
SLOVO MODERÁTORA DIAKONIE OSLOBODENIA HSŽ. 

 

Som rád , že sa uskutočnilo sympózium Kruciaty Oslobodenia Človeka (KOČ) 

v Levoči. Ďakujem Bohu a najmä o. Romanovi a ostatným „Martám“, ktorí dali svoje srdce 

do tohto podujatia. Nech Boh je oslávený.  

Mám viacero poznámok, ktoré plynú z mojej aspoň nedeľnej účasti na sympóziu: 

Je veľmi nutné, aby bol funkčný národný koordinačný výbor KOČ – Diakonia KOČ. 

Uvedomujem si to, že je potrebné túto myšlienku premiestniť z presvedčenia do  reálnej 

činnosti. Svetlo – život. Zodpovední z každej oblasti, kde pôsobí spoločenstvo KOČ a ich 

zástupcovia  sa majú stretávať a spolu zhodnocovať a plánovať cestu Kruciaty na Slovensku. 

Majme celoslovenský pohľad na KOČ.  

Mnohí sa pýtali, kedy budú duchovné cvičenia KOČ. Po dlhšom uvažovaní sme prišli 

na to, aby v budúcnosti duchovné  cvičenia boli na jar  a na jeseň sympózium. Oba akcie majú 

mať stále celoslovenský rozmer.  

Okrem toho si uvedomujeme, že je veľmi potrebné ísť do oblasti a medzi ľudí. A tam 

vykonať duchovné  obnovy alebo stretnutia pre členov a kandidátov KOČ.  Milí členovia! 

Potrebujete duchovnú formáciu. Ale je  to už na vás, ako to organizačne pripravíte. V diakonii 

KOČ sú stále ľudia, ktorí prídu poslúžiť a pomôcť.  

Súčasťou tohto povzbudenia je aj ponuka Hnutia Svetlo – Život (HSŽ), ktorá sa 

nazýva OAZA 30 +. Je pre tých členov a kandidátov KOČ, ktorí sú slobodní alebo žijú bez 

partnera a majú vek nad 30 rokov a vyššie. HSŽ dáva ponuku aj  manželským párom s deťmi 

vo forme rodinnej vetvy HSŽ – Domáca Cirkev. Je to pomoc pre manželov, ktorí majú kráčať 

po ceste manželskej duchovnosti. Miesto v HSŽ majú aj deti (Oáza Božích detí) a mládež 

(Oáza Nového Života). 

Stále platí ponuka prísť do farnosti (samozrejme s povolením miestneho farára) 

a vykonať evanjelizačnú farskú duchovnú obnovu  EVANJELIUM OSLOBODENIA. verím, 

že v srdciach mnohých je táto túžba a ochota pomôcť a poslúžiť (svedectvá, modlitba, 

rozhovory, katechézy). 

Nakoniec mám prosbu: spolupracujte a získavajte pre dielo KOČ aj ďalších kňazov, 

ktorých máte vo svojom okolí. KOČ je stále aktuálna a potrebná. Môže byť receptom na 

riešenie mnohých problémov, ktoré sú v rodinách a farnostiach. 

 

Jozef Heske, moderátor diakonie oslobodenia HSŽ. 


