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O b s a h P r í h o v o r

Ján Krstiteľ ohlasuje 
novú dobu milosti. 
Preto je jeho posol-
stvo plné radosti. 
Ohlasuje, že naozaj 
prichádza Boh. 
On je tým pravým 

hlasom volajúcim na púšti: „Pripravte cestu 
Pánovi!“ A cesta, ktorú je potrebné pripraviť, 
už nie je cesta v púšti, ktorú piesok zaveje, ale 
cesta vo vnútri človeka, ktorá je trvalá. Táto 
cesta sa nazýva obrátenie. Obráťme svoje 
srdcia, zmeňme svoje zmýšľanie, začnime 
myslieť ináč! Obrátenie u Jána Krstiteľa to 
je zmena – tak vnútorne hlboká, že mení 
celý vonkajší život. Čo to pre nás znamená 
konkrétne? Vyjsť na púšť týchto dní a pripra-
viť cestu v životoch iných tak, aby sa mohli 
stretnúť so živým Kristom. 

Milan Bednarik

… na adresu autority

Pravá autorita je zameraná viac na vzťahy, 
osobnú rovinu, partnerstvo, ako na ciele 
a ich dosiahnutie. Autorita je požehnaním 
vtedy, ak zapáli srdcia bratov k službe, 
pomáha jednotlivým bratom a sestrám 
uplatniť schopnosti, ktoré im Boh dal, ak 
podporuje, motivuje a vedie bratov, aby 
sa stali tým, čím ich chce Boh mať. Pravá 
autorita nenesie celú ťarchu zodpovednosti 
sama, ale väčšinu svojho času investuje do 
formácie; deleguje bratov.

Milan Bednarik
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Kurz animácie
Ako animovať (= oživiť) spoločenstvo na 
stretnutiach komunity, ako ho voviesť do 
jednoty a k oslave Ježiša na biblických 
a praktických príkladoch, poznávalo asi 
12 ľudí pod vedením o. Milana Bednari-
ka. Účastníci kurzu konaného v nedeľu 
12. novembra v Zlatej Idke budú animo-
vať predovšetkým štvrtkové stretnutia 
a koinonie. 

Stretnutie k službe deťom
Ježiš nechal deti prichádzať k sebe a klá-
dol ich do stredu, boli pre neho dôležité. 
V snahe dať deťom to najlepšie sa pod 
vedením Janka a Stanky Timkových stre-
tlo asi 15 ľudí pôsobiacich v službe deťom 
25. novembra v kaplnke v prešovskom 
Opále, aby sa spolu zdieľali, zahrali a rástli 
vo svojej službe.

S p r á v y

Maxiagapito pre rodiny
Čo je zmyslom manželstva, prečo formo-
vať svoje manželstvo, čo s negatívami 
manželského partnera, prečo a ako po-
vedať partnerovi: „Odpusť“ boli nosnými 
témami prednášky o. Antona Pariľáka 

2. decembra na ZSS Masarykova Prešov. 
Zdieľanie a modlitby manželských párov 
Koinonie za ich vzájomné partnerské 
vzťahy budú pokračovať na agapitách 
manželských párov a na kurze Rúth vo 
februári 2007. 

Maxiagapito mladých
O službe v komunite a o jej najdôležitej-
šom pilieri – Dome modlitby rozprávali 
s koordinátorom pre mladých Sergejom 
Vasiľjevom mladí Koinonie 2. decembra 
v Košiciach na Považskej. Súčasťou zdieľa-
nia v malých skupinkách bolo aj navrhnúť, 
čo mladým v KJK chýba. Spoločné agapé 
a zdieľanie s kreatívnymi nápadmi maxia-
gapito mladých ukončili.
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Identita
Jána Krstiteľa
•  A n t o n  P a r i ľ á k

Meno Ján znamená „Boh je milostivý“. 
V tomto mene Boh prichádza, aby si 

čosi vzal, čosi privlastnil, aby čosi pome-
noval, dal čomusi zrod. Lebo dať niekomu 
meno, znamená vlastniť ho, privlastniť si 
ho, mať nad ním moc, povolať ho k životu. 
Boh vstupuje do života jedného manžel-
ského páru, dáva tam povstať novému 
životu a keď sa ten život rodí, hovorí: Bude 
sa volať Ján. To isté robí Boh v dnešných 
časoch, dal povstať jednému spoločenstvu 
a povedal: „Toto spoločenstvo sa bude 
volať Ján Krstiteľ.“

V mene Ján je povolanie, poslanie a je 
program pre činnosť, pre službu. Boh 
vkladá do života Jána Krstiteľa ako biblickej 
osoby a zároveň do života toho, kto prijíma 
povolanie Ján Krstiteľ, tri charakteristiky. 

Prvá charakteristika – Ján sa rodí ako 
zázrak. Božie slovo hovorí, že boli dvaja 
veľmi zbožní ľudia: Zachariáš, starozákonný 
kňaz, a jeho manželka Alžbeta. Božie slovo 
o nich hovorí, že zachovávali prikázania. 
Verne slúžili Bohu, obetovali mu celý svoj 
život, ale jedna modlitba sa tiahla celým 
ich životom: mať dieťa. Keď táto modlitba 
nebola dlho Bohom vypočúvaná a obaja 
boli už pokročilí vekom, možno mnohí 

povedali, to je trest Boha za niečo zlé, 
a dostalo sa im ešte aj príkoria. No v jednej 
chvíli Boh posiela jedného z najvyššie 
postavených anjelov, Gabriela. Anjel 
prichádza a hovorí: „Neboj sa, Zachariáš, 
lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja 
manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu 
meno Ján.“ Zachariáš, napriek tomu, že bol 
kňazom, modlil sa a stál pred Bohom, je 
prekvapený, ale Boh je verný. Narodenie 
Jána Krstiteľa je odpoveďou Boha na ich 
modlitbu.

Ďalšiu vec, ktorú si je možné pri tomto 
zásahu Boha všimnúť, je to, že títo rodičia 
majú iba jediné dieťa. Dostávajú po mno-
hých modlitbách do daru Jána nie preto, 
aby bol výlučne ich vlastníctvom, aby bol 
pre nich nejakou modlou, ale dostávajú 
do daru chlapca, o ktorom Boh hovorí, 
že bude pre mnohých požehnaním. Ak 
zakúšaš vo svojom srdci to, že ťa Boh volá 
byť Jánom Krstiteľom, je to možno ovocím 
modlitby mnohých. 

Ján je naozaj najväčší z prorokov. Prečo? 
Prorok Izaiáš, jeden z najväčších prorokov, 
videl Mesiáša rovnako ako Ján, ale videl ho 
vo svojich videniach. Ján Krstiteľ je najväčší 
preto, lebo dostal mimoriadnu výsadu. 
Nielenže o Mesiášovi prorokuje, ale do-
stáva milosť vidieť ho na vlastné oči. „Keď 
na druhý deň videl, ako k nemu prichádza 
Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma 
hriech sveta, to je ten, o ktorom som vám 
hovoril“ (Jn 1,29). Dokonca si je tým taký 
istý, že dovoľuje svojim učeníkom, aby 
išli za Ježišom – tým, ktorých vychoval, 
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ktorí boli s ním a ktorí mu mali v staršom 
veku dokonca slúžiť, ako to bolo vtedy 
zvykom. V tom je špecifické poslanie Jána 
Krstiteľa: vidieť a dotýkať sa Mesiáša, mať 
s ním skúsenosť. Je nevyhnutné vedieť, 
že to, že zakúsim Krista, vyvoláva vo mne 
túžbu ísť a hovoriť o ňom iným. Ten, kto 
prichádza do tohto spoločenstva a myslí si, 
že tu nájde vyriešenie svojich zdravotných 
či ekonomických problémov, sa veľmi sa 
sklame, lebo toto je až ovocie povolania 
byť Jánom. V tomto spoločenstve je naozaj 
možné zakúsiť Božie milosrdenstvo cez 
uzdravenie a oslobodenie, ale byť Jánom 
Krstiteľom znamená zakúsiť jeho blízkosť, 
dotknúť sa ho, vidieť ho a ukazovať na 
neho iným.

Druhá charakteristika je, že Boh cez Jána 
koná niečo nové, dáva vzniknúť, dáva rásť 
čomusi novému a to najprv v živote Zacha-
riáša a Alžbety, potom v živote okolia. 

Zachariáš a Alžbeta boli v pokročilom 
veku. Vtedy prichádza Boh a vkladá do 
ich zaužívaného, zabehanému rytmu 
novinku, ktorá premieňa všetko. Naozaj 
je to zásah ako blesk z čistého neba, ktorý 
všetko mení. Boh, keď volá k životu Jána 
Krstiteľa, robí zmenu v živote Zachariáša 
a Alžbety – majú získať novú mladosť. Ak 
ťa Boh zavolal byť Jánom Krstiteľom, tak to 
znamená, že ťa Boh volá do novej mladosti. 
Zachariáš však onemel a Alžbeta ostala na 
komunikáciu s okolím sama. Ján sa narodil, 
na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli 
mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. 
V tejto rodine bolo zaužívané, že každý 

chlapec sa mal volať po otcovi. Je zaujíma-
vé, že v Alžbete rodí sila povedať: „Bude sa 
volať Ján“. Alžbeta vie, že to tak povedal 
Boh. On mu určil meno a poslanie a nikto 
to nemôže zmeniť. A keď spor o tradíciu 
nemá konca, vstupuje do hry Zachariáš, 
a píše: „Ján sa bude volať.“ A v tej chvíli sa 
rozväzuje jeho jazyk a on môže velebiť 
a chváliť Boha. 

Byť Jánom Krstiteľom prináša so sebou 
mnohé prvky, ktoré sú nové. Také, ktoré 
dávajú mladosť, ktoré dávajú život, ktoré 
posúvajú človeka do ešte radostnejšej 
skúsenosti s Ježišom, lebo mladý človek 
sa vyznačuje veľkou radosťou. Boh ťa chce 
použiť na to, aby si priniesol radosť do 
tradície, aby si ju omladil. Poslaním Jána 
Krstiteľa je, aby sme do tradície v našich 
rodinách, do tradície v cirkvi, do tradície 
vo všeličom možnom priniesli mladosť, 
život, radosť, ktorá je v Ježišovi Kristovi. 
Nemusíš sa báť, keď budeš možno musieť 
veľakrát vysvetľovať svojmu okoliu kto si, 
v akom spoločenstve si a prečo. Keď prijí-
maš meno, prijímaš s ním aj toto poslanie. 
Vyzbroj sa veľkou trpezlivosťou a Boh ťa 
požehná.

Tretia charakteristika – ktorá súvisí s povo-
laním Ján Krstiteľ, je posilňovanie slabých. 
Zachariáš a Alžbeta boli neplodní, to 
znamená, že v jednej oblasti svojho života 
boli slabí, lebo napriek všetkým možným 
snahám nevedeli sami s touto vecou nič 
urobiť. Povolanie Ján Krstiteľ prichádza do 
skutočnosti, kde človek zažíva, že je slabý, 
sám si nevie rady. 
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Ježiš je ten, ktorý prichádza, aby uzdravil 
chorých, otvoril oči slepým, vytiahol väz-
ňov zo žalára, ohlásil milostivý rok – život 
v Pánovej milosti. A povolanie byť Jánom 
znamená ukazovať na Neho, vstupovať 
do tejto veľkej milosti Pánovej, do tohto 
veľkého Božieho zámeru zachrániť svet. 
Povolanie byť Jánom Krstiteľom znamená 
dovoliť Bohu, aby cez službu hlásania boli 
zasiahnutí mnohí. 

Narodenie Jána Krstiteľa sprevádza po-
treba viery. Zachariáš ju nemá, preto mlčí. 
Neverí, jeho ústa sa zatvárajú a Boh počká, 
kým prejaví vieru v jeho zámery – kým po-
tvrdí: „Ján sa bude volať“, aby sa jeho ústa 
otvorili a aby mohol oslavovať Boha. Ale 
Ján, keďže vieru má, je povolaný ohlasovať 
chudobným, slabým, že existuje záchrana 
a volá sa Ježiš. Posilňovanie slabých sa 
viaže na vieru. „Uveril som, a preto som 
povedal“, hovorí svätý Pavol v 2Kor 4,13. 
Služba tým, ktorí sú slabí, možno aj služba 
sebe, stojí na tom, že prijímam toto povo-
lanie, aby rástla moja viera, aby moje ústa 
boli otvorené, aby som ja sám a iní okolo 
mňa zakúšali Ježiša živého a zmŕtvychvsta-
lého, aby ten, ktorý krstí Duchom Svätým, 
zasiahol aj môj život.
[×]

Mk 1, 29 – 31
•  Z u z a n a  S o t á k o v á

 „Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jaku-
bom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho 
domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. 
Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, 
chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opus-
tila a ona ich obsluhovala.“ (Mk 1, 29 – 31)

Slovo začína tým, že Ježiš vychádza zo 
synagógy. Synagóga je miesto, kde sa Ježiš 
stretával s ľuďmi. Prečo slovo začína tým, 
že Ježiš vychádza zo synagógy? Synagóga, 
chrám, kostol, je miesto modlitby. Je to veľ-
mi pekné a veľmi dobré miesto, kde chvá-
lime a oslavujeme Pána, ale vychádzame 
z neho a odchádzame domov, do života. 
Božie slovo predstavuje Ježiša, ktorý kráča, 
žije, hýbe sa, nestojí. Keď Ježiš kráča, ide za 
človekom, ide tam, kde ide človek, kde ide 

T é m a | M k  1 ,  2 9  –  3 1
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jeho ľud. Ježiš síce vychádza zo synagógy, 
ale hneď vstupuje do domu. 

Dom je miesto, kde sa radujeme, ale 
aj smútime, odpočívame, študujeme, 
pracujeme. Je to miesto, s ktorým je 
človek spojený. Preto môžeme povedať, 
že keď Ježiš vstupuje do domu, vie, že tam 
niekoho nájde, že tam nájde človeka. Ježiš 
nachádza v dome jednu konkrétnu osobu 
s konkrétnym problémom. Je mu hneď 
predstavený problém – Šimonova testiná 
je chorá a leží v posteli. 

Aj my často prichádzame za Ježišom a ako 
prvý nám napadne problém, ktorý nesie-
me. Možno máš za sebou ťažký týždeň, 
možno radostný, možno sa k tvojim prob-
lémom pridala ďalšia kopa, možno breme-
no, ktoré malo päť kíl, dnes má desať, preto 
ti ani nepríde divné predstaviť Ježišovi, dať 
mu hneď to ťažké, nech to zoberie. Ježiš 
nie, aby to nerešpektoval, ale to, čo ti chce 
povedať skrze gestá, ktoré vidíme v Biblii 
je, že prvé, čo ho zaujíma, si ty. Vidí tvoju 
situáciu, tvoju chorobu, problém, ťažkosť. 
Vidí, čím sa zaoberáš a čím sa trápiš. Ale 
v tom všetkom nerobí ako prvé, že hovorí: 
„Choroba, problém, ustúp!“ Vstupuje a chy-
tá ťa za ruku. 

Príde k žene a chytí ju za ruku. Držaním 
niekoho za ruku okrem toho, že vyjad-
rujem – chcem ti pomôcť, vyjadrujem 
aj – som blízko, som tu a som tu pre teba. 
Dnes som tu prišiel kvôli tebe. Možno si 
povieš: nemám žiaden veľký problém, nie 
je to nič zvláštne. Ale aj tá najmenšia vec 

v tvojom živote je pre Ježiša veľmi dôležitá, 
pretože pre Ježiša si dôležitý ty. Ježiš dnes 
vyjadruje svoj záujem o teba. Hovorí ti: 
„Si pre mňa dôležitá a všetko, čo vo svojom 
živote prežívaš, kdekoľvek si, je pre mňa 
podstatné“. Každá tvoja túžba, predstava, 
myšlienka, všetko, čím žiješ, ma zaujíma. 
Prichádzam k tebe a chcem byť s tebou, 
hovorí Ježiš. 

A keď sa s ňou Ježiš stretáva, chytá ju za 
ruku, ona vstáva. V jej živote sa deje niečo 
nové. Jej život sa mení na základe jednej 
veci: stretla sa s Ježišom. Možno máš prob-
lém, ťažkosť, a možno si povieš: nič ma 
netrápi. Napriek tomu ťa Ježiš chce chytiť 
za ruku a chce sa s tebou stretnúť. Dnes 
nanovo chce byť blízko teba v tom, čo žiješ 
momentálne. Dnes chce tvoriť nové veci 
v tvojom živote. 

Toto je náš Boh. Boh, ktorý ťa má rád. 
Boh, ktorý prichádza kvôli tebe, ktorý 
je s tebou vždy a vo všetkom, v každej 
jednej situácii – ťažkej i radostnej. Chce 
byť s tebou v dobrom i zlom, v zdraví 
i v chorobe, v šťastí i v nešťastí. 
Povedz Ježišovi: chcem, aby si ma držal, 
dvíhal, bol so mnou. Možno keď som ti 
dodnes kládol isté prekážky, hranice, keď 
som ťa zaškatuľkoval do synagógy: tu 
ťa beriem, tu nie, tu ťa potrebujem, toto 
zvládnem aj sám. Dnes môžeš povedať 
Ježišovi: „Chcem byť s tebou vždy tak, ako 
ty chceš so mnou byť vždy, lebo iba ty si 
ten, ktorý mi môže dať to, po čom túžim, 
ktorý ma môže dvihnúť.“
[×]
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Ako dlho si v komunite a čo ti pobyt v komu-
nite dáva/ berie? 
O. R.: V komunite som od roku 1998. Pred-
tým som komunitu poznal necelý rok. Byť 
v komunite mi dáva možnosť nasledovať 
Ježiša tak, ako som po tom už dávnejšie 
túžil a nemal som to možnosť realizovať. 
Myslím si, že v spoločenstve je to reálnejšie 
ako samému. Čo mi berie? (veľmi dlhá pau-
za) Možno čas, ktorý som predtým venoval 
svojim záľubám. 
B. R.: Myslím, že šesť rokov, teraz by 
sme mali mať večné sľuby. Dal mi bratov 

a sestry, možnosť poznať Boha, byť s ním 
hlbšie, pokoj do môjho vnútra, istotu, že 
Boh je stále so mnou, pocit bezpečia, že sa 
nemusím báť, že sa Boh postará o naše deti 
a on to aj robí. Nezobral mi nič. 

V akých službách pôsobíš a v ktorej z nich sa 
najviac cítiš doma?
O. R.: Som aktívny v hudobnej službe, som 
koordinátorom spoločenstva, pôsobím na 
štvrtkových stretnutiach, čo vlastne spadá 
pod hudobnú službu. Dom modlitby nepo-
važujem za službu, ale za samozrejmosť. Vo 
svojom vnútri som viac zviazaný s hudob-
nou službou.
B. R.: Veľkú radosť mi robí hranie na 
štvrtkovom stretku a spievanie v zbore na 
koinoniách. Dom modlitby nepovažujem 
za službu.

Ćím si v práci a aké máš záľuby?
O. R.: Povolaním som elektromechanik, 
pracujem v dopravnom podniku. Mám 
tú výhodu, že moja služba je aj mojou 
záľubou. To, že môžem byť slúžiť v hudob-
nej službe, zároveň umocňuje moju záľubu 
v hudbe.
B. R.: V práci učím klavír, to je zároveň 
moja záľuba. Je šťastím robiť to, čo človek 
robiť chcel a priala by som každému, aby sa 

S gitarou a klávesmi pôsobia na stretnutiach komunity štýlovo. Mať 
Dom modlitby považujú za samozrejmosť. Životné skúšky im úsmev 
z tvárí nevzali, naopak prehĺbili ich pohľad na svet. Na otázky nám 
tentoraz odpovedajú manželia Ondrej a Betka Rybárovi. 

Byť verným sa oplatí
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mu toto splnilo. Mám rada všetky domáce 
práce, upokojuje ma, keď šijem, žehlím…

Malý pohľad do súkromia: ako dlho ste man-
želmi, koľko máte detí?
O. R.: Muži nedržia veľmi často dátumy 
v hlave, ale toto som si už nejako do hlavy 
„nabil“: vzali sme sa 30. júna 1984. Dva roky 
po sobáši sme mali Ondreja, roku a pol 
nato Lucku. Potom sme mali čas, keď sme 
sa museli venovať Lucke viacej, preto sme 
s prírastkom do rodiny nerátali. Až keď 
Lucka odrástla a deti boli samostatnejšie, 
prijali sme do rodiny Majku.
B. R.: Máme tri deti: Ondrej má 20, Luc-
ka 19 a Marienka 13 rokov. Manželmi sme 
niečo vyše 20 rokov.
 
Čo ti najviac imponuje na tvojom partnerovi?
O. R.: Vždy, keď niekedy máme nejaký kon-
flikt, uvedomím si, že Betka je pre mňa ako 
manželka tým najlepším darom, lebo iná 
žena by to so mnou asi ťažko vydržala a to 
ma upokojuje. Táto jej vlastnosť ma zaujala 
najviac. A je pekná.
B. R.: To, že vedel hrať na gitare, že bol 
muzikant. Že je tichý, vnímavý…

Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?
O. R.: Neviem, či je to výhoda, či nevýhoda, 
ale chodievam do práce skoro ráno a pri-
chádzam z práce, až keď už Betka odišla do 
práce, lebo je učiteľkou základnej umelec-
kej školy. Preto sa vlastne vidíme až večer 
po šiestej. Často sa stáva, že ma niekto 
poprosí o nejakú prácu v domácnosti. 
Niekedy je to dosť zvláštne, lebo ostatným 
ľuďom sa väčšinou snažím pomôcť a po-

tom si to odnesie moja manželka a moja 
domácnosť. Rád aj oddychujem. 
B. R.: Takmer sa nevidíme, lebo Ondrej je 
v práci predpoludním a ja popoludní. Vidí-
me sa až v podvečer. Občas sa vidíme aj cez 
víkend, pokiaľ Ondrej nemá nejaké aktivity. 

Ako sa zmenil váš život po narodení Lucky, 
ktorá je slabozraká?
O. R.: Na takéto veci človek nie je priprave-
ný. Berie ich tak, ako prichádzajú. Do-
zvedeli sme sa to asi mesiac po narodení 
Lucky. Jednoducho sme prijali, že je to tak, 
a podnikali sme kroky, aby sme urobili pre 
jej zrak, čo sa dalo. 
B. R.: Hneď sa nezmenil, aj keď to bolo 
zastavenie v našom živote. Človek si kladie 
otázku: prečo sa to stalo práve mne, keď 
naokolo sa rodili zdravé deti, aspoň to tak 
vyzeralo. V tom čase invalidné deti dávali 
väčšinou do ústavov, čo som ja odmietla 
urobiť. Pomoc sme hľadali rôznymi, aj 
nesprávnymi smermi, no nakoniec nás Pán 
priviedol k sebe. Cez Lucku bol náš začia-
tok cesty hľadania Pána.

Ako vnímaš utrpenie a jeho význam v živote 
človeka?
O. R.: Utrpenie je tajomstvo, ktoré patrí 
k človeku a je spojené s prvotným hrie-
chom. Skláňam sa pred tajomstvom utrpe-
nia a bolesti a pred tými, ktorí trpia a majú 
bolesti či už telesné, či duševné. 
B. R.: Ako školu. Človek sa cez utrpenie učí. 

Oplatí sa byť verný sľubom, ktoré si dal 
Pánovi? 
O. R.: Môžem to porovnať s rozhodnu-
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tím, keď som vstúpil do manželstva s Bet-
kou. Keď sa človek pre niečo také rozhod-
ne, je zbytočné riešiť, či urobil dobre, či 
mal vstúpiť inde, zobrať si inú manželku. 
Toto sú už len špekulácie a nástrahy 
zlého, utekanie pred skutočnosťou. Vidím 
veľké požehnanie vernosti komunite 
v tom, že si viem život viac usporiadať 
v tom zmysle, že nemusím balansovať 
v problémoch, aj hraničných,  ako to bolo 
predtým. Také krízy, aké som prežíval 
bez spoločenstva, by som už prežívať 
nechcel. Cítim sa byť viac chránený voči 
závažným problémom. 
B. R.: Určite sa oplatí a oplatí sa aj čakať. 
Keď sme spoznali koinoniu, začali sme 
sa modliť za Luckin zrak. Ale pred štyrmi 
rokmi Lucka po neúspešnej operácii prišla 
o jedno oko. Bola to pre nás veľká skúška 
viery: Lucke ostalo veľmi slabučké oko 
a v mojich očiach to v danej chvíli zna-
menalo katastrofu. Potom raz pri mod-
litbe sa mi okuliare, ktoré som utierala, 
rozpadli v ruke a vtedy mi Pán povedal: 
„Neboj sa, lebo tak, ako ty držíš v rukách 
svoje okuliare, ja držím v rukách tvoje oči.“ 
Odvtedy som sa snažila prestať sa báť. 
Lucka vyštudovala gymnázium s čistými 
jednotkami, čo je zázrak, prijali ju na tri 
vysoké školy, pričom na dve z nich mala 
najvyšší počet bodov zo všetkých inter-
ných aj externých uchádzačov, čo je pri jej 
handicape ďalší zázrak. Na toto všetko bolo 
treba trpezlivosť a kráčanie vo viere, aby 
si človek počkal na dôkazy toho, že Pán sa 
postará. Akýkoľvek neskutočný, nepreko-
nateľný, neuveriteľný vyzerá byť problém, 
vytrvalo treba ísť ďalej, aj keď to niekedy 

vyzerá beznádejne: Pán už niečo urobí, on 
už niečo vymyslí. 

Tvoj odkaz čitateľom Vetra. 
O. R.: Ja som mal milosť, dar od Ježiša, 
že sa mi dal spoznať, keď som mal devät-
násť rokov, čo bolo pre mňa veľmi silné, 
zlomové. Dosť dlho som rozmýšľal nad 
tým, prečo niektorí nevedia dôjsť k situácii, 
akú som zažil ja, kedy som sa presvedčil, že 
Ježiš je živý a že ma miluje veľkou láskou. 
Moji príbuzní, známi, priatelia, ktorým by 
som to prial, sa nevedia k tomu dopracovať, 
nevedia to zakúsiť. Niektorí ľudia, ktorí sú 
v spoločenstve, aj v našom, majú pocit, že 
takúto zlomovú situáciu nezažili. Predtým 
som to považoval za zásadné: kto takúto si-
tuáciu nemá, asi sa mu ťažko bude žiť život 
viery. Ale dnes vidím, že to nie je podstatné. 
Nejakú skúsenosť každý musí mať, to je jas-
né. Ale akou cestou k tomu dôjde, badám, 
nie je dôležité: Duch Svätý vedie každého 
človeka osobne. Lebo napriek tomu, že ja 
som mal mocnú a silnú skúsenosť s Je-
žišom, v živote som toho veľa pobabral 
a zišiel som z priamej cesty, ktorú mi ukázal 
Ježiš. Veľmi som z nej odbočil a robil som 
veci, ktoré možno mnohí ľudia, ktorí Ježiša 
nepoznajú, v živote nerobili. Dnes preto 
pozerám na vzťah s Ježišom ako na niečo, 
čo je dielom Ducha Svätého a ako je potom 
človek verný v tom, čo dostal.
B. R.: Nikdy sa nevzdávať. Stále sa chytiť 
silnejšie Pána za ruku a čím je problém 
väčší, tým viac mu dôverovať. A nepustiť sa 
tejto Pánovej ruky. 

Za rozhovor ďakuje Mária Ščepitová
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Jaro, ako a kedy si prijal svoje povolanie Ján 
Krstiteľ?
Bolo to pred šiestimi rokmi, počas štúdia 
posledného ročníka odevnej školy v Prešo-
ve. Pred maturitou som si začal klásť otáz-
ky, čo bude po ukončení školy… V mojom 
srdci sa narodil nepokoj a úzkosť z budúc-
nosti. V tomto stave som sa začal pýtať 
Pána, čo chce odo mňa a aký je jeho plán 
pre môj život. Pán bol verný, dal mi svoju 
odpoveď a cez jedného brata ma priviedol 
do komunity, v ktorej mi dal živú skúsenosť 
so sebou samým. To bolo v roku 2000 a o 
dva roky neskôr, 14. apríla 2002 som vstúpil 
do internej komunity v Zlatej Idke. 

Ako dlho si bol v Camparmè, aké boli tvoje 
služby v tejto oáze a čo sa ti tam najviac 
páčilo?
V Camparme som bol dva roky, bol to 
milostivý čas. Prvý dar som zakúsil už po 
dvoch týždňoch bytia v Camparme, ked 
mi Pán otvoril myseľ pre taliansky jazyk, 
s ktorým som mal veľké problémy a začal 
som rozumieť. Ďalším darom bolo bližšie 
poznanie o. Ricarda ako Božieho muža, 
proroka, pastiera, priateľa, ako osoby 

s veľkým darom viery. Tiež poznanie 
prvých bratov, ktorí začali žiť s Ricardom 
pred 20 rokmi a ktorí komunitu, komunitný 
život majú v krvi. Aj služby, ktoré som mal 
v Camparmo, boli darom od Pána – starať 
sa o zvieratá – o 4 somáre a 5 oviec, naučiť 

Vždy si všimol, ktoré miesto je voľné, komu treba priniesť stoličku 
a komu treba pomôcť. Vidieť jeho zanietenie, s ktorým pri zametaní 
dlážky kefou vyrovnáva neposlušné chĺpky idkáckeho koberca, bol 
zážitok. Bežne ste ho mohli vidieť ovešaného deťmi, jeho spoločnosť 
s obľubou vyhľadávali aj zvieratá (akéhokoľvek druhu). Zo Sicílie nám 
napísal brat internej komunity Jaro Mikloš.

Hľadaj radosť v Pánovi
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sa používať traktor na prácu a na odhŕňa-
nie snehu… Vďaka Pánovi sa nám pred 
rokom podarilo obnoviť službu mladým 
s mesačnými stretnutiami a účasťou asi 
20 mladých. Bytím v Camparme som mal 
možnosť zakúsiť, že je to naozaj miesto 
vyvolené Pánom, mal som možnosť vidieť 
mnohých ľudí zmenených po pobyte 
v Camparme, tiež byť uistený tým, že 
komunita je dielom Boha a nie ľudí, že on 
je tým, kto ju vedie.

Čo sa vo vašej oáze zmenilo v poslednej 
dobe?
Z Camparma ma Pán 28. septembra s ďal-
šími 3 bratmi a 3 sestrami povolal otvoriť 
novú oázu na Sicíliu. O otvorení tejto oázy 
rozhodli naši pastieri po pozvaní arcibis-
kupom mesta Monreale Cataldom Narom. 
Bohužiaľ, deň po našom príchode si ho Pán 
povolal do svojho kráľovstva, čo pre nás, 
bolo veľkým šokom. Pretože po 10 rokoch 
bol Naro prvým biskupom, ktorý oficiálne 
prijal komunitu do svojej diecézy, aby mu 
pomohla evanjelizovať. Bol aj dobrým 
priateľom Ricada. Na druhej strane môžem 
povedať, že máme ďalšieho silného prího-
vorcu u Pána. Na požiadavku biskupa sme 
sa zapísali na teologickú univerzitu, kde 
tento rok trikrát týždenne študujeme jazyky 
latinský, grécky a hebrejský. Pred mesiacom 
sme tu počas koinonie mali slávnosť prvých 
25 bratov, ktorí skladali sľuby. Mentalita Si-
cílčanov je veľmi podobná našej slovenskej, 
preto sa tu cítim veľmi dobre. Pán sa o nás 
stará ako o svoje milované deti a jeho proz-
reteľnosť zakúšame každý deň. Ľudia nám 
dávajú jedlo, zo zbierok z evanjelizácie sme 

mohli zaplatiť prenájom domu, školu… 
Naozaj, nič nám nechýba. 

Ako budete sláviť Vianoce vo vašej oáze?
Pravdepodobne s externými bratmi na 
liturgii v monrealskej katedrále, ktorá je 
jedinečná, v mozaikách je v nej stvárnená 
celá Biblia. Je nádherná a je pár krokov od 
nášho domu. 

Zmenil sa tvoj vzťah k príbuzným a priateľom 
na Slovensku?
Odkedy som dal svoj život Pánovi, každý 
deň zakúšam jeho požehnanie a tiež, ako 
napĺňa želania môjho srdca podla Žalmu 37, 
ktorý hovorí: „Hľadaj radosť v Pánovi a on 
vyplní túžby tvojho srdca.“ A naozaj Pán 
vyplnil mnohé z túžob môjho srdca. Jednou 
z nich bola túžba poznať nové krajiny, 
národy. A to sa aj stalo. A vďaka tomuto po-
znaniu môžem povedať, že som hrdý na to, 
že som Slovákom, že aj ja som časťou nášho 
pekného národa plného zvykov, kultúry, 
lásky a prijatia, pretože nie všetky národy 
majú v sebe tento dar, že sa cítiš prijatý 
a milovaný ako doma, aj keď si cudzinec. 

Tvoj vianočný a nevianočný odkaz pre prí-
buzných a priateľov na Slovensku.
Anjeli ohlásili pastierom radostnú zvesť 
z narodenia Ježiša Spasiteľa sveta. Vám že-
lám, aby ste sa aj vy stali takýmito anjelmi, 
radostnými ohlasovateľmi dobrej zvesti 
a víťazstva Ježiša nad smrťou všetkým tým, 
ktorí stratili nádej a radosť zo života a ktorí 
kráčajú v tmách. 

Za rozhovor ďakuje Mária Ščepitová
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Kurz Filip
Stretnúť živého Ježiša a zakúsiť dotyk jeho 
lásky mohlo 40 účastníkov na Kurze Filip 
4. – 5. novembra na internátoch Považ-
ská 7. Ekipu kurzu (= realizačný tím) zo 
Zlatej Idky koordinoval Sergej Vasiľjev. 

V tú sobotu sme mali stretnutie rodiny po 
svadbe mojej sestry v Hranovnici. Chcel som 
zostať doma, keďže rád chodím na hostiny 
a vyjedám stoly :-)! Ale niečo ma večer 
v piatok vzpružilo a skoro ráno v sobotu som 
vstal a vyštartoval do Košíc a ocitol som sa 
zrazu na Kurze Filip. Od kurzu som očakával 
pozitívny zážitok, čo sa i naplnilo. Počas 
témy hriech som prvýkrát vedel s ľahkosťou 
úprimne identifikovať moje ťažkosti na 
srdci – hriechy. Duch Svätý vošiel do mňa 

s plnou silou a ja som ho vedel precítiť 
v každej časti tela a mysle! Počas modlitieb 
som sa modlil aj za našu rodinu a keď som 
telefonoval v nedeľu domov, ako bolo na 
hostine, koľko pojedli jedál, dozvedel som sa, 
že sa stretla celá rodina, čo sa neudialo už 
niekoľko rokov! 
Jožo

V živote každého človeka sú dni, ktoré 
navždy ovplyvnia a poznačia jeho život. Ne-
zabudnuteľné chvíle, ktoré v spomienkach 
dávajú silu, keď padáme. Môžem povedať, 
že Kurz Filip pre mňa takouto chvíľou bol. 
Verím, že to bol hlboký duchovný zážitok aj 
pre ostatných účastníkov. Úžasné prednášky, 
pútavé aktivity mi pomohli uvedomiť si 
mnohé veci a pozrieť sa na svoj život z iného 
uhla pohľadu. Všetky myšlienky a slová, 
ktoré tam odzneli, sa ma dotkli a vryli sa 
hlboko do môjho srdca. Najviac snáď: „Ani 
oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo má 
Boh pripravené pre tých, ktorí ho milujú.“ 
Túto vetu som pochopila ako definíciu Božej 
lásky, ktorá je osobná a nepodmienečná, 
a kedykoľvek si na ňu spomeniem, naplní 
ma radosť a pokoj. A to aj vďaka Kurzu Filip, 
ktorý ma k tomuto poznaniu priviedol. Už 
teraz sa teším na ďalšie kurzy a verím, že 
toto svedectvo nebude posledným. 
Lenka

Kurz Kerygma
Evanjelizáciou v uliciach Prešova vyvr-
cholil Kurz Kerygma, konaný 18. – 19. 
novembra na ZSS Masarykova Prešov. 
Ohlasovanie Ježiša Mŕtveho, Vzkrieseného 
a Zmŕtvychvstalého (= kerygma) zasiahlo 

F
O

T
O

: 
K

A
T

K
A

 M
IČ

K
O

V
Á



12 S v e d e c t v á  z  k u r z o v

nielen evanjelizovaných, ale aj samotných 
30 účastníkov kurzu. Kurz realizovala ekipa 
pod vedením Sergeja Vasiľjeva.

Ahojte! Volám sa Juraj a ako isto viete, 
prednedávnom bol kurz Kerygma, ktorý nás 
učí ohlasovať Ježiša Krista. Priznám, sa mal 
som z toho veľké obavy, lebo nemám veľmi 
veľké skúsenosti s evanjelizáciou v meste. 
Pán ma povzbudil krásnym spôsobom tak, 
že mi poslal do cesty človeka, na ktorom 
mi dal zakúsiť, ako sa vedia radovať všetci 
v nebi, keď niekto prijme Ježiša Krista za 
svojho Pána. Tá osoba to urobila veľmi rada. 
A môžem povedať, že som sa možno aj ja 
cítil viacej dotknutý ako evanjelizovaný). 
Veľmi mi to pomohlo zbaviť sa každého 

strachu a neslobody pri evanjelizácii. Ra-
dosť, ktorú majú všetci tam hore, keď niekto 
prijme Ježiša za svojho Pána, zničila každý 
strach a neistotu, ktorá bola vo mne, a dala 
mi väčšiu odvahu evanjelizovať bez rozdielu, 
či to evanjelizovaný prijme alebo nie. 
Juraj

Tešila som sa z každej chvíle, ktorú som na 
kurze prežila. Počas svätej omše v nedeľu 
som zažila odpúšťajúcu Božiu lásku. Roz-
mýšľala som, či mám prijať Ježiša alebo nie, 
lebo som prežívala boj s hriechom nie síce 
ťažkým, ale takým, o ktorom som si myslela: 
mne sa to nemôže stať. Rozhodla som sa 
neprijať Ježiša; takmer všetci účastníci 
kurzu však prijať Ježiša išli. Závidela som im, 
lebo som vnímala svoj hriech. Objala som 
svoju Bibliu a povedala Bohu: „Milujem ťa.“ 
Jedna sestra po prijatí Ježiša prišla ku mne 
a povedala mi: Boh ťa miluje. A opakovane: 
Boh ťa miluje. Rozplakala som sa. Vnímala 
som, že slovo, ktoré mi povedala, má moc. 
Je to pravda, pravda pre mňa v tejto chvíli. 
Keď som si toto uvedomila a pozrela na svoj 
hriech, úprimne som ho vyznala Pánovi 
a kráčala som prijať Ježiša. V miske s eucha-
ristickým chlebom bola posledná polovica 
hostie. Posledná – pre mňa. Po prijatí Ježiša 
sa vliala do môjho srdca radosť. Sadla som 
si a prežívala som lásku Boha, ktorý ma má 
rád, aj keď ja mu nedôverujem. Prežila som 
silu Božieho odpustenia. Toto slovo: „Boh 
ťa miluje“ som používala aj pri evanjelizácii 
a viem z vlastnej skúsenosti, že má moc. 
V nedeľu sa mi evanjelizovalo s ľahkosťou… 
DankaF
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Ja som Pán, 
ktorý ťa volám 
po mene!

Narodil som sa v rodine, ktorá mi dávala 
od malička vieru i lásku. Mne i mojim 

súrodencom sa v detstve dostávala viera 
aj prostredníctvom tajných bytových spo-
ločenstiev, v ktorých nás počas socializmu 
pripravovali na sviatosti mladí zapálení 
ľudia. Zažívali sme tam prijatie, lásku 
i spoločenstvo. Niekde na začiatku puberty 
došlo k prerušeniu kontaktu s týmito ľuďmi 
a moja viera sa obmedzila na nedeľnú 
omšu, ktorá bola pre mňa postupne povin-
ne trpeným obradom, ktorým som sa začal 
vyhýbať tak, aby to súrodenci, či rodičia 
nevedeli. Strata duchovného pokrmu 
urobila zo mňa v mladosti problémové 
dieťa, ktoré pozeralo v prvom rade na seba 
a svoje práva. Robil som kadejaké hlúposti 
a v sedemnástich jednu moju adrenalínovú 
zábavu – drobné krádeže v obchodoch 
a obchodných domoch zastavil až nočný 
pobyt vo vyšetrovacej cele v Mníchove, 
kde som trávil prázdniny u svojej nič netu-
šiacej sestry. 

Živého Krista som paradoxne spoznal tesne 
pred maturitou prostredníctvom ľudí, ktorí 
sa stretávali v „Hyde Parku“ (park pri kaplnke 
sv. Michala v Košiciach), kde konzumovali 
alkohol, vyznávali nikotín, drogy a hrali na 
gitare. V tom čase som sa tejto konzumácie 

nezúčastňoval, bolo mi s nimi dobre a impo-
novala mi ich sloboda. Svet týchto ľudí často 
označuje ako lúzrov, alkoholikov či hipíkov, 
no práve oni ma zobrali do spoločenstva 
Milana Bednarika, ktoré sa stretávalo oproti 
Hyde Parku – na fare Dómu sv. Alžbety. Duch 
lásky zaplnil prázdno a dal môjmu životu 
úplne novú dimenziu. Začal som prežívať 
krásne časy s Ježišom Kristom. Modlil som sa, 
kade som chodil, začal som miništrovať na 
Milanových omšiach a s jedným spoločen-
stvom som chodil evanjelizovať väzňov vo 
väzení. KJK ešte na Slovensku nebola, takže 
naša činnosť bola skôr živelná ako systema-
tická, no myslím si, že to prinášalo svoje ovo-
cie. Pre môj neskorší vývoj bolo veľmi dôležité 
obrátenie môjho mladšieho brata Janíka, 
ktorý začal so mnou chodiť na mládežnícke 
omše do Uršulínok.

Po dvoch rokoch od ukončenia strednej som 
začal študovať na vysokej škole v Bratisla-
ve, kde som sa postupne začal odkláňať 
od nastúpenej cesty s Kristom. Spočiatku 
si to človek neuvedomuje, zvlášť keď nie je 
v kontakte s ľuďmi viery, ktorí by mu nasta-
vovali zrkadlo a pomáhali vstávať po pádoch 
a pokleskoch. Hriech zastiera tvár Boha a ty 
strácaš potrebu sa očisťovať, keď sa ti popri-
tom zastaví prísun Božej stravy a zostaneš 
sám bez spoločenstva, si na ceste zatratenia. 
Zlyhania včerajška prekrývajú stále väčšie 
kompromisy dneška, až si bez toho, že si to 
uvedomuješ v moci Zla. Tak sa ma postupne 
zmocňovali jeho služobníci: alkohol, „tráva“, 
promiskuita. Rafinovane, po etapách prichá-
dza za takýchto okolností Diabol, ktorý ťa 
dostane a ty v tej chvíli vôbec nemáš tušenia, 
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že si v jeho moci. Dni a noci v liehu, kolobeh 
vzťahov na jednu noc, opojenie z drog neu-
tíchalo ani po alarmujúcich dôsledkoch ako 
nevydarené manželstvo, nedokončená škola, 
vzďaľovanie sa od rodiny i vlastného dieťaťa, 
rýchlo narastajúce dlhy za čias nerobenia 
a zahodenia možnosti rastu v sľubne rozbie-
hajúcej sa pracovnej kariére. Bez smeru, bez 
plnosti, závislý na rozkošiach omamných 
látok a sexu. Večer čo večer som márne nahá-
ňal prchavú falošnú radosť, ktorá sa cez deň 
menila na tvrdú realitu, prázdno a depresiu, 
aby som bol opäť večer hladný po tom istom.

Moji rodičia, súrodenci a ľudia, ktorým stále 
na mne záležalo hľadali spôsoby ako mi 
pomôcť a trápili sa tým, že nič nezaberá. Aj 
ja som bol miestami na dne a chcel som to 
zmeniť, ale moc Zla nado mnou bola väčšia.

V jeseni 2004 ma môj mladší brat Janík 
pozval spolu s ostatnými členmi rodiny na 
kongres KJK do Lida di Jesolo v Taliansku, 
ktorého súčasťou boli jeho večné sľuby ako 
zasväteného v KJK. Povedal som si: „Prečo 
nie, ľudia v KJK mi predsa nevadia, bude 
to super výlet, večer popijem s bratrancom 
a pod.“ Dával som si však pozor na Boha 
a pred cestou som si hovoril: „Ľuboš, len nech 
ťa tam nezmôže žiadna taká slabosť ako vie-
ra. To je pre slabých, nie pre teba!“ Hneď prvá 
noc bola v pôvodne plánovanej réžii, nočná 
prehliadka Lida s bratrancom i popíjanie al-
koholu neskoro do noci na pláži. Na program 
kongresu do haly ma neťahali silní kazatelia 
viery, išiel som sa skôr zo slušnosti pozrieť, 
čo sa tam deje. Nasadil som si slúchadlá 
a po nejakej dobe počúvania som zistil, že 

cez moju veľkú hradbu hriechu klope niekto, 
kto nekonečne túži po tom, aby som mu 
otvoril dvere a v ľútosti ho prijal. Tlačili sa mi 
slzy do očí, bol som zmätený. Zľakol som sa 
toho, zložil som slúchadlá a vyšiel von z haly. 
Myslel som si, že som zatratený, že ja už ne-
môžem dostať druhú šancu, pretože som už 
raz poznal živého Boha, ale neostal som mu 
verný. A navyše sa to priečilo môjmu pred-
savzatiu o odmietnutí „slabosti viery“. Hovoril 
som si: „Čo by mi tak na nejaké precitnutie vo 
viere povedali kamaráti alkoholici a suk-
ničkári? Ja, vyznavač a chodiaca reklama 
na rôzne neresti, by som to odrazu oľutoval 
a pred niekým sa sklonil? Nie, to by som si 
poškodil meno a porušil vlastné predsavza-
tie.“ Bez toho, že by som si to nejako špeciálne 
uvedomil, som sa počas bratovho sľubu za 
neho modlil. Večerný program s bratrancom 
sa nemenil. 

Po kongrese sme prišli v zúženej rodinnej 
zostave na pár dní do Cogola. Prostredníc-
tvom sestry Ireny zaklopal Pán ešte mocnej-
šie druhýkrát. Tentokrát som otvoril dvere. 
Nebolo to ľahké vrátiť sa do sveta, kde ste 
totálne prepojení s hriechom. Pustil som sa 
však do boja a mojou silnou oporou sa začí-
nalo stávať Božie slovo a najmä prorok Izaiáš 
(45, 2): „Ja pôjdem pred tebou, čo je hrboľaté, 
urovnám, kovové brány prelomím a železné 
závory pozrážam.“ Párkrát som spadol, ale 
za neustálej podpory Pána, povzbudzova-
nia i modlitieb sa mi podarilo zvíťaziť nad 
starým spôsobom života. 

Vďaka ti, Pane.
Ľuboš



M l a d í  m l a d ý m 15
Ahojte, mladí! Dúfam, že sa máte lepšie – ja 
tiež. „Nemám väčšej radosti, ako keď poču-
jem, že moje „deti“ žijú v pravde“ (3Jn 1,4). 

Spomínam si na radosti, slobodu a zábavu, 
ktoré sme spolu prežili 15. septembra na 
stretnutí mladých Choď a zakrič! Bola to sila 
a tam, kde je sila, tam je aj moc. Pre tých, 
ktorí tam spolu s nami neboli, poviem, že 
nám môžu závidieť, lebo bol medzi nami Pán 
pánov a Kráľ kráľov – Ježiš Kristus. A nielen 
on. Mali sme možnosť privítať medzi nami 
eurokomisára Jána Figeľa, ktorý nám po-
rozprával o Európskej únii a o možnostiach 
realizácie mladého človeka v Európe. Pritom 
nám zdôraznil, že veľmi dôležitú úlohu 
v živote človeka zohrávajú vzťahy. Na stretko 
zavítala aj prvá superstar Katka Koščová. 
Porozprávala o sebe, o svojich úspechoch 
a tak nás povzbudila ku kreativite, hľadaniu 
a napredovaniu v živote. Stretko vyvrcholilo 
v nedeľu evanjelizáciou na Hlavnej ulici 

v Košiciach. Išli sme mestom, spievali sme 
o Ježišovi a oslovovali sme ľudí. Bola to ra-
dostná a úžasná skúsenosť pre nás všetkých. 
24.  novembra sme zavítali do Širokého. 
Zišli sa tam 45 mladí, stará pevná partia. 
Rozprávali sme o Kristovi Kráľovi a Božom 
kráľovstve a o láske, s ktorou by sme mali 
slúžiť a svedčiť o Ježišovi Kristovi.

Srdečne vás pozývame na akciu Snežná 
bomba 28. – 30. decembra v Jasove a stret-
nutie Victory 20. januára v prešovskom Opáli. 
Všetkých duchom mladých mladí z Koinoi-
nie a OZ Priateľ pozývajú na Ples priateľov, 
ktorý bude 12. januára v Hoteli Gloria Palac 
v Košiciach. 

Príďte, tešíme sa na každého z vás! Aktuálne 
informácie na našich telefónnych číslach, na 
stretnutiach komunity a na webe.

Sergej Vasiľjev
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SPOMÍNAM S I  NA RADOSTI ,  SLOBODU A ZÁBAVU, 
K TORÉ SME SPOLU PREŽIL I  15 .  SEPTEMBRA NA 

STRETNUTÍ  ML ADÝCH CHOĎ A Z AKRIČ!  BOLA 
TO S ILA A TAM,  KDE JE  S ILA ,  TAM JE  A J  MOC. 



Otázka: Koho narodenie si pripomíname na „Štedrý večer“?

Po roz p rávať  Vá m  d n e s  c h ce m e  o  t o m , 
a ko  v  B e t l e h e m e  p r i š l o  n a  s ve t  v z á c n e  d i e ť a  – 

n á š  S p a s i t e ľ  a  Pá n  s ve t a . . .

KRESLÍ  PRE VÁS ANDREA PAVLÍKOVÁ



Intencie

Modlime sa, aby Duch Svätý dal nový zá-
pal a novú horlivosť členom koinonie pre 
evanjelizáciu a Domy modlitby, modlime 
sa za požehnanie pri výstavbe domu ko-
inonie vo Vyšnom Klatove, prosme Pána 
Ježiša, aby požehnával bratov a sestry 
v službách koinonie:

• evanjelizácia na ulici,
• modlitba príhovoru,
• chválospev (speváci + hudobníci + 

vlajky),
• mediálna (Vietor, internet, TV, film, 

knihy, pohľadnice…),
• Aggeus,
• rodiny a deti,
• mládež. 

Koinonia Ján Krstiteľ
katolícke spoločenstvo 

v službe novej evanjelizácie

ADRESA: KOINONIA JÁN KRSTITEĽ  VIETOR, JESENSKÉHO 26, 040 01 KOŠICE, EMAIL: VIETORKOINONIA.SK, 
HT TP://WWW.KOINONIA.SK , REDAKCIA: ZODPOVEDNÝ REDAKTOR  ING. MGR. MÁRIA ŠČEPITOVÁ, 
JAZYKOVÁ A ŠTYLISTICKÁ ÚPR AVA  PAEDDR.  MÁRIA OLEARNIKOVÁ,  GR AFIK A  MGR.  SVE TOZÁR 
ŠOMŠÁK ,  FOTOGR AFIE  ING.  KATARÍNA MIČKOVÁ A ARCHÍV REDAKCIE

Vietor
Časopis Koinonie Ján Krstiteľ 

Zlatá Idka 164, 044 61 Zlatá Idka
tel.: 055/799 51 67
Č. ú.: 2661110003/1100, Tatra Banka

Kalendár

 Január 2007
> 12. 1. – Ples priateľov
> 13. 1. – agapito 
> 20. 1. – celodenné stretnutie mladých 

v Opále – Victory
> 28. 1. – koinonia 

 Február 2007 
> 3. – 4. 2. – stretnutie rodín
> 3. – 4. 2. – stretnutie mladých
> 10. 2. – agapito 
> 24. – 25. 2. – koinonia (Kongres Do-

mov modlitby)

 Marec 2007
> 3. 3. – Ježiš uzdravuje (Košice)
> 10. 3. – agapito 
> 17. – 18. 3. – formačné stretnutie pre 

koordinátorov
> 25. 3. – koinonia 

Pravidelné modlitebné stretnutia
Košice – každý štvrtok, 18.00, Domovy mládeže, Považská 7
Prešov – každý štvrtok, 17.00, kaplnka vedľa grécko-kat. chrámu, Sídlisko Sekčov (Opál)

Pravidelne


