosrdenstvo sa zjavilo v Ježišovi Kristovi. ... 

 

c) Ďalšou odpoveďou má byť diakonia milosrdenstva. Chceme si uvedomiť, že 

evanjelizácia ako ohlasovanie Božieho milosrdenstva nemôže byť vierohodné a  

plodné bez preukazovania tohto milosrdenstva naším bratom, zvlášť tým najmenším, 

trpiacim, hladným a ukrivdeným. Chceme iniciovať v našom spoločenstve diakoniu 

milosrdenstva ako pomoc pre charitatívne diela, ktoré slúžia hladným, chorým, 

opusteným, mnohodetným rodinám, rodinám alkoholikov, atď. ... 

 

d) Výsledkom uvažovania o našom povolaní do diakonie – služby jednoty  v duchu 

milosrdenstva v realite, ktorú prežívame, má byť plnšie zapojenie sa do diakonie 

oslobodenia, zvlášť v diele KOČ. … 

 

Rozhovor na základe otázok:  

 Na čom spočíva diakonia oslobodenia skrze pravdu?   

 Ako môžeme konkrétne vykonávať túto službu – diakoniu, ku ktorej nás vyzval otec 

Zakladateľ Blachnicki? K čomu sa ty cítiš vyzvaný?  

 Pôsobia vo vašej oblasti alebo spoločenstve spomínané služby - diakonie modlitby, 

evanjelizácie a milosrdenstva?  Ak áno, tak či vykonávajú úlohy, ktoré sú odpoveďou 

na znamenia dnešných čias?  

KONAŤ 

Pouvažovať nad pôsobením jednotlivých diakonii, ktoré sú prejavom postoja 

milosrdenstva. Čo môžeme vykonať,  aby sme splnili tieto svoje úlohy.  

MODLITBA  

Modlitba podľa textu hymny KOČ. Srdce veľké nám daj... 



 

Hymna KOČ 

 

Refrén 

Srdce veľké nám daj, schopné objať svet. 

Pane, srdce nám daj smelé v boji so zlom. 

1.Daj nám vieru, my chceme nový život 

začať s Tebou, veď práve nastal čas. 

Zbav nás smútku, čo uzaviera srdcia, 

nový človek povstane v každom z nás. 

R: 

2. Novou cestou budeme, Pane, kráčať, 

zostaň pri nás, veď ťažký býva boj. 

Novým srdcom chceme náš zápas začať. 

Láskou svojou, prosíme, pri nás stoj. 

R: 

3. Noví ľudia vpíšu do dejín lásku, 

vzplanie všetko, čo stálo zatmené, 

noví ľudia prežijú pravé šťastie, 

spoja všetko, čo stálo vzdialené. 

R: 

 


