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O b s a h P r í h o v o r

Priatelia,
po októbrovej koinonii už tradične vítame 
medzi nami nových bratov a sestry. Vítame 
v nich Pánových poslov, posilu, priateľov 
a svedkov Božej moci a Božej lásky. Náš Boh 
je Boh prísľubov a On neodvolá to, čo pove-
dal. V novom roku chceme zachytiť jeho slo-
vo a dať sa ním viesť. Verím, že je pripravený 
zrealizovať mnohé prisľúbenia. Vyčkávame 
na to, ako nás vovedie do zasľúbenej zeme. 

Chcem vás všetkých povzbudiť k vernosti; 
položiť vám na srdce dielo novej evanje-
lizácie a ukázať na Dom modlitby. Máme 
radosť z toho, že koinonia v tomto roku chce 
ponúknuť službu evanjelizácie na mnohých 
miestach sveta aj vďaka našim bratom a ses-
trám zo Slovenska. Sprevádzajme ich našimi 
modlitbami. 

Milan Bednarik
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Kurz Izaiáš
Kedy a kde vznikla Biblia, kto je jej 
autorom, čo má za cieľ, akým spôsobom 
tento cieľ dosahuje a ešte veľa iných 
zaujímavých informácii o tejto knihe kníh 
sa 25. – 26. júla dozvedelo 90 účastníkov 
Kurzu Izaiáš v prešovskom ZSS Masa-
rykova. Kurz, ktorý koordinoval riaditeľ 
evanjelizačnej školy Martin Páral, zábav-
nou formou predstavil základy biblistiky 
a zároveň pozval k osobnej odpovedi na 
Božie volanie hlásať jeho slovo: „Tu som, 
pošli mňa!“ (Iz 6,8).

Kurz Kerygma
Ohlasovanie Ježiša, ktorý zomrel a vstal 
z mŕtvych (= kerygma), bolo centrom kur-
zu Kerygma konaného 27. – 28. júla v ZSS 
Masarykova Prešov. O tom, že kerygma aj 
dnes mocne zasahuje srdcia ľudí, sa mohlo 
vlastnou skúsenosťou presvedčiť 29 bratov 
a sestier osobnou evanjelizáciou v uliciach 
Prešova v závere kurzu. Koordinátorom 
kurzu bol Sergej Vasilev.

Seminár vnútorné uzdravenie a rodina
Postavenie a úloha muža a ženy boli 
nosnou témou Seminára vnútorné uzdra-
venie a rodina v posledný júlový víkend 
v prešovskej Mestskej hale. Otec Anton 
Pariľák a jeho tím svojimi prednáškami 
a modlitbami pomohli 350 účastníkov 
seminára v hľadaní svojho miesta v rodine 
a vo svete.

Kurz Filip v Košiciach
Chceš stretnúť živého Ježiša? Máš túžbu 
zakúsiť dotyk jeho lásky? Je tu pre teba 
kurz Filip! Neváhaj a príď!

Kurz Filip, 4. – 5. 11. 2006
Domovy mládeže, Považská 7, Košice
Cena: 450 Sk (strava + ubytovanie), 250 Sk 
(len strava)
Začiatok kurzu: 4. 11. 2006 (sobota), 
8:00 – registrácia
Prosíme, aby ste si so sebou priniesli Bib-
liu! Prihlasovanie na adrese: Koinonia Ján 
Krstiteľ, 044 61 Zlatá Idka 164, tel. 799 51 67
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Otvor
svoje srdce
•  M i l a n  B e d n a r i k

Čo znamená otvoriť svoje srdce? Ježiš 
otvoril svoje srdce veľakrát: na Hore 

premenenia, v Getsemani, pred priateľmi, 
pred Otcom… Markovo evanjelium hovorí 
o jednej z takýchto situácií: „(Ježiš) učil 
svojich učeníkov a hovoril im: Syn človeka 
bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale 
zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.” 

Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa 
ho báli. Tak prišli do Kafarnauma. A keď 
bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa 
zhovárali cestou?” Ale oni mlčali, lebo sa 
cestou medzi sebou hádali, kto z nich je 
väčší (Mk 9, 30 – 37). Ježiš sa tu predstavuje 
ako ten, ktorý sa zdieľa.

Čo znamená otvoriť srdce? Ježiš hovorí 
k Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje 
ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku!” 
(Jn 20,27). Akoby chcel, aby Tomáš z hĺbky 
svojho vnútra vložil svoje pochybnosti, 
otázniky do jeho boku. Ježiš má otvorený 
bok, jeho srdce je otvorené. Biblia používa 
pojem „bok“ aj pri stvorení ženy. Písmo ho-
vorí, že Boh používa rebro na to, aby stvoril 
ženu z boku muža. Boh tým, že sa dotýka 
boku človeka, ukazuje na srdce. Ježiš tiež 
ukazuje na srdce a hovorí: „Otvor sa! Lebo 
aj moje srdce je otvorené. Vlož svoju ruku, 
som pripravený načúvať. Som pripravený 
prijať, čo mi povieš, čo mi odovzdáš.” 

O tom, že to Ježiš chce aj od nás, hovorí 
text, keď zoberie hluchonemého a hovorí: 
„Efeta!” Nech je to otvorené! Je to veľmi 
zlé, keď sa zatvoríš. Toto hovorí Ježiš, toto 
hovorí dnešná veda. Nesmieš sa zavrieť. 
Nesmieš si vytvoriť svet, v ktorom si myslíš, 
že ti je dobre, a zavrel si sa tam, lebo máš 
problém, bolesť, lebo si bol odmietnutý, 
nepochopený, zranený. Dynamika zatvore-
ného srdca je veľmi nebezpečná. Spôsobí 
chorobu a rozmnoží bolesť dvojnásobne. 
Preto Boh špeciálne hľadí na tých, ktorí sa 
či tendenčne alebo na základe nejakého 
defektu z minulosti zatvorili, žijú uzavreto, 
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nevedia otvoriť srdce. Boh hľadí na nich 
a hovorí: „Efeta!”

Otvoriť svoje srdce znamená vybrať z neho, 
ale nielen to. Je to ako s dverami: dvere sú 
otvorené, aby nimi mohol človek vstúpiť 
alebo vyjsť. Otvorené srdce je zdieľať to, čo 
mám, a prijímať to, čo dáva iný. Ak niekto 
robí to, čo robí Ježiš, keď sa zdieľa, mal by 
byť ten druhý, ktorý to prijíma, vkladá do 
svojho srdca. Ježiš vylieva bolesť zo svojho 
otvoreného srdca. Z hĺbky srdca hovorí 
o tom, ako bude vydaný do rúk ľudí a za-
bijú ho, v nádeji, že to, čo je preňho ťažké, 
ten druhý vie zachytiť, a apoštoli sa hádajú, 
kto z nich je najväčší. Je to paradox, ale 
nemusí byť vzdialený od našej reality. To 
môže zastaviť toho, ktorý sa otvára, to 
môže zraniť. A to nás tiež volá: kde som ja, 
keď sa druhý otvára? Aký je môj postoj? 

Prečo mám otvoriť svoje srdce? Svoje srdce 
som volaný otvoriť jednoducho preto, 
aby som mal priateľov a spoločenstvo.
V spoločenstve bratov a sestier je potrebné 
sa otvoriť, komunikovať, je to nevyhnutné. 
Nemôžeme hovoriť o spoločenstve, ak sa 
vzájomne nezdieľame. 

Prečo to urobiť? Aby som mohol prijať. Sú 
univerzity, do ktorých sa nechodí s taškou, 
električkou, ale ktoré sú o tom, že sedíš 
a načúvaš. Vysoké školy, v ktorých Boh 
dáva úžasné bohatstvo do rúk toho, kto je 
pripravený načúvať človeku, ktorý si pred 
ním otvorí svoje srdce. Je to jedno z najväč-
ších bohatstiev pre mňa: byť s druhým, keď 
ten druhý je vedľa mňa, má otvorené srdce 

a hovorí. O sebe, o svojej radosti, o svojej 
bolesti, o svojej situácii. Jedno z najväčších 
bohatstiev, ktoré možno prijať, ktoré ma 
formuje, ktoré ma vedie k Bohu. 

Aby som bol uzdravený. Je nemožné 
uzdraviť niektoré veci vo vnútri, ak je zatvo-
rené srdce. Kto chce byť uzdravený, musí 
prijať to, že má otvoriť svoje srdce. Pozrite 
na Ježišov bok. Tomáš sa ho môže dotknúť. 
To znamená, že rana je zahojená, že nebolí. 
Je možné sa raz dotknúť aj tvojho srdca, 
tvojho boku aj napriek tomu, že je v ňom 
možno dnes ešte bolesť. Podobá sa to jed-
nej situácii zo Sk 12,5 – 10. Text predstavuje 
uväzneného Petra, zrejme pripútaného za 
obe ruky k vojakom, ktorý je za mrežami, 
v tme a spí. K tomuto môžeme prirovnať 
situáciu človeka so zatvoreným srdcom: 
niekto, kto sa zatvorí, je akoby vo väzení. 
Myslí si pritom, že je to preňho čosi lepšie. 
Ale čas ukáže a potvrdí, že je to väzeň. Za-
vrieť sa, zatvoriť, nekomunikovať, nevychá-
dzať, nezdieľať sa, znamená byť uväznený, 
vstúpiť do väzenia. Aktivita opadne, človek 
sa dostáva do stavu spánku. Nekomuniku-
je, nie je aktívny, nevychádza, nikto k nemu 
nevstupuje, je to ako spánok. Rozhodne 
sa zavrieť oči, nevidieť: je v tme. Nevidí 
a ťažko je mu napredovať. Osoba, ktorá sa 
takto zatvorí, trpí, a Boh, ktorý nás miluje, 
to nechce, a preto posiela anjela. Boh cez 
anjela udrie do Petrovho boku a hovorí 
jemu a všetkým tým, ktorí sa zavreli do 
seba a nekomunikujú: „Poď rýchlo von!” 
A vyvedie ho. To, že ho vyvedie, je proces 
uzdravenia. Boh takto k nám prichádza, 
aby nás vyviedol von, aby nás uzdravil. 
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Niekedy sa tvoj problém podobá prob-
lému, aký mal Jeremiáš. Bol hodený do 
prázdnej cisterny, v ktorej bolo blato, 
bahno. Bol problém hýbať sa, bol špinavý, 
nečistý. Bol problém dýchať, keď sa dusil. 
Jesť, napiť sa niečoho čistého. Možno 
existuje taký problém v tvojom živote 
a bude, pokiaľ neotvoríš svoje srdce. Pokiaľ 
sa neotvoríš a nebudeš zdieľať to, že máš 
problém: priznať si to, predstaviť sa ako 
ten, ktorý má problém, to znamená ako 
ten, ktorý je slabý, že sám nestačí. Takto to 
bolo s Jeremiášom. Je v prázdnej cisterne, 
keď k nemu prichádza etiópsky eunuch 
a hovorí kráľovi: „Je tam prorok. Urob, aby 
sme ho zachránili, daj príkaz.” A kráľ hovorí: 
„Zhromaždite tridsať mužov a vytiahnite 
ho.” Spoločenstvo, ktoré vytiahne Jeremiá-
ša z bahna. Nikdy by to sám neurobil, keby 
nebolo spoločenstva, ktoré „lanami lásky“ 
vytiahne svojho brata z problému.

Komu mám otvoriť svoje srdce? Môžem 
to urobiť tak, ako Mojžiš, Bohu. Zdieľa 
mu svoju horkosť a hovorí: „Prečo tak zle 
zaobchodíš so svojím sluhom?…“ Aj ty 
sa postav pred Boha a hovor mu o sebe. 
Podobne to môžeš urobiť v spoločenstve 
bratom a sestrám, zvlášť svojmu koordiná-
torovi. 

Chcem v súvislosti s tým poukázať na 
jednu špecifickú situáciu, ktorá by sa nikdy 
nemala medzi nami stať. Je to tragédia 
a ako smrť. Keď otvoríš svoje srdce a tvoj 
brat to zneužije. Biblia nám predstavuje 
Samsona, ktorý na naliehanie Dalily otvára 
svoje srdce a zveruje jej svoje tajomstvo 

a slabosť. Ona to zneužije – vydáva to 
druhým a spôsobuje to smrť. 

Ako sa to robí?
• navrhne sa také stretnutie – koordi-

nátor – ako anjel vstupuje, on robí 
krok – mali by to byť tzv. neformálne 
stretnutia – pri káve, nie „na koberec“; 

• „povedz mi niečo o sebe, povedz mi, čo 
ťa trápi…“

• aj koordinátor by mal urobiť podobné 
gesto: otvoriť sa, ponúknuť niečo zo 
svojho vnútra – nemal by to byť profe-
sionál, ktorý zbiera od bratov informá-
cie…

• ak sa zdieľam, mám byť prijatý u druhé-
ho:

•  mám čas na druhého – nepozerám na 
hodinky

•  prejavím s ním radosť, súcit (nie som 
ako stena, alebo v duchu ponorený do 
svojej situácie; nedriemem ak druhý 
rozpráva; neskáčem mu do reči;)

•  nemusím nevyhnutne dávať riešenia 
a rady; niekedy je osožné povedať 
druhému: neviem – budem sa modliť

•  niekedy je potrebné iba načúvať, byť 
ticho – ten druhý vie byť vďačný aj za 
tvoje načúvanie;

• ak sa zdieľame, vložíme do toho mod-
litbu.

 [×]
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Petra, čo ti dal pobyt v Česku a ako s odstu-
pom času vnímaš situáciu v komunite na 
Slovensku? 
P. K.: Rok prežitý v kerygmatickej škole 
v Prusinách bol pre mňa naozaj veľkým 
požehnaním. Kerygma, prvotné ohlasova-
nie Ježiša, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, 

je základom spirituality Jána Krstiteľa. Ale 
je ešte oveľa viac. Je to mentalita, ktorú 
musí mať každý skutočný Ján Krstiteľ. 
Kontrolnou otázkou môže byť, koľkých 
ľudí som priviedol tento rok do komu-
nity, do môjho domu modlitby. Po roku 
v Prusinách som si ešte viac uvedomila 

Ešte pred rokom sme ju mohli vidieť pri akciách komunity ako diriguje 
našich spevákov a hudobníkov. Dnes prišla do Košíc, aby sa tu stretla 
s blízkymi pred svojou cestou do USA. Sestra internej komunity, tvori-
vý človek a dobrá priateľka – Petra Kentošová.

Boh je verný
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hĺbku, sviežosť a novosť spirituality našej 
komunity. Verím, že moji bratia a sestry 
na Slovensku evanjelizujú jedna radosť 
a že vďaka tomu komunita rastie a mohut-
nie pod starostlivou rukou otca Milana. 
Slobodné hlásanie Božieho slova v našej 
krajine je obrovským požehnaním. Vieme, 
že nie všade je to tak. Otec Alvaro minule 
vyslovil peknú myšlienku: „Ako môžeme 
najlepšie pomôcť bratom a sestrám v kra-
jinách, kde sú za hlásanie Božieho slova 
prenasledovaní alebo zavraždení? Tým, že 
budeme ešte horlivejšie ohlasovať slovo 
tam, kde je to možné.“

Je tvoja cesta do USA tvojou osobnou túžbou 
alebo je ponukou „zvonka“?
P. K.: Cesta do USA je obrovským Božím 
darom, naplnením prísľubu a znakom 
vernosti môjho Boha. Iba On vie skombino-
vať veci vo svojom čase tak, aby komunita 
fungovala ako jedno telo. Táto cesta je len 
potvrdením toho, že v komunite sa berú 
do úvahy vnútorné túžby, nasmerovania 
a potreby jednotlivých realít.

Čo konkrétne máš v pláne robiť v USA? Aké sú 
tvoje očakávania od tejto krajiny?
P. K.: Pán mi otvoril velikánske dvere 
s velikánskymi možnosťami a ešte väčšími 
očakávaniami. Cestujem tam spolu s ďal-
šou sestrou z Mexika a s dvoma bratmi 
z Poľska a Talianska. Čaká nás otec Claudio 
a Olivier po dvoch rokoch pôsobenia. 
Sme prakticky prvé dve sestry – pionierky, 
prizvané s ostatnými doplniť našu novú 
oázu v Kalifornii a žiť v nej ako Ján Krstiteľ. 
Oáza v Kalifornii je len znakom, že Pán 

otvára nové dvere pre celú našu komunitu 
po celom svete. 

Kedy sa vrátiš na Slovensko? Vrátiš sa k nám 
vôbec?
P. K.: Netuším, ako to bude s návratom. 
Viem však, že Slovensko je krajina plná mo-
jich dobrých priateľov a to je lano, ktorým 
som k nemu navždy pripútaná.

Na záver ti ponúkam priestor pre odkaz 
čitateľom Vetra.
P. K.: Boh je verný. V mojom srdci bola 
vždy túžba študovať spev a hudbu, vidieť 
iné kultúry, národy. Ale je Božou vecou, 
kedy a kde. Môj odkaz je jednoduchý. 
Zostaň verný Bohu tam, kde si. Žiaden 
nesplnený sen, sklamanie či nenaplnený 
prísľub nie je nikdy dôvodom, aby si opúš-
ťal spoločenstvo, ktoré ti dáva život. Boh je 
verný a žiadna skratka von zo spoločenstva 
neurýchli cieľ. Ale čas patrí jemu. On je 
Pán. Ďakujem Pánovi za to, že ma priviedol 
do najkrajšej komunity na svete. Ďakujem 
mu za mojich pastierov, za ich dôveru a za 
všetkých priateľov, ktorých mi dal. 

God bless you, Petra! Zhovárala sa Mária 
Ščepitová
[×]
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Poď 
a nasleduj 
ma!
•  R i c a r d o  A r g a n a r a z

Ak sa pozrieme do sveta, vidíme honbu 
za peniazmi. Ľudia sa ženú za peniaz-

mi, aby mohli vládnuť. Svet hriechu chce 
peniaze, aby vládol, aby mohol vlastniť, 
aby mohol ovládať. Svet hriechu je taký 
svet, v ktorom peniaze vládnu nad osobou 
a toto vedie k veľkému zlu ku vzťahu 
k druhým. Preto je vo svete toľko chudo-
by. Chudoba, bieda určitých miest sveta, 
napríklad Afriky alebo niektorých častí 
Latinskej Ameriky nie je podľa Božieho 
plánu, je to výsledok ľudského egoizmu, 
keď sa človek nechce deliť. Človek, ktorý 
chce mať a nedáva tomu druhému to, čo 
je potrebné dať. Takto jedná svet hriechu, 
ktorý zle používa peniaze. Ale Nebeský 
Otec vo svojej všemohúcnosti a prozreteľ-
nosti chce, aby sme prosperovali. Chce, aby 
sme boli bohatí, on chce, aby sme mali, ale 
v ňom. Mali tak, aby nás neovládli peniaze, 
ale tak, aby sme my vládli nad peniazmi. 

Keď sa prizrieme svetu, môžeme tiež vidieť, 
ako sa v ňom zle používa sexualita. Sexu-
alitu Boh vložil do človeka, aby slúžila na 
tvorenie vzťahov. Zlé používanie sexuality 
však vedie k žiadostivosti. Vo svete vidieť 
v tejto veci liberalizmus. Ľudia sa nevedia 

podriadiť normám, chcú robiť to, čo sa 
im páči, a to bez určitého poriadku, bez 
disciplíny. Toto je svet hriechu, snaha mať 
vládu nad človekom, ovládať brata, sestru, 
pošliapať po bratovi, sestre… Ale v Božích 
plánoch to takto nie je, lebo on urobil 
všetko dobré. Boh sa tešil z toho, čo urobil, 
lebo tento úžasný svet urobil na svoju slá-
vu a dobrá tejto zeme urobil, aby boli pre 
človeka a slúžili mu, nie aby nad ním vládli.

Nebeský Otec nám dal slobodu, aby sme 
ho oslavovali, aby sme sa rozvíjali podľa 
istých zákonov. Ako môžeme učiť správ-
ne používať slobodu, ako môžeme učiť 
správne používať peniaze, ako môžeme 
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učiť správne používať sexualitu? Slovami, 
doktrínou, školami, ale predovšetkým skut-
kami, príkladom. Pán Ježiš sa stal chudob-
ným, aj keď bol bohatý, lebo takto hovorí 
Božie slovo v 2 Kor 8, 9: „… hoci bol bohatý, 
stal sa pre nás chudobným, aby ste sa vy 
jeho chudobou obohatili.“ Ježiš sa stal 
chudobným, veľmi chudobným. Ježiš, Pán 
a Kráľ všetkého, čo bolo stvorené, nevlast-
nil nič, aby dokázal, že je skutočne bohatý. 
Nenaučil nás chudobe slovami. Dal nám 
príklad, on sa stal chudobným pre nás. 
Máme milovať chudobu, ale nie chudobu 
telesnú, chudobu, keď nič nemám, ale chu-
dobu Kristovu. Pretože Kristova chudoba je 
bohatstvom: nejde o to nemať, ale naopak 

mať v hojnosti. Ježiš sa stal poslušným, stal 
sa sluhom. Môžeme o tom čítať v Božom 
slove (Flp 2, 8): „Uponížil sa, stal sa posluš-
ným až na smrť, až na smrť na kríži.“ Ježiš 
sa stal poslušným, vzdal sa svojej slobody. 
Odovzdal svoju slobodnú vôľu a vložil ju 
do rúk Otca, stal sa poslušným až na veľmi 
ponižujúcu smrť na kríži. 

Ježiš je zasvätený, neoženil sa. Narodil 
sa Panne Márii, ochraňoval ho sv. Jozef, 
panic, ohlasoval ho jeho predchodca Ján 
Krstiteľ, tiež panic. Nielen Ježiš sám sa 
zasvätil, ale bol obklopený zasvätenými. 
Boli chudobní ako on. Boli poslušní ako on. 
Ježiš nás naučil vládnuť nad vecami tejto 
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zeme vďaka chudobe. Vládnuť nad afektmi 
a nad sexualitou vďaka panenstvu. Ježiš 
nás naučil správne používať slobodu vďaka 
poslušnosti. Ježiš je sám chudobný, Ježiš 
je panic, zasvätený, je poslušný. A nenaučil 
nás to iba teoreticky, ale dal nám príklad. 

V Mt 19, 21 Ježiš hovorí: „Ak chceš byť 
dokonalý, predaj čo máš, rozdaj chudob-
ným a budeš mať poklad v nebi. Potom 
príď a nasleduj ma!“ Títo bratia a sestry 
(prednáška zo sľubov zasvätených – pozn. 
redakcie) sa zaviažu s Ježišom vyhlasujúc, 
že budú žiť chudobu, že chcú nasledo-
vať Pána Ježiša v poslušnosti pre Božie 
kráľovstvo, že nebudú viac rozhodovať 
o svojom živote sami, ale budú to robiť 
spolu so svojim bratmi a sestrami. Vzdávajú 
sa manželstva, nebudú používať sexualitu 
na plodenie a uspokojenie, ale vložia ju 
do rúk Všemohúceho Otca a odovzdajú 
ju službám Božieho kráľovstva. Nebudú 
neplodní, ba naopak, budú mať veľa detí. 
Jeden z mojich starších bratov mal sedem 
detí, ďalší mal šesť, ďalší brat mal päť, sú to 
početné rodiny, mám 106 synovcov a ne-
terí. Ale ja som ich premohol, lebo ja mám 
viac ako päťtisíc detí! Lebo panenstvo pre 
Božie kráľovstvo je plodné, chudoba pre 
Božie kráľovstvo je hojnosť a poslušnosť 
pre Božie kráľovstvo je plná tvorivosti. 

Kto sa zasvätí panenstvu pre Božie kráľov-
stvo, stáva sa veľkým stimulom, volaním 
k vernosti aj pre manželské páry. Svet 
veľmi ľahko čosi mení, menia sa manžel-
ky, menia sa manželia, ale pravé šťastie 
spočíva vo vernosti. Vernosť priateľovi, 

vernosť komunite, vernosť Pánovi Ježišovi. 
Lebo vernosť aj v manželstve je znakom 
prítomnosti Ducha Svätého: potrebujeme 
Ducha Svätého, aby sme mohli zostať 
verní v rodinách. Mladí, nemajte strach 
z panenstva pre Božie kráľovstvo, lebo tu 
nejde o ľudské sily. Nie našimi vlastnými 
silami, ale mocou Ducha Svätého! Teda 
ak niekto z vás cíti vo svojom srdci, že ho 
Duch Svätý volá k panenstvu pre Božie 
kráľovstvo v Koinonii Ján Krstiteľ, nemaj 
strach, buď odvážny, lebo Duch Svätý ti dá 
silu. Mal som 19 rokov, vo svojom srdci som 
počul toto volanie a odpovedal som. Dnes 
je tomu 52 rokov, čo takto žijem, ale je to 
vďaka Duchu Svätému. Nemajte strach, Je-
žiš vám dá silu: ak cítite volanie, nasledujte 
ho, On vás nikdy nesklame. To isté platí aj 
pre manželov: dôverujte Pánovi, že vďaka 
sviatosti manželstva si budete verní až po 
smrť. On vám dá silu pre vernosť. Všetko je 
dielom Ducha Svätého: ten, kto sa zasvätil 
v panenstve pre Božie kráľovstvo je taký 
preto, lebo to robí Duch Svätý, aj manželia, 
ktorí žijú vo vzájomnej vernosti, žijú tak 
preto, lebo to robí Duch Svätý. Dôverujme 
Duchu Svätému, zachyťme sa dobre Pána 
Ježiša, lebo je to práve on, kto z nás robí 
nové stvorenia. 

Nech nás Pán obdaruje mnohými povola-
niami pre zasvätený život. Nech nás Pán 
obdaruje mnohými rodinami, ktoré žijú 
vo vernosti, nech nás Pán zahrnie plod-
ným panenstvom a rodinami, ktoré budú 
plodné.
[×]
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Ako dlho si v komunite a čo pre teba zname-
ná byť v Koinonii Ján Krstiteľ? 
B. D.: V komunite som osem rokov a zna-
mená to pre mňa dar priateľstva. V komu-
nite som si našla aj môjho manžela, za čo 
som Bohu veľmi vďačná. 
R. D.: V komunite som sedem rokov a zna-
mená to pre mňa byť spolu s priateľmi, 
ktorí idú po Božej ceste. 

Čím si profesionálne? Vplýva komunita na 
tvoj profesionálny a súkromný život? Ak áno, 
ako?
B. D.: Som vyštudovaný ekológ, ale 
nepraktizujem to, lebo hneď po skončení 
školy som sa vydala a odvtedy som na 
materskej dovolenke. Komunita na moju 
rodinu vplýva veľkým pokojom. Sme radi, 
že sa môžeme stále vracať do komunity.
R. D.: Profesionálne som remeselník-
-živnostník a špecifikácia je kamenár, 
obkladač-dlaždič. Komunita vplýva na môj 
život, lebo často cítim, že ma moja práca 
pohlcuje. V komunite sa viem zastaviť 
a dnes by som už bol niekde inde, keby 
som ju nepoznal. Jasne, aj v súkromní pri 

výchove detí, v manželskom živote mi 
ukazuje cestu. 

Dovolíš nám nahliadnuť do vášho súkromia? 
Kedy ste sa zoznámili, kde ste sa zoznámili, 
ako dlho ste sa stretávali? 
B. D.: S Rikim som sa zoznámila na Kurze 
Filip, kde som stretla dvoch úžasných 
mužov naživo: Ježiša Krista a Rikiho. Sme 
spolu už sedem rokov a poznáme sa skoro 
deväť rokov. Spoznala som vlastne naraz 
komunitu aj môjho manžela.
R. D.: Zoznámili sme sa na kurze Filip v KJK 
v roku 1998. Chodili sme spolu rok.

Čo ti na tvojom partnerovi najviac imponuje 
ako na človeku?
B. D.: To, že je to veľmi otvorený, veľmi 
pokojný človek. Rikiho som videla nervóz-
neho len vtedy, keď som začala šoférovať. 
Z jeho pokoja čerpám aj ja. To, že je na 
seba prísny, a potom aj na nás, na rodinu. 
R. D.: Najviac mi imponuje, že Betka je 
bezprostredná, veselej povahy, hneď od 
začiatku mi bola veľmi sympatická. Je to 
veľmi dobrá matka a manželka.

Riki a Betka Dulovci. Sympatický mladý manželský pár, ktorý môžeme 
na stretnutiach koinonie najčastejšie vidieť obklopený všadeprítom-
nými (vlastnými) deťmi. Vždy starostlivá Betka, vždy pokojný Riki. Akí 
sú naozaj, čo si myslia o komunite a aké sú ich plány? Na toto ako aj 
na mnohé iné veci sme sa ich vo vašom mene opýtali. A aby to nemali 
také ľahké, na otázky nám odpovedali oddelene nevediac o tom, čo 
odpovedal ten druhý. 

Komunita a rodina
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Čo si vážiš na sebe samej/om a v čom na-
opak vidíš priestor na zlepšenie?
B. D.: Riki hovorí, že mám dar na deti, 
preto máme tak veľa detí. Mňa deti bavia. 
V komunite som načerpala veľa myšlienok, 
ktoré mi dodávajú sily v ťažkých životných 
situáciách, napríklad keď ma deti rozčúlia, 
prosím Ducha Svätého, aby mi dal pokoj, 
vnútorný pokoj do srdca. Príde to, no nie-
kedy vybuchnem a vtedy si hovorím, aká 
som zlá mama. 
R. D.: Vážim si na sebe samom, že Boh 
mi dáva pracovitosť, otvorenosť a tvoriť 
vzťahy s ľuďmi. Možno by som mal byť 
hĺbavejší po Božom slove.

Aké sú tvoje záľuby?
B. D.: Medzi moje záľuby patrí zdravá 
výživa a deti.
R. D.: (Dlhšia pauza, úsmev) Som tak 
pohltený prácou a rodinou, že nemám 
žiadne záľuby. Ale mám túžby viac rela-
xovať v prírode. A bicykel… Možno, snáď 
niekedy…

Koľko máte detí a koľko ich ešte chcete mať? 
B. D.: Máme štyri deti a ja už hovorím, že 
už končím, ale Riki vraví, že on nie. 
R. D.: Štyri. Otec Ricardo povedal, že bude 
ešte piate a myslím, že s ním súhlasím. Ale 
musí na to prísť čas. 

R o z h o v o r | K o m u n i t a  a  r o d i n a
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Ako vyzerá tvoj bežný rodinný deň? 
B. D.: Bežný školský deň začína u nás dosť 
skoro ráno, lebo ráno, pokiaľ vychystáme 
všetky deti do školy a škôlky, je to asi naj-
viac napäté. Potom som s dvoma mladšími 
na materskej dovolenke a je to kolotoč 
okolo plienok, dojčenia, varenia, vychádz-
ky. Večer som rada, keď je v dome pokoj 
a ja si môžem niečo prečítať. 
R. D.: Vstávam o pol šiestej. Ráno sa 
pomodlím, keď stihnem a niektoré z detí 
sa nezobudí, pripravím deťom raňajky a ve-
ziem ich do školy a škôlky. Potom idem do 
práce. Deti väčšinou vyberá Betka, lebo ja 
pracujem dlhšie. Večer sa všetci stretneme 
pri večeri. Betka uspáva bábätko a ja tých 
starších.

Dnes je ponuka mnohých spoločenstiev, 
každý človek hľadá svoje miesto a je to tak 
správne. Prečo práve ty a komunita? A čo 
môže ponúknuť komunita rodinám? 
B. D.: Pred manželstvom som poznala 
komunitu Svetlo-Život a bola som aj na 
stretkách evanjelickej cirkvi, apoštolskej 
cirkvi. V Komunite som našla dar priateľ-
stva. Čo sa týka rodiny, veľmi sa mi páči, ak 
sa rodiny spolu stretávajú na stretnutiach, 
detských táboroch a tak. Asi najviac sa 
mi na komunite páči jej otvorenosť pre 
rodinu.
R. D.: Nejako o tom neuvažujem, lebo 
Boh ma posadil tu a nehľadám, že možno 
niekde inde by mi bolo lepšie alebo horšie. 
Som tu a neuvažujem o tom. Myslím si, že 
tu je to správne miesto, spoznali sme sa tu 
s Betkou, že je to Božia vôľa. 

Ste koordinátormi agapita rodín. V súvislosti 
s tým sa chcem opýtať, aké sú vízie práce 
s rodinami v komunite. 
B. D.: Ostáva stále pri detských tábo-
roch. Myslím si, že keď sa nájdu správni 
ľudia, rozvinie sa aj iná pomoc pre rodiny 
s deťmi. Keď nám odrastú deti, teším sa na 
spoluprácu v širšom rozsahu. Navrhla by 
som tiež prednášky v oblasti vzdelávania 
matiek a prednášky pre matky a otcov, ako 
vychovať problematické deti a podobne. 
R. D.: V tomto smere myslím, že zaostávam 
a že je tu tiež priestor pre zlepšenie. V na-
šom agapite sú neúplné rodiny. Manželia na 
agapitá nechodia alebo prídu len sem-tam 
a je to cítiť na tých ženách, že je tam nejed-
nota, ťažko sa s nimi pracuje. Uvažoval som 
nad tým, ako sa k nim bližšie dostať… 

Chcel/a by si ešte niečo povedať ty sám/ma 
čitateľom Vetra?
B. D.: Čitateľom by som chcela povedať, 
že ak si myslia, že už nevládzu, majú ešte 
veľké rezervy. Treba len padnúť na kolená, 
niekedy si aj trochu poplakať a stále, keď je 
nejaká kríza, ďakovať Bohu za všetky dobré 
i zlé stránky v živote a čerpať z Božieho 
slova. Nie z kníh, ale z Božieho slova. Je to 
prameň múdrosti a lásky.
R. D.: Cítim, že je veľkým požehnaním, 
keď sa dvaja mladí stretnú v Koinonii Ján 
Krstiteľ. Žehnám mladým, ktorých som 
videl veľa na poslednej koinonii, aby sa 
poobzerali po partnerovi v komunite. Je to 
dobrý začiatok života v manželstve a rodi-
ne. A požehnaný.

Za rozhovor ďakuje Mária Ščepitová

R o z h o v o r | K o m u n i t a  a  r o d i n a
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Milý brat, sestra!
Chcem Ťa pozvať k vydaniu aj kratučkého 
svedectva, toho, čo si prežil/a s Pánom 
v rôznych situáciách, okolnostiach tvojho 
života. Tvoje podelenie sa s tým, ako sa ťa 
dotkol živý Ježiš, ako ti pomohol, uzdra-
vil, či oslobodil, isto povzbudí ostatných. 
Svoje svedectvo môžeš poslať e-mailom 
na: jurka@pobox.sk, osobne mi dodať na 
koinoniách či stretnutiach komunity, tiež 
na koinonii vhodiť do škatule s označením 
Vietor, prípadne poslať na adresu redakcie 
Vetra. Vopred ďakujem tým, ktorí sa vo 
svojom srdci rozhodli tak urobiť a podeliť sa 
o povzbudenie s nami všetkými. Nech Boh 
požehná ochotu každého z vás. 
Jana Juričková 

Chcem svedčiť o sile modlitby a spoločen-
stva. Moje manželstvo momentálne prechá-
dza krízou a môj manžel sa to rozhodol riešiť 
tým, že sa odsťahoval a o problémoch sa so 
mnou nebol ochotný rozprávať, ani ich rie-
šiť. Zostala som sama s mnohými výčitkami 
a bolesťou. Zastavila som sa vo svojom du-
chovnom živote pred obrovským balvanom 
a myslela som si, že to nedokážem prekonať 
a že sa to ani prekonať nedá. Aj keď som 
svojimi ústami vyznávala, že mu odpúšťam, 
v mojom srdci to tak nebolo. Navštívila 
som otca Antona, ktorý sa so mnou modlil, 
„prešiel“ so mnou okolo toho balvanu a ja 
som sa cítila konečne slobodná. Modlil sa 
so mnou za môjho manžela a odvtedy sa 
zaňho modlím každý deň aj ja. Po tomto 
odpustení ma Pán uzdravil aj fyzicky. Dnes 
chcem aj touto cestou poďakovať Pánovi 
za svoje spoločenstvo.Vďaka ti, Pane, že si 

ma priviedol do tejto komunity a že som tu 
našla svoje miesto.
Ivana

Chcem vydať svedectvo o svojom Bohu, 
ktorého myšlienky sú nad našimi myšlien-
kami a ktorého cesty sú nad našimi cestami. 
Môj život často pretkával smútok a pocit 
sklamania zo seba. Niekedy som si dokonca 
priala zomrieť. Keď mi asi pred dvoma rokmi 
oznámili, že mám myóm, nevedela som, čo 
to je. Lekárka ma pozorovala počas pravi-
delných kontrol. Minulý rok som už zažívala 
problémy, ktoré myóm spôsoboval, napríklad 
veľký pokles železa v krvi a s tým súvisiace 
ťažkosti s dýchaním už pri malej námahe. 
Prosila som Ježiša, aby ma uzdravil, ale vieru 
som nemala. Modlili sa za mňa bratia a sestry 
z KJK. Chcela som zažiť zázrak, ako ma Ježiš 
po nejakej modlitbe uzdraví a ja by som 
nemusela ísť na operáciu. Ježiš urobil zázrak 
a uzdravil ma nie podľa mojich predstáv, lež 
oveľa veľkolepejšie. Dal mi lekárov skvelých 
po ľudskej i po odbornej stránke a to, poveda-
la by som, v najvyššom čase. Operácia bola 
trochu ťažšia, no dopadla výborne. Ježiš ma 
uzdravil na tele, ale uzdravil aj môjho ducha. 
Po operácii sa zmenil môj postoj k životu. 
Úprimne som začala byť Bohu vďačná za to, 
že žijem, a môj vzťah s ním sa stal drahším 
a slobodnejším. Často si uvedomujem, že Boh 
mi dal druhú šancu. Prežívam, že ma chce tu 
na tomto svete a že ľudia okolo mňa, moji 
priatelia, chcú, aby som žila. Zažívam radosť, 
že žijem, a teším sa na budúcnosť, lebo verím, 
že s Ježišom bude dobrodružná, zaujímavá 
a naplnená zmyslom. 
Katka
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Ahoj! 

Možno sa aj ty nájdeš na niektorej fotke 
z letných táborov. 

Rád píšeš, fotíš, kreslíš? Robíš grafiku, páči 
sa ti robiť rozhovory so zaujímavými ľuďmi? 
Chceš pomôcť dobrej veci a zároveň rozvinúť 
talenty, ktoré Boh do teba vložil a čakajú len 
na tú správnu chvíľu? Tá chvíľa je už tu! Vietor 
potrebuje mladé talenty. Ak ťa oslovujú tieto 
riadky, neváhaj a daj o sebe vedieť: napíš 
nám alebo mailuj na adresu Vetra: 

Koinonia Ján Krstiteľ – Vietor 
Jesenského 26, 040 01 Košice 
e-mail: vietor@koinonia.sk 

Poď s nami oslavovať Boha spôsobom, ktorý 
rozbalí tvoje dary a osloví nimi iných. Tešíme 
sa práve na teba!
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TÁBORY ML ADÝCH: 
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SPOLOČNÁ ZÁBAVA A SPOLOČNÝ ADRENALÍN
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Rodiny a deti
Čo? Tábor rodín
Kedy? 4. – 6. augusta
Kde? Oáza Široké
Kto? 22 dospelých a 15 detí
zažilo počas tohoto leta požehnaný čas 
v krásnom prostredí na chate v Širokom. 
Neveríte? Prečítajte si svedectvo Mariána 
a Niky.

Tohtoročný tábor rodín sa niesol v myš-
lienke VOLÁME SA BOŽÍMI DEŤMI A NIMI 
AJ SME. Deti sú úprimné, nebojácne, 
a bolo to vidieť aj na nás dospelých. Tvorili 
sme a budovali priateľstvá, no vek nebol 

prekážkou. Vedeli sme sa zabaviť ako deti. 
Na súťažiach medzi nami vládla priateľská 
„rivalita”. Bolo pekné, ako sme sa vedeli 
navzájom povzbudzovať.

Sobotňajšia téma, partnerské a spoločné 
zdieľanie o vzťahu Boh – manžel – manžel-
ka, boli tiež super. Myslíme, že každému to 
ukázalo cestu, akou by sme sa mali v man-
želstve (v rodine) uberať, aby to bolo krás-
ne a požehnané. Odporúčame všetkým 
zúčastniť sa ďalších táborov rodín. Získate 
tak nových priateľov a vaše manželstvo, ro-
dina, načerpá nových síl. Už teraz sa tešíme 
na budúcoročný tábor rodín a na vás.

Marián a Veronika Kakalecovi



V e t r í k

Ako malé dieťa nás naši rodičia a krstní rodičia priniesli do chrámu na krst, aby nás ním začle-
nili do veľkého spoločenstva ľudí viery, nádeje a lásky.

O t á z k a :  K t o  b o l  J á n  K r s t i t e ľ ?

• V škole: „Mirko, vytvor množné číslo od slova nedeľa!“ „Prázdniny!“

• Pýta sa revízorka vo vlaku staršieho chlapca: „Koľko máš rokov?“
 „Šesť.“ „Ale vyzeráš na 15!“ „To viete, starosti…“

V t i p y : 

KRESLI  PRE VAS ANDREA PAVLÍKOVÁ



Intencie

• prosme, aby nás – členov Koinonie 
Ján Krstiteľ – Duch Svätý zapálil oh-
ňom horlivosti evanjelizovať,

• prosme, aby Pán Ježiš požehnával 
výstavbu nášho spoločného domu vo 
Vyšnom Klatove,

• prosme, aby Pán Ježiš umocňoval 
vzájomné väzby medzi nami v koino-
nii a pomazal nás priateľstvom,

• prosme za požehnanie pre nových 
bratov a sestry, ktorí sa v tomto roku 
stali členmi koinonie,

• prosme, aby nás Duch Svätý viedol 
a ukazoval nám nové spôsoby a me-
tódy pri evanjelizácii a o požehnanie 
evanjelizácie cez masmédiá.

Kalendár

> 4. 11. 2006
 Celodenné stretnutie pre tých, čo 

majú službu modlitby príhovoru; 
Prešov-Opál, od 9:30

> 4. – 5. 11. 2006
 Kurz Filip; Košice, Považská 7
> 11. 11. 2006 – agapito 
> 12. 11. 2006 

Kurz animácie; Zlatá Idka – začiatok 
9:30

> 18. – 19. 11. 2006 – Kurz Kerygma
> 25. 11. 2006 – Stretnutie služby deťom 

KJK; Prešov-Opál; 10:00
> 2. 12. 2006 – Agapito
> 17. 12. 2006 – Koinonia 

Koinonia Ján Krstiteľ
katolícke spoločenstvo 

v službe novej evanjelizácie
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