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Vyber si
Kedykoľvek sa narodí dieťa, automaticky sa
stane súčasťou všeobecnej rodiny ľudských
bytostí. Aby však dostávalo potravu, starostlivosť a mohlo vyrásť na silného, zdravého človeka, potrebuje sa stať aj členom konkrétnej
rodiny. To isté platí aj pre duchovný život. Pri
tvojom znovuzrodení si sa stal automaticky
príslušníkom všeobecnej Božej rodiny. Potrebuješ sa však stať aj členom konkrétnej miestnej Božej rodiny.
Rozdiel medzi návštevníkom a členom spoločenstva je v záväzku, ktorý na seba berú. Návštevníci sú totiž len diváci stojaci na okraji,
kým členovia sú zapojení do služby. Návštevníci sú spotrebitelia, členovia však prispievajú. Návštevníci chcú mať prospech zo spoločenstva bez toho, aby niesli zodpovednosť. Sú
ako dvojice, ktoré sa rozhodnú žiť spolu bez
toho, aby uzavreli manželstvo.
Prečo je dôležité zapojiť sa do nejakej cirkevnej rodiny? Takto totiž nielen teoreticky ale
aj prakticky potvrdzuješ svoj záväzok k duchovným bratom a sestrám. Boh chce, aby
si miloval ľudí takých, akí v skutočnosti sú,
nie tých zidealizovaných. Môžeš stráviť celý
život hľadaním dokonalého spoločenstva,
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Správy
Ježiš uzdravuje
Uzdravujúcu moc Ježiša
mohlo zakúsiť 600 prítomných v košickom Jumbe
3. marca na stretnutí Ježiš uzdravuje. Prednášky
a modlitby za vnútorné
uzdravenie viedol o. Anton
Pariľák, za fyzické uzdravenie o. Milan Bednarik. Stretnutie končilo modlitbou za
konkrétne potreby účastníkov.
F O T O : K AT K A M I Č K O VÁ

Púť Koinonie Ján Krstiteľ
v Poľsku
Tradícia pútí KJK pokračovala 17. – 19. februára návštevou Poľska. Účastníci
púte navštívili rodisko Jána
Pavla II. Wadovice, tradičné
pútnické miesto Poliakov
Čenstochovú, bývalý koncentračný tábor v Osvienčime a Kraków.
F O T O : K AT K A M I Č K O VÁ
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Ples priateľov
Radosť, zábava, tanec, zaujímavé prostredie a chutné
jedlo charakterizovali v poradí už druhý Ples priateľov
12. januára v hoteli Gloria
Palac v Košiciach. Ples, na
ktorom nechýbala tombola, končil o 4. hodine
ráno a organizovala ho KJK
v spolupráci s OZ Priateľ.

ale nikdy ho nenájdeš. Si povolaný milovať nedokonalých hriešnikov presne tak, ako ich miluje Boh. V Skutkoch vidíme, že kresťania v Jeruzaleme boli vo svojej vzájomnej oddanosti veľmi
konkrétni. Boli oddaní spoločenstvu. Biblia hovorí: „Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov
a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.“ Aj dnes Boh očakáva, že budeš konať rovnako. Kresťanský život je viac ako len oddanosť Kristovi. Obsahuje aj záväzok voči
ostatným kresťanom. Keď sa raz staneš Božím dieťaťom, prirodzeným ďalším krokom je stať sa
členom spoločenstva. Kresťanom sa stávaš odovzdaním sa Kristovi, ale členom spoločenstva
sa staneš zapojením sa do života konkrétnej skupiny spoluveriacich. Prvé rozhodnutie prináša
spasenie, to druhé prináša spoločenstvo.
o. Milan Bednarik
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Kristus vstal
z mŕtvych!
• Milan Bednarik
V Písme je napísané: „Ale Kristus vstal z mŕtvych“ (1Kor 15,20a). Je to Božie slovo a je to
aj pozdrav v Koinonii Ján Krstiteľ. V koinonii
sa zdravíme „Kristus vstal z mŕtvych“ a odpovedáme „Naozaj vstal a my s ním“. Aj odpoveď na tento pozdrav je Božie slovo (por.
Ef 2,5 – 6). A je v tom naozaj pravda, veľká
nádej a čosi, čo nás vedie ďalej. Je to najdôležitejšia pravda, ktorá existuje v Písme pre
nás aj o nás. Je veľa hrdinov, ktorí zomierali za dobro, zomierali z lásky k druhým. Je
veľa mužov, veľa žien, ktorí dávali svoje životy, obetovali sa, ale iba jeden je ten, ktorý
zomrel a vstal z mŕtvych. Ani Mohamed nevstal z mŕtvych, ani Budha, ani ostatní. Iba
jeden je ten, ktorý dal svoj život a ktorý má
život. Ktorý vstal z mŕtvych a viac neumiera.
Táto pravda môže byť vzdialená, odložená
na poličke ďalších právd. Ale táto pravda
má moc zasiahnuť srdce.
Pavol píše: „Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho
prijali, to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, že bol
pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený
podľa Písiem, že sa zjavil Kéfasovi a potom
Dvanástim. Potom sa zjavil viac ako päťsto
bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz,
niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi

a potom všetkým apoštolom a poslednému
zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj
mne… ak nebol Kristus vzkriesený, potom
je márne naše hlásanie a márna je aj vaša
viera. Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina
zosnulých“ (por. 1 Kor 15,1 – 20) Čo to znamená? Svedectvo Pavla vo chvíli, keď píše
tento list, je jeho osobným svedectvom,
lebo hovorí: „Nakoniec sa zjavil aj mne“. Ale
je tiež svedectvom iných, keď hovorí: „Sú
takí, ktorí ešte žijú. Môžete ísť a pýtajte sa,
ak neveríte. Opýtajte sa na detaily! A oni
vám povedia, ako to bolo.“ Keď čítame ďalej tento text, Pavol píše ďalej a píše preto,
lebo sa strácala viera. Hovorí: „Nechajte tú
neveru, prestaňte s tým, lebo ináč by to
všetko bolo nezmyselné“. Ale Kristus vstal
z mŕtvych a Kristus jediný je ten, ktorý keď
vstal z mŕtvych, viac neumiera. On je živý.
A je živý ako výzva, aby som mal s ním skúsenosť. Je to napísané pre nás, je to napísané pre mňa. „Ale Kristus vstal z mŕtvych“,
bolo to prvé, čo Cirkev hlásala. A mocné.
Musela to byť taká mocná skúsenosť, že sa
Pavol nebojí a hovorí práve o tomto fakte.
Sledujme, ako sa toto ohlasovanie, táto
pravda núka ďalším. ,,Tohto Ježiša Boh
vzkriesil a my všetci sme toho svedkami“
(Sk 2,32). Kto takto stojí a svedčí? Tí, ktorí
boli spolu na Turíce, 120 bratov a sestier.
Prvá Cirkev nehovorila o iných veciach, že
sú pekné chrámy, že sú pekné púte, že sú
pekné slávnosti. Toto všetko môže byť aj
pravda, ale prvá Cirkev svedčila o zmŕtvychvstalom Kristovi. Peter hovorí v inom
zhromaždení toto: ,,Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych a my sme
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Akoby chcel Boh od nás pri tomto slove
dve konkrétne veci. Mať nanovo skúsenosť
s tým, o ktorom hovoríme, že je živý. Nikto
iný nevstal z hrobu. Vzkriesení boli, zaiste,
viacerí, ale vrátili sa naspäť do hrobu. Ale
iba jeden je ten, ktorý zomrel a keď vystúpil z hrobu, viac neumiera, ale žije. Je živý
a je to taká mocná pravda, že práve táto
pravda hýbe srdcom, hýbe človekom, mení
dejiny. Pravda, ktorá dnes môže zasiahnuť
naše životy. Ktorú môžeme dnes prijať do
situácií, v ktorých žijeme, do vecí, ktoré sú
v nás. Pravda o Kristovi, že on, ktorý vstal
z mŕtvych a viac neumiera, je blízko pri
mne a že ho môžem zakúsiť ako blízkeho

priateľa, spoločníka, toho, ktorý má moc,
aby ma uzdravil, potešil, aby ma previedol
cez ťažké veci, aby ma oslobodil, aby sa ma
dotkol a dal mi pokoj, svetlo. Skúsenosť so
Zmŕtvychvstalým Ježišom.
[×]

FOTO: SVEŤO ŠOMŠÁK

toho svedkami“ (Sk 3,15). Vzkriesený Kristus,
s ktorým má Peter a všetci ostatní skúsenosť. V Skutkoch 4,10 môžeme čítať: ,,nech
je známe vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu, že v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh
ho vzkriesil z mŕtvych, stojí tento človek
pred vami zdravý“. Bola to taká silná pravda,
bolo to také silné, že Peter chcel, aby o tom
počul celý Izrael. Mal túžbu, aby to vedel
každý. Nič dôležitejšie nebolo v ohlasovaní
prvej Cirkvi, iba jedna skutočnosť, že Ježiš
zomrel, ale neostal v hrobe. Boh ho vzkriesil,
zjavil sa mnohým aj mne a je to taká úžasná
vec v mojom živote, že chcem, aby to každý
vedel. To, čo táto pravda spôsobuje, je také
mocné, je tak o živote, je tak o nádeji, je tak
o veciach nových, že chcem, aby to mal každý. Peter hovorí v dome Kornélia to isté. Je
svedok, ktorý hovorí: ,,Je živý, žije.“ A akoby
nás volal k tomu, aby sme to nanovo prijali
a aby sme tiež boli svedkami.
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Púť v Poľsku
• Katka Mičková
Bola som v Poľsku a bolo super. Mali sme
krásne počasie, dobré jedlo a dobré ubytovanie. Prvý deň sme boli vo Wadoviciach,
rodisku Jána Pavla II. Svätý Otec tu býval
hneď vedľa baziliky. Miništroval tam a bol
vedený miestnym kňazom. Školu mal 56
metrov od domu… Ale v byte jeho rodičov
bolo skromne a dosť tesno. Izbička, v ktorej
sa narodil, bola celkom maličká. Na stenách
boli zavesené jeho lyže a odev, ktorý nosil.
Potom sme išli na Kalváriu Zebrzydovsku.

F O T O : K AT K A M I Č K O VÁ
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Veľmi známe pútnické miesto postavené
na vzor Jeruzalema. Na kopčeku sú kaplnky
rozmiestnené tak, ako v Jeruzaleme. Vyšli
sme tam presne na poludnie, poďakovali
sme Pánovi a išli späť. Všetko v pokoji, bezprostredne blízko Božej milosti.
Mocný zážitok prvého dňa bol Osvienčim.
Bola som v múzeu holokaustu pred dvoma
rokmi v Jeruzaleme, ale toto bola sila. Presne na tom mieste, kde sa to zverstvo dialo.
Videli sme celu Maximiliána Kolbeho, v tichu sme prechádzali plynovou komorou
a pozerali do pecí v krematóriu. Nik sa nezmohol na niečo iné ako úžas. Boli sme pri
stene, kde ich rozstrieľavali a pozerali sme
na šibenicu, kde ich na výstrahu vešali. Aj
keď Židov klamali do poslednej chvíle, že je
to len dočasne a že ich idú osprchovať (keď
ich posielali do plynu), dozvedeli sme sa, že
10 % z nich neboli Židia, ale politickí väzni,
Rómovia a všetci, ktorí sa „náhodou“ dostali do koncentračného tábora. Navzájom si
museli ubližovať a aj gestapo sa navzájom
udávalo. Všetci žili v strachu a neľudských
podmienkach. Zima, hlad a špina spôsobovali, že ľudia umierali rýchlejšie, čo bolo
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tiež cieľom fašistov. Boli tam vylepené plagáty, ktoré šírili nenávisť voči Židom (napr.:
„Lenivý Žid konečne pracuje” – komentár
k táborom). Za tmy sme opustili najväčší
koncentrák v histórii, ktorý je hneď vedľa
Osvienčimu. Zachovalo sa z neho veľmi
málo, lebo Nemci, keď videli, že sa blíži oslobodenie, začali po sebe zahladzovať stopy.
Poriadne zmrznutí a zdrvení sme nastúpili
do autobusu.

Prišli sme tam večer, išli sme rovno na večeru a potom do chrámu, kde malo byť prikrývanie obrazu (asi zvyk pochádzajúci z obdobia, keď bol ukradnutý). Nedialo sa to, lebo
väčšina pútnikov ostávala do rána bdieť pri
obraze a modliť sa. My sme išli spať. Ráno
sme potom mali svätú omšu pod obrazom
a čas na prehliadku a modlitbu. Zo všetkých
vecí ma veľmi oslovila maľovaná krížová
cesta zo súčasnosti.

Cestovali sme ďalej do Krakowa k Božiemu
Milosrdenstvu. Na druhý deň po raňajkách
sme sa boli trochu poobzerať po okolí, videli
sme kláštor a okno izby, kde bývala sestra
Faustína. Pri našej omši o 11.00 v kostole s relikviami s. Faustíny sme trochu narušili ticho
tohto miesta, ale myslím, že to prijali prítomní Poliaci celkom pozitívne. Potom sme mali
čas na obhliadku, modlitbu, nákup suvenírov. Niektorí sme vyšli na vežu, ktorá patrí
ku kostolu a je z nej veľmi pekný výhľad na
Kraków. Bol trochu opar, no napriek tomu
sme sa tam fotili. Poniektorí išli na polievku
a vyrazili sme do centra Krakowa, na Wawel.
Je to kráľovský hrad, kde sú pochovaní všetci
významní ľudia z Poľska (spisovateľ Mickievicz, hudobný skladateľ Chopin…).

Pod kláštorom paulínov sme kúpili krovky
pre našich drahých doma a posilnili sme sa
v cukrárni, kde nám personál urobil fotku.
Pri hlavnom vchode ku komplexu budov na
Jasnej Góre je na zemi ich erb. Je na ňom
orol s bochníkom chleba, levy a palma. Zakladateľ rehole paulínov žil pustovníckym
životom.

F O T O : K AT K A M I Č K O VÁ

Podvečer sme vyrazili na ďalšiu púť do Čenstochovej. Kráľovná Čenstochovej, Mária,
sa tam nikdy nezjavila, ale toto miesto je
uctievané kvôli slávnemu obrazu, ktorý vraj
namaľoval sám apoštol Lukáš. Barbarskí lupiči ho však nožom roztrhali (to sú tie dve
viditeľné jazvy) a odvtedy je jeho kópia na
dreve. Táto kópia je tiež veľmi vzácna, lebo
je zo 4. storočia.

Ešte snáď dodatok, že vieru v Poľsku rozšírili
paulíni (tí z Jasnej Góry) a to asi dve storočia
po našich vierozvestoch.
[×]
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Byť hlasom volajúceho
na púšti
Prvý slovenský Ján Krstiteľ, ktorý evanjelizoval v Afrike. Skončený
drevár, momentálne študent teológie v Ríme. Prekvapujúco skromný,
ochotný pomôcť v každej chvíli. Brat internej komunity Marcel Hakoš.
Marcel, ako a kedy si prijal svoje povolanie
Ján Krstiteľ?
Moje povolanie som začal vnímať od mojich 16, bol to čas, keď sa mi Pán dal mocne
zakúsiť v moci svojho Ducha. Bol som ním
doslova ,,uchvátený’’. Tak sa vo mne zrodila
túžba ohlasovať evanjelium kdekoľvek, stať
sa doslova misionárom. Neskôr som sa zúčastnil kurzu o povolaní, ktorý organizovala
Koinonia Ján Krstiteľ, kde som sa rozhodol
odpovedať na Pánovo volanie konkrétne.
Mal som 18 rokov, keď sa táto túžba stala
skutočosťou – byť hlasom volajúceho na
púšti, zanechajúc všetko a nasledovať Pána
úplne v Koinonii.

FOTO: ARCHÍV REDAKCIA
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Odkedy si v Ríme, dokedy tam plánuješ zostať
a kde všade si už ako Ján Krstiteľ bol?
Do Ríma som prišiel v októbri minulého
roku a zdržím sa tu pravdepodobne do konca školského roka. Čo sa pobytu v oázach
týka, začalo to Skleným, potom Zlatá Idka,
Česká republika, kde som bol rok na kerygmatickej škole na formácii. Pokračoval som
dvoma rokmi štúdií v Taliansku pri Pescare,
momentálne študujem v Ríme. Evanjelizoval som v Nemecku, Zimbabwe, Severnom
Írsku – pouličná evanjelizácia a na rôznych
miestach Talianska.
Aké sú tvoje služby v tejto oáze a kam máš namierené potom?
V Ríme som kvôli štúdiu na teologickej univerzite Marianum, kde by som mal uzavrieť
základné štúdiá. Okrem toho cez víkendy
pomáhame rímskej oáze na evanjelizačnom
poli. Čo po ukončení štúdia? Tú istú otázku
si kladiem aj ja už niekoľko mesiacov. Aby
som sa neunáhlil, o možnostiach, ktoré sa
črtajú, radšej pomlčím.
Čo sa vo vašej oáze zmenilo v poslednej dobe?
Tento rok je nás tu 9 študentov, čo naozaj
hovorí o dôležitosti formácie našej komuni-

R o z h ov o r | To n y a Z u z k a

Zmenil sa tvoj vzťah k príbuzným a priateľom
na Slovensku?
Veľmi zaujímavá otázka. Vzťah je niečo živé,
čo je potrebné budovať a chrániť. Ak mám
možnosť, informujem sa o mojich príbuzných a priateľoch. Keď som na Slovensku,
veľmi rád sa s nimi stretávam, aby sme sa
navzájom porozprávali, lebo verím a chcem
naďalej veriť v priateľstvo…
Ako budete sláviť Veľkú noc vo vašej oáze?
Trávime ich všetci spoločne s externými členmi v našej oáze v Ríme. Vo štvtok
a v piatok sa necháme zasiahnuť skrze počúvanie Božieho slova (umývanie nôh, krížová cesta), láskou, odhodlanosťou a mocou smrti Ježiša z Nazareta za každého
z nás. V sobotu v noci slávime liturgiu plnú
modlitby chvál a radosti z Kristovho víťazstva nad mocou temna. Ako inak by sme
mohli spečatiť tieto dni, ak nie posedením
pri talianskom koláči a šampanskom a nedeľným obedom pri bohatom stole (bohužiaľ bez slovenskej klobásky).
Tvoj odkaz pre príbuzných a priateľov na Slovensku.
Prajem ti, aby si znova mohol zakúsiť účinnosť jeho smrti a vzkriesenia v tvojom živote a stať sa čoraz autentickejším svedkom
Ježiša Krista, jediného Spasiteľa.
Za rozhovor ďakuje Mária Ščepitová

Vkladať
svoju dôveru
v Boha
Stáli pri zrode KJK v Kalifornii.
Z krajiny za veľkou mlákou
prišli na Slovensko len pred
pár mesiacmi. Medzinárodný
manželský pár a členovia externej
KJK Tony a Zuzka Sneedovi.
Ako si sa dostal/a do Koinonie, ako dlho si
tam a čo pre teba znamená byť v komunite?
Tony: Komunita bola pre mňa odpoveďou
na modlitbu, keď som v Los Angeles (LA)
hľadal spoločenstvo. 13. decembra 1998
som stretol Koinoniu v Lorete, v Taliansku.
Po omši v katedrále som našiel vonku stáť
skupinu ľudí. Niekto z nich sa ma opýtal, či
FOTO: ARCHÍV SNEEDOVÝCH

ty (v minulých rokoch tu bolo len po 7 študentov). Práca s mladými tu začína byť tiež
čoraz väčším dobrodružstvom.
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viem, že ma Boh miluje. Odpovedal som:
„Áno, prečo sa pýtate?“ Odpovedali, že oni
ma evanjelizujú a že sú katolíci. Povedal
som: „Nikdy som nepočul, že by katolíci
evanjelizovali.“ Potom som sa ich opýtal,
odkiaľ sú, povedali, že z Recanati. Z hotela som si zobral gitaru, išiel som autom do
Recanati a strávil s nimi posledný deň kurzu Filip. Tam som sa stretol s o. Claudiom.
Takto som stretol Koinoniu. Neskôr v máji
som prišiel na Slovensko do Košíc, kde som
stretol o. Milana. Tak sa mi to páčilo, že som
ostal dva roky na Slovensku. Koinonia pre
mňa znamená rodinu kresťanov, ktorá je
vedená Duchom Svätým. Sú to ľudia, ktorí
sú tu pre teba, keď ich potrebuješ. V časoch,
keď som blúdil vo vodách, prišli ku mne
a podporili ma ako rodina.
Zuzka: Koinoniu som spoznala v roku 1999
na kurze Pavol v Bratislave. Potom som na-

vštevovala koinonie v Košiciach a v roku
2000 som do KJK vstúpila. Koinonia je pre
mňa nasmerovanie. Upevnila môj vzťah
s Pánom, naučila ma pracovať s Bibliou
a čerpať z Boha ako zo studnice vody. Naučila ma odovzdávať v priateľstvách život,
ktorý je vo mne skrytý. Tu som našla svojho
manžela, za naše prvé dieťa sa modlili ľudia
z KJK. Obklopila ma krásnymi ľuďmi, ktorým na mne záleží.
Čím si profesionálne, aké sú tvoje záľuby?
Tony: Raz mesačne cestujem do Londýna,
aby som tam učil programovanie. Predtým
som pracoval ako programátor pre Walt
Disney. Rád varím, najmä rôzne indické
jedlá, americké chilli, taliansku kuchyňu.
Rád robím filmy a DVD o Kerriganovi pre
ostatných členov rodiny a publikujem ich
na nete.
FOTO: ARCHÍV SNEEDOVÝCH
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Zuzka: Som absolventkou Fakulty manažmentu UK. Vyštudovala som manažment
a financie, pracovala som ako audítorka.
Potom v Amerike som pracovala na oddelení finančných analýz a pripravovala som
finančné výkazy spoločnosti. Momentálne vediem našu domácnosť a starám sa
o Kerrigana. Učím angličtinu, rada prijímam
návštevy. Dobre sa citim, ked si polhodinku
zaplávam.
Kedy a kde ste sa zoznámili, ako dlho ste sa
stretávali?
Tony: Stretli sme sa na kurze Pavol v auguste 1999 v Bratislave. Na kurze som potreboval preklad a Zuzana súhlasila, že mi bude
prekladať. Stretávali sme sa asi 11 mesiacov,
z toho 3 mesiace som bol v LA a Zuzana
bola v Bratislave. V máji 2000 sme odišli do
Ameriky, v marci 2001 sme sa zasnúbili, zobrali sme sa v novembri 2001. Kerrigan prišiel v novembri 2006.
Zuzka: Stretli sme sa na Kurze Pavol, Tony
odišiel do LA, istý čas sme si písali. Na Vianoce prišiel Tony na Slovensko, strávili sme
ich v Bystrici s mojimi rodičmi. Potom sme
sa rozhodli ísť do LA, kde som navštívila Tonyho rodinu. Tony robil na mňa zanedbaný
dojem, ale keď som uvidela krajinu, z ktorej
pochádza, neverila som vlastným očiam –
palmy, prímorské podnebie, architektúra,
oceán, hory… Kalifornia je krajinou, v ktorej
sa dá lyžovať a ísť k moru v ten istý deň.
Čo ti najviac imponuje na partnerovi?
Tony: Páči sa mi jej radosť, energia, spôsob,
akým chváli Pána, jej krása. Som požehnaný
muž.

Zuzka: Ide tam, kam ho Pán volá; vie dobre poradiť a pomôcť ľuďom. Jeho vodcovské a manažérske schopnosti. Rýchlo sa
učí, rastie a osvojuje si nové zručnosti. Najúžasnejšie v našom manželstve bolo, keď
Tony „koučoval“ môj pôrod. Bol skvelý. Bez
neho by bol môj pôrod dopadol cisárskym
rezom.
Koľko máte detí a koľko ich ešte chcete mať?
Tony: Máme jedného syna a Ricardo by
chcel, aby sme mali ďalšie štyri. Uvidíme
teda, ako postúpime.
Zuzka: Kerrigan prišiel po slove pastiera
Vladka B., že do roka budeme mať syna.
Pán sa o nás takto postaral. Podľa tohto
proroctva by sme mali mať ešte ďalšie dve
deti.
Ako vyzerá tvoj bežný deň?
Tony: Vstávam o siedmej, lebo vtedy vstáva
Kerrigan. Urobím si šálku kávy, modlím sa,
idem na nákup. Potom sa začínam pripravovať na lekcie, ktoré učím. Potom spolu jeme.
Každý týždeň si zoberieme ku Kerriganovi
baby-sitting a máme so Zuzanou rande.
Zuzka: Zobúdzam sa, aby som nadojčila
a prebalila Kerrigana, potom máme spolu
raňajky. Zatial čo sa Kerrigan hrá v ohrádke, ja upratujem. Keď Kerrigan zaspí, urobím si rannú modlitbu, potom varím obed.
Poobede ideme s Kerrim na prechádzku,
nákup, poštu. Celý deň mám na mysli navykať Kerrigana správnym spôsobom. Večer
máme rodinný čas, pozeráme obľúbené video. Kerrigan ide spať o pol ôsmej, ja ešte
mailujem, surfujem, skypujem.
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Ste medzinárodné manželstvo. Kde sa cítite
doma?
Tony: Doma sa cítime všade tam, kde sme
spolu a keď sme tam, kde nás volá Pán, aby
sme boli.
Sme občania neba, Kerrigan a Zuzana majú
americké aj slovenské občianstvo, ja mám
na Slovensku trvalý pobyt na päť rokov.
Zuzka: Ja som sa cítila doma v LA. Pán ma
tam zasadil ako svoju vinicu. Potom Tony
naliehal, že je siedmy sobotný rok a mali by
sme ho stráviť na Slovensku. Stálo ma veľa
energie a starostí prísť sem, ale po šiestich
mesiacoch som sa už dostala do kolobehu.
Ako dlho sa mienite zdržať na Slovensku a čo
potom?
Tony: Ako dlho sa bude dať. Tak, ako budeme cítiť, že Boh nás tu chce. Nevieme ešte
presne.
Pomohli sme k tomu, aby Koinonia prišla
a usadila sa v Kalifornii, toto považujeme za
ukončené.
Zuzka: Ja by som sa chcela usadiť. Je čas,
keď navštevujem rodinu, kontaktujem s ľuďmi zo školy, oprášim staré vzťahy. Chcela by
som, aby sme sa zakorenili, aby sme postavili dom, nemám konkrétnu predstavu
o tom, kde by to malo byť. Chcela by som
absolvovať kurz rodičovstva Nechajte deti
prísť ku mne cnostnou cestou, ktorý robí
jeden kresťanský pár a trvá pol roka. Nie vo
všetkých štátoch USA je na rovnakej úrovni,
v štáte Kentucky je veľmi dobre rozvinutý
tento kurz, preto by som tam chcela ísť.

Akú máš predstavu o svojej službe v Koinonii?
Tony: Stále pomáham Koinonii v Kalifornii
v právnych a finančných aspektoch, internetovou stránkou, praktickými radami, pracujem na stabilizácii Koinonie v USA.
Zuzka: Mam víziu priniesť Slovensku
program Free Indeed. Sama som ho zakúsila po prvýkrát na jeseň minulého roku;
bude to veľké požehnanie pre slovenský
národ.
Tvoj odkaz pre čitateľov Vetra.
Tony: Chcem povzbudiť každého, aby
prehlboval svoj vzťah s Pánom a nechal sa
viesť Duchom Svätým, aby takto mohol privádzať viac ľudí k Pánovi. Tiež chcem touto
cestou poďakovať za modlitbovú podporu
mojej materskej slovenskej Koinonii pri zrode kalifornskej reality.
Zuzka: Niekedy pozorujem, ako sú ľudia
zarytí v životnom štýle vybudovanom po
stáročia a nechcú z toho vyjsť a robiť veci
nové. Chcela by som povzbudiť, aby sme
mali čisté srdce ako kráľ Dávid. Dbať skôr na
zdravie osobnosti, radosť, na integritu srdca a žitie podľa toho, kde ma Pán volá. Nie
pohybovať sa v tom, čo tu už je, ale ísť ponad to a takto byť živým prvkom, ako keď
Pán prečistí srdce a potom z neho vytryskne život v novej podobe. Chcela by som
povzbudiť, aby sme sa nechali Pánom pretvoriť na novú generáciu. Generáciu, ktorá
vkladá svoju dôveru v Boha, nezabúda na
jeho diela, nosí ho v srdci a zachováva jeho
prikázania (Ž 78,7 – 8).
Za rozhovor ďakuje Mária Ščepitová
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O uzdravení
Chcem sa s Vami podeliť o svedectvo o uzdravení nášho syna Dávida. Pán nás znova presvedčil o tom, že je našim najlepším lekárom
a o čokoľvek ho prosíme, dá nám to. Náš 5-ročný syn Dávid mal zablokovaný krk, pri
každej snahe otočiť ním plakal od bolesti
a tak len ležal ubolene na jednej strane postele. Aj na toaletu sme ho len opatrne prenášali. Na tretí deň bol jeho stav stále rovnaký aj
napriek liečbe, ktorú sme konzultovali s lekárom. Dávid si začal sťažovať už aj na bolesti
celej hlavy. Povedala som si, to nie je možné,
že sa to nezlepšuje. A tak som Dávida zobrala na ruky, Modlila som sa a spievala som mu
snáď všetky pesničky so spevníka. Dávid pokojne počúval, aj keď pred tým každá zmena
polohy mu spôsobovala bolesť. Po hodine
som ho uložila na posteľ. O chvíľu sa sám posadil, pootáčal krkom a začal behať po izbe.
Nič nenasvedčovalo tomu, že 3 dni ležal bez
pohnutia na posteli. Bolo to pre mňa úžasné
svedectvo Božieho zásahu. Chválim Pána za
uzdravenie Dávida, za to. že vypočúva naše
prosby a koná úžasné zázraky.
Miriam
Chcem vydať svedectvo o nesmiernej, uzdravujúcej moci nášho Pána a o jeho úžasnej
starostlivosti o nás. V júli 2005 mi zomrel starý otec, ktorý bol v poslednom štádiu svojho
života odkázaný na celodennú starostlivosť.
Spolu s mojou mamkou sme mu ju poskytovali, ako sme najlepšie vedeli. Neobišlo nás
ani dvíhanie, ktoré na mne zanechalo svo-

je stopy, ale to len preto, aby sa Pán oslávil
v mojom živote ešte viac.
19. októbra 2006 som sa kvôli príšerným bolestiam kolenného kĺbu ľavej nohy zosypala
a viac som sa nedokázala postaviť a chodiť.
Napriek rôznym liekom bolesti ustali vždy len
na chvíľu a potom prepukli znova. Tento stav
pretrvával až do 13. novembra. Jediné, čo ma
v tom období držalo takpovediac nad vodou,
bolo vedomie, že sa za mňa modlia moji bratia a sestry, moje spoločenstvo.
Pán sa zmiloval, vyslyšal ich modlitby a oslávil sa. 12. októbra sa mi podarilo získať telefónne číslo veľmi dobrého ortopéda, ktorý
mi napriek tomu, že sa na termín vyšetrenia
u neho zvyčajne veľmi dlho čaká, v našom telefonickom rozhovore bez toho, žeby ma bol
niekedy predtým videl, povedal, že môžem
prísť hneď na druhý deň. Keďže kvôli poškodeniu pri pôrode mám detskú mozgovú obrnu, každá operácia pohybového ústrojenstva
u mňa znamená začať sa učiť chodiť od nuly.
Tentoraz bolo riziko ešte väčšie, lebo v prípade operácie mi hrozilo úplné znehybnenie.
O to väčšia bola moja radosť, keď mi lekár
po prezretí aktuálnych snímkov povedal, že
moje kĺby síce vyrástli, ale ich stav sa, čo sa
týka opotrebovanosti, od detstva vôbec nezhoršil, a že bolesti ako prišli, tak aj odídu!
Velebím ťa, môj Pane, za tvoje životodarné
slovo, ktoré zoskočilo z neba, predišlo ma
ako mocný bojovník a vykonalo to, na čo si
ho poslal! Zo srdca ti ďakujem aj za bratov
a sestry, ktorí sa postavili do trhliny!
Kornélia
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Svedectvá z kurzov
Kurz Rút

„… kde pôjdeš ty, pôjdem i ja,
kde sa zdržíš, zdržím sa aj ja: tvoj
národ sa stane mojím národom
a tvoj Boh bude mojím Bohom“
(Rút 1,16).
Vernosť, vzťah medzi partnermi, otvorenie
svojho srdca pre partnera a kráčanie spolu
boli nosnými témami kurzu Rút konaného
3. – 4. februára v prešovskom SOU odevnom. 25 manželských párov si v závere
kurzu obnovilo manželské sľuby, dva snúbenecké páry vyjadrili rozhodnutie žiť svoj
FOTO: MARIÁN KAKALEC

vzťah podľa Božej vôle. Koordinátorom
kurzu bol Tóno Pariľák v spolupráci s Betkou a manželmi Páralovými. Hrali a spievali
manželia Kakalecovi a Paľo Pjaták.
Pred 26 rokmi som uzavrel manželstvo. Tak
ako v každom manželstve a vzťahu prichádzajú krízy, aj v našom manželstve bolo obdobie, keď sme s manželkou boli takmer štyri
roky odlúčení a vďaka Bohu, ktorý nás dal
znovu dohromady. Dnes mám svoju manželku rád tak ako nikdy predtým. Nerátal som
s tým, že na kurze bude tak perfektne. Vďaka
Pánovi a vďaka komunite za kurz Rút.
Laco
Na Slovensku sme s manželkou druhýkrát.
Keď som tu bol prvýkrát, ešte som nevedel po
slovensky. Kurz Rút je pre mňa veľmi dôležitý,
pretože tu vidím nový začiatok. Teraz vidím,
čo je veľmi dôležité pre naše životy, pre naše
manželstvo a pre celú našu rodinu. Pre mňa
je významné, čo povedala Rút svojej svokre:
„Tvoj národ sa stane mojím národom.“ Ty si
mojím národom!
Tony, U.S.A.
Keď sme boli na kurze rodín, v mnohých veciach sa nás dotkol Pán a mala som pocit,
že tu nepatríme. Sme spolu 30 rokov a verím
tomu, že sa robí hrubá čiara a že začíname
stavať na Ježišovi.
Veronika
Pred šiestimi rokmi sme prišli prvýkrát za
o. Antonom, naše manželstvo sa rúcalo.
Vzdialili sme sa z Božej cesty, nechali sme
sa oklamať svetom a išli sme za inými hod-
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notami ako je Ježiš. Napriek tomu, že naše
manželstvo začínalo na Ježišovi, že sme si
plánovali budúcnosť na Ježišovi, nechali sme
sa oklamať. Anton nám dával rôzne rady,
ktoré tu zazneli, a môžem povedať, že tieto
veci fungujú. Dnes sme dotiahli niektoré veci,
ktoré sme doteraz nestihli. Kráčame po tejto
ceste a ja môžem po šiestich rokoch povedať,
že je to veľmi silné a že to druhé víno je naozaj lepšie ako to prvé.
Marek

FOTO: MARIÁN KAKALEC

Kurz Rút bol pre nás časom zastavenia sa
v našom každodennom rýchlom tempe. Bol
to čas uvedomenia si nášho života v manželstve. Aj keď naše prvé stretnutie s manželom

vyzeralo ako náhoda, určite ňou nebolo. Boh
vedel, prečo nás dvoch spojil do manželstva... Bol to veľmi potrebný čas na vzájomné
zdieľanie, na ktoré je pri našich troch Božích
zázrakoch málo času. Vďaka Pánovi za tento
požehnaný čas.
Miriam
Keď som si chystal prednášku, uvedomil som
si, že keď sme boli na kurze Rút my s manželkou, vtedy sme počuli niektoré veci, ktoré tu
odzneli, prvýkrát. Až keď som stál a hovoril,
uvedomil som si, že veci z kurzu Rút naozaj
fungujú a mnoho z nich sme v manželstve
prežívali, aj keď si to nie vždy uvedomujeme.
Martin, ekipa
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Mladí mladým

N I E KO Ľ KO ZÁ BER O V Z NAŠ ICH S POLOČNÝCH
STRE TNUTÍ. MLADÍ MLADÝM :
F OTO: J ONATÁN PE T R ÍK

Mladí mladým
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… vzal na seba naše hriechy…

KRESLÍ PRE VÁS ANDREA PAVLÍ KO VÁ

Pán J eži š za nás trpel, bo l bičovaný, u k r i žovaný.
O b e t ova l s a z a n á s ľ u d í , a by n á m z a b e z p e č i l
ve č ný ž i vo t v n e b i u N e b e s ké h o o c k a . J e n a š o u
nádej ou a spáso u.
Otázka: Čo pre nás urobil Pán Ježiš?
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Koinonia Ján Krstiteľ

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

katolícke spoločenstvo
v službe novej evanjelizácie

Kalendár

Intencie

Apríl 2007
> 14. 4. – agapito, maxiagapito
mladých
> 29. 4. – koinonia

•

•
>
>
>
>
>
>

Máj 2007
2. 5. – koncert v Košiciach; ul.
Hlavná, 19.30 hod.
5. 5. – agapito
6. 5. – stretnutie intercessione
v PO – Opál (10.30 – začiatok)
12. 5. – kongres mladých (9.30
– Cassosport)
12. 5. – maxiagapito rodín
26. – 27. 5. – Turíce (Košice,
hala Cassosport)

Jún 2007
> 9. 6. – agapito
> 16. – 17. 6. – kurz Filip
> 24. 6. – koinonia

•

•

•

•

prosme za nové vyliatie Ducha Svätého na stretnutí na Turíce; aby Duch Svätý vlial novú radosť
a nový zápal pre evanjelizáciu do celého spoločenstva,
prosme, aby sme v jednote zápasili o dokončenie
centra pre novú evanjelizáciu Koinonie vo Vyšnom Klatove; prosme za ochotných sponzorov,
prosme o napredovanie Domov modlitby; za
nové Domy modlitby, ktoré vznikajú ako ovocie
kongresu DM; prosme, aby sa v Domoch modlitby rodili noví „rybári“ pre Krista,
prosme za mladých; aby Pán požehnával všetky ich aktivity pred Turícami – koncert, kongres,
evanjelizácie, nové hudobné CD,
prosme, aby sme vedení Duchom Svätým vedeli zachytiť nové impulzy od Pána – nové znaky,
ktorými hovorí ku Koinonii, aby sme mohli byť
verní svojmu povolaniu – Ján Krstiteľ,
prosme za Izrael; prosme za Jeruzalem, aby bol
mestom pokoja a žehnajme ľudu, ktorý si Pán
vyvolil.

Pravidelne
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)
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