Časopis Koinonie Ján Krstiteľ

Vietor

2

20

07

nepredajné ( 9. ročník

Z obsahu:
O nás ( Keď Duch Svätý ( Aggeus ( Domy modlitby

Obsah
Príhovor

Príhovor
*

História KJK
O ná s

1

Té m a
Keď Duch Svät ý

2

Té m a
B o h m á p re te b a p l á n
Eva nj e l i za č ná š k o l a K JK
Prav i d e l né st re tn u ti a
Občianske združenie Pr iateľ
Agge us
D o my m o d l i t by

4
6
10
11
12
13

Svedectvá
O uzdravení

14

Rozhovor
Potreba evanjelizácie

FOTO: MARIÁN REICHEL

Ve t r í k
Kalendár

16

Priatelia,
na svadbe v Káne Galilejskej zavládla nanovo radosť, keď Ježiš premenil vodu na víno.
Turíce nám pripomínajú, že Duch Svätý je pripravený naplniť naše nádoby – nás samých,
aby v nás zavládla radosť. Radosť je ovocím
Ducha Svätého. Ukazuje teda na prítomnosť
a pôsobenie Ducha Svätého. Kde je radosť,
tam je Duch Svätý. Kde je Duch Svätý, tam je
pravá radosť.
Naše dni a svet, v ktorom žijeme, volajú čoraz
viac po radosti. Vytráca sa, mnohí sú nositeľmi smútku. Došlo víno v spoločnosti, v spoločenstvách, rodinách, v cirkvi… Vidíme falošné a umelé úsmevy, ale nie radosť.
Uprostred tohto sveta a nášho spoločenstva
je Kristus. On zabezpečil radosť v Káne. Vie to
urobiť aj dnes. Obráťme sa k nemu, tak ako
Mária. Ukážme na neho – evanjelizujme –
hovorme o ňom, o tom, že Kristus vie zabezpečiť zmenu a radosť pre teba.
Milan Bednarik
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História KJK

Koinonia Ján Krstiteľ, katolícke charizmatické spoločenstvo v službe novej
evanjelizácie, bola založená
1. 1. 1979 katolíckym kňazom
o. Ricardom Argañarazom
v Camparmò (Taliansko).
Svoju evanjelizačnú činnosť
vyvíja v mnohých krajinách
sveta, na všetkých jeho
kontinentoch. Koinonia Ján
Krstiteľ je federáciou združení a realít. Sídlo federácie
sa nachádza v Cogollo del
Cengio v provincii Vicenza v
Taliansku. Výkonným orgánom je generálny pastier, v
súčasnosti ním je o. Alvaro
Grammatica. Stanovy KJK
boli schválené generálnym
vikárom pápeža v Ríme,
kardinálom Camillom Ruinim 15.1.1992 pri uznaní
Koinonie ako súkromného
združenia veriacich (podľa
kánonu 299 par. 3 Kódex kanonického práva).
Na Slovensko vstúpila KJK
v roku 1994 na pozvanie
prešovského spoločenstva
Obnovy v Duchu Svätom –
Metanoia. V zmysle kánonu
299 par. 3 Kódexu kanonického práva pôsobí Koinonia
Ján Krstiteľ ako súkromné

združenie veriacich v Košickej arcidiecéze po schválení
arcibiskupa Mons. Alojza
Tkáča zo dňa 3. augusta 1995
a Banskobystrickej diecéze
po schválení biskupa Mons.
Rudolfa Baláža od 17. decembra 1999. Štatutárnym
zástupcom Oázy Zlatá Idka
bol stanovený kňaz Košickej
arcidiecézy o. Milan Bednarik, Oáza Sklené pôsobí pod
vedením povereného Vladi-
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O nás

míra Beregiho. KJK je združením, ktoré riadne podlieha cirkevnej vrchnosti a
rešpektuje ju. K dnešnému
dňu má KJK 3 232 členov, 59
zasvätených bratov a 81 sestier, 960 Domov modlitby,
16 kňazov. Oáza Zlatá Idka
má 417 členov, 5 zasvätených bratov a 4 sestry a 180
Domov modlitby.
[×]
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Keď Duch Svätý
Milan Bednarik

Keď Duch Svätý vstúpi do tvojho života, obdaruje ťa mnohými darmi. Keď
Duch svätý vstúpi do tvojho života, Biblia ožije, slovo živého Boha sa stane
pre teba živým. Otvoríš Bibliu a zakúsiš, ako si do nej vtiahnutý. Inšpirovaný
Duchom Svätým vstúpiš vďaka Písmu do dobrodružstva a pochopíš Bibliu
novým, živým a úžasným spôsobom.

FOTO: SVEŤO ŠOMŠÁK
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Duch Svätý ťa pri čítaní Biblie obdaruje radosťou. Keď budeš čítať časť textu alebo
nejaký náhodný verš, pochopíš ho novým
spôsobom, pochopíš vo svojom srdci, že to
práve k tebe hovorí Pán. Keď nezabudneš
na toto slovo, ale ho ponesieš vo svojom
srdci, slovo prinesie v tvojom živote ovocie;
najprv zmení tvoje vnútro a potom prinesie
ovocie aj navonok, vo vzťahoch s inými.
Keď Duch Svätý vstúpi do tvojho života,
tvoj život modlitby sa úplne zmení. Keď sa
budeš modliť žalmami alebo budeš hovoriť
iné modlitby, nebudeš ich vyslovovať ako
prázdne slová. Duch Svätý ti dá schopnosť
modliť sa srdcom, tak, ako hovorí jedno
príslovie: „Ak sa srdce nemodlí, nadarmo
pracujú ústa.“ Svätý Pavol hovorí: „Tak aj
Duch prichádza na pomoc našej slabosti,
lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za
nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že
sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu“
(Rim 8,26-27).
Keď Duch Svätý vstúpi do tvojho života,
tvoj každodenný život bude premenený.
Zakúsiš v sebe sladkú, dôvernú a intímnu
radosť… a začneš spievať Pánovi s radosťou
tak, ako píše sv. Pavol: „Buďte naplnení Duchom a hovorte spoločne žalmy, hymny a
duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene
nášho Pána Ježiša Krista“ (Ef 5,18b-20).
A tiež: „Ustavične sa radujte! Bez prestania
sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky,
lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre
vás!” (1Sol 5,16-18).

Keď Duch Svätý vstúpi do tvojho života, naplní ťa láskou k ľuďom a špeciálne k tým, čo
ti ublížili. V tvojom srdci sa objaví to, o čom
píše sv. Pavol: „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého
sme dostali” (Rim 5,5).
Keď Duch Svätý vstúpi do tvojho života, povedie ťa, aby si bol víťazný nad svojím egoizmom, hriechom alebo neporiadkom. Tak
je napísané: „A zmýšľať podľa tela je smrť,
kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.
Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale
ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete
žiť. Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú
Božími synmi“ (Rim 8,6.13-14).
Keď Duch Svätý vstúpi do tvojho života, dá
ti silu evanjelizovať, horlivosť hovoriť o Ježišovi; nebudeš sa viac hanbiť hovoriť svojim
príbuzným, priateľom a kolegom o Ježišovi
Kristovi. Naopak, Duch Svätý ťa obdaruje
takými príležitosťami, že budeš môcť evanjelizovať každý deň svojho života: „Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a
budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej
Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme“
(Sk 1,8).
Preto otvor svoje srdce osobe, ktorou je
Duch Svätý a objavíš milosť, lásku a potešenie. Osoba – Duch Svätý ťa naplní darmi pre
tvoj osobný život; charizmami pre službu
Bohu a blížnym v spoločenstve. Samotné
ovocie Ducha Svätého sa bude šíriť stále
viac a viac v tvojom živote: „Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť,
láskavosť dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“ (Gal 5,22-23).
[×]
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Boh má pre teba plán
• S e r g e j Va s i ľ j e v

Aby sme pochopili Boží plán spásy, budeme hľadať, prečo Boh potreboval
rozvinúť tento plán, ktorý má priviesť človeka k spáse. „Všetci zhrešili a
chýba im Božia sláva“ (Rim 3,23).
Teda Biblia hovorí, že všetci ľudia, bez
rozdielu, zhrešili. Často pritom myslíme,
že sme nikoho nezabili, neukradli sme, neurobili sme žiadne veľké zlo. Takto sa často
staviame pred Boha. V skutočnosti je hriech
podľa Biblie neposlušnosťou voči Bohu a
voľbou konať podľa seba. Je niekto, kto sa
postavil otvorene proti Bohu a kto zostal
obrnený voči jeho láske. Ale to nič nemení
na pravde, že každý z nás, podľa Biblie, je
hriešnik.
Čo teda znamená táto skutočnosť pre hriešnika? „Ale vaše hriechy sú priehradou medzi
vami a vaším Bohom a vaše viny zakryli jeho
tvár pred vami, že nečuje“ (Iz 59,2). Takže
prvým dôsledkom toho, že som v hriechu,
je oddelenie od Boha, lebo hriech nám bráni mať vzťah s Pánom a sme vzdialení od
neho. Človek sa snažil vďaka filozofii a rôznymi praktikami, lekciami odstrániť prekážku, ktorá ho oddelila od Boha. Tento problém nemôže byť riešený ináč, iba tak, že sa
vyrieši problém hriechu, ktorý nás oddeľuje
od Boha.
Okrem toho má hriech ešte jeden veľký dôsledok… „Lebo mzdou hriechu je smrť, ale
Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi,
našom Pánovi“ (Rim 6,23).

Takže oddelenie, ktoré spôsobil hriech, nezasahuje iba náš pozemský život, ale konečný dôsledok je večné oddelenie od Boha
– teda smrť.
To by teda znamenalo, že je to všetko, čo
možno povedať – pre človeka neexistovala
žiadna nádej; hriech v skutočnosti spôsobil oddelenie medzi Bohom a človekom.
Žiaden pokus zo strany človeka riešiť tento problém nepriniesol úspech. Do tejto
ponurej skutočnosti bol vložený Boží plán
spásy. Človek nebol schopný znovu pozošívať to, čo bolo roztrhané, preto Boh vo
svojej nekonečnej láske poslal svojho Syna
Ježiša Krista, ktorý je pravý Boh a pravý človek, ktorý žil život bez hriechu a zomrel na
kríži pre naše hriechy, aby zmieril človeka
s Bohom.
„Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým,
že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte
hriešnici“ (Rim 5,8). Hriech, ktorý nás oddeľoval od Boha, bol zmazaný na kríži, lebo
namiesto nás kvôli tomu zomrel niekto iný.
Ježiš Kristus zaplatil cenu za náš hriech, dlh,
ktorý žiaden človek nemohol zaplatiť. Kristov kríž odstránil prekážku, ktorá oddeľovala človeka od Boha. Ale Ježiš vstal z mŕtvych
a jeho zmŕtvychvstanie nám dokazuje, že je
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Nie sú pri tom dôležité pekné formulácie,
lebo Pán pozná perfektne tvoje srdce. To,
čo ponúkam, je určitým príkladom, čo by si
mohol aj ty povedať: „Nebeský Otče, prichádzam k tebe v mene Ježiša a vyznávam, že
som hriešnikom. Prijímam dnes to, že Ježiš
za mňa zomrel na kríži. Prosím, aby si mi
odpustil hriechy a aby si vstúpil do môjho
života. Chcem, aby si bol oddnes mojím Pánom a Spasiteľom. Chcem čítať tvoje slovo
každý deň. Chcem byť členom spoločenstva, v ktorom budem zdieľať svoj vzťah
s tebou. Chcem napredovať podľa tvojej
vôle. Vďaka za to, že si mi odpustil a prijal
ma… V mene Ježiš, amen.“
Ak si sa takto pomodlil, Boh zasiahol tvoj
život. Čítaj si Božie slovo a rozprávaj sa
s Pánom. Objavíš radosť z osobného vzťahu s ním. Ak budeš potrebovať pomoc pri
hľadaní spoločenstva, v ktorom by si mohol
rásť a zdieľať svoju vieru, môžeš sa obrátiť
na naše spoločenstvo, Koinoniu Ján Krstiteľ,
v ktorom zakúsiš prijatie a priateľstvo.
[×]
F O T O : K AT K A M I Č K O VÁ

Boží Syn a že iba on mohol zaplatiť úplne za
naše hriechy.
Je to pekné, však? Ježiš vyriešil problém
hriechu. A teraz? Skutočnosť, že Boh pripravil plán spásy pre človeka a že je možné ho
poznať, ešte neznamená, že človek automaticky prijíma túto ponuku od Boha. Boh
nechal na človeku, aby sa slobodne rozhodol prijať tento plán a prijať Ježiša Krista ako
svojho osobného záchrancu a Pána, lebo
ináč oddelenie zostáva.
Boh nás nenúti, aby sme prijali jeho ponuku. Môžeme ignorovať jeho dar, ktorý nám
ponúka a odmietnuť obetu, ktorú Boh priniesol za nás. Alebo môžeme pred Bohom
vyznávať, že sme hriešnici a že nevyhnutne
potrebujeme Ježišovu lásku a jeho vedenie
v našich životoch. Dôsledky tejto voľby sú
rozsiahle, lebo ak odmietame Ježišovu obetu za nás, zostávame vzdialení od Boha, so
všetkým tým, čo to obsahuje a súvisí.
Ak prijímame Krista, zaväzujeme sa žiť podľa jeho náuky, zanechávame veci, ktoré sa
mu nepáčia a privlastňujeme si nové spôsoby konania a života. V tom všetkom je
však najdôležitejšia radosť z toho, že máme
priamy vzťah s Pánom a prežívame jeho nekonečnú lásku k nám.
„Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je
Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho
vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo
srdcom veríme na spravodlivosť a ústami
vyznávame na spásu“ (Rim 10,9-10). Ak
chceš prijať tento plán spásy, nemáš robiť
nič iné, iba uveriť, že táto obeta na kríži bola
pre teba, a potom vyrieknuť jednoduchú
modlitbu a začať budovať nový vzťah s Pánom.
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Evanjelizačná škola KJK
Je nástrojom formácie evanjelizátorov, ktorí
chcú odpovedať:
• na Ježišovo poslanie ísť a hlásať evanjelium všetkému stvoreniu so znameniami, ktoré potvrdzujú jeho prítomnosť,
• na poslanie Cirkvi k novej evanjelizácii
sveta, novej v zápale, v metódach a vo
vyjadreniach.
Prvá Letná evanjelizačná škola KJK sa uskutočnila v júli a auguste 1996 v Prešove, odvtedy jej kurzy obohatili mnohých účastníkov.
F O T O : J O N ATÁ N P E T R Í K

Na tohtoročnej letnej evanjelizačnej
škole budú tieto kurzy:
Kurz Pavol /4. – 14. 7. 2007
Ako ohlasovať kerygmu, ktorá je základom
evanjelizácie. Kurz formuje nových evanjelizátorov pre novú evanjelizáciu, ako v praxi
ohlasovať evanjelium jednoduchým, kreatívnym a účinným spôsobom. Cena: 3 900 Sk
Kurz Jozue/17. – 21. 7. 2007
Boh má pre každého človeka zasľúbenú
zem. Je to miesto, kde ho Pán pozýva žiť
život v hojnosti, túto zasľúbenú zem treba
„dobyť“. K tomu je často potrebná zmena
zmýšľania od „neviem“, „nedokážem“, „nedá
sa“ na „zvládnem“ „dokážem“, „dá sa“. Kurz
Jozue radikálne mení mentalitu z prehrávajúcej na víťaznú. Cena: 1 900 Sk
Kurz Ján/23. – 27. 7. 2007
Ježiš počas verejného účinkovania zhromažďoval veľké zástupy, ale iba niektorí
z nich sa stali učeníkmi. Tento kurz je pre
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každého, kto sa chce stať učeníkom majstra
Ježiša, sedieť pri jeho nohách a počúvať
jeho hlas. Cena: 1 900 Sk
Kurz Tajomstvo Pavla/30. 7. – 03. 8. 2007
Tajomstvo Pavla – kurz, ktorý odkrýva tajomstvo úspešnej evanjelizácie apoštola národov, dáva všetkým evanjelizátorom jasnú
víziu a stratégiu ako rozmnožiť a zaručiť ovocie evanjelizácie, a aby to ovocie pretrvalo
z generácie na generáciu. Cena: 1 900 Sk
Svedectvo/Volám sa Martin, v roku 1996
som sa v Prešove zúčastnil 1. letnej evanjelizačnej školy Koinonie Ján Krstiteľ na
Slovensku. Prihlásil som sa na kurzy Ján a
Tajomstvo Pavla, za ktoré som potreboval
zaplatiť spolu 2 700 Sk. V tom čase som bol
študentom, a teda bez príjmov. Veľmi som
chcel ísť na kurzy, túžil som načerpať nové
poznatky a skúsenosti.
Keďže som potreboval peniaze, začal som
zháňať niekoho, kto by mi požičal. Oslovil
som viacerých, aj jedného priateľa, ktorý
práve začal pracovať. On mi peniaze požičal
s tým, že do roka mu ich chcem vrátiť. Na
záver Letnej evanjelizačnej školy sa uskutočnilo stretnutie v mestskej hale v Prešove,
na ktoré prišiel aj môj priateľ. Po skončení
stretnutia mi povedal, že je to dobré dielo, a
preto mu peniaze nemusím vracať, že je to
jeho príspevok na evanjelizáciu. Vtedy, pred
11 rokmi, mi nenapadlo vôbec pracovať pre
evanjelizáciu, ja som chcel iba načerpať
pre seba. Tieto kurzy ma „naštartovali“ a
dnes som riaditeľom Evanjelizačnej školy
KJK v Oáze Zlatá Idka. Za tých 11 rokov som
spolu s bratmi a sestrami z KJK urobil veľa

kurzov, na ktorých sa mnoho ľudí stretlo
s Ježišom a napredujú v živote s ním, viacerí z nich dnes evanjelizujú v mnohých krajinách sveta. Spolupracujem s Medzinárodnou evanjelizačnou školou KJK so sídlom
v Prusinách v ČR a verím, že to ešte nie je
koniec božieho diela v mojom živote.
„Obyčajný“ mladý muž, vďaka 2 700 korunám, ktorými prispel na evanjelizáciu,
takto evanjelizuje mnohých, ktorých nikdy
nestretol. Aj ty sa môžeš podieľať na evanjelizácii podobným spôsobom. Môžeš prispieť na Evanjelizačnú školu, ktorá aj v tomto
roku bude formovať ďalších evanjelizátorov
rozhodnutých ísť ohlasovať Ježiša až na kraj
sveta, a tak mnohí sa vďaka tvojmu prispeniu budú môcť stretnúť s Ježišom.
Môžeš prispieť na tento účet:
Koinonia Ján Krstiteľ
Evanjelizačná škola
Jurkovičova 19, 080 01 Prešov
Tel.: 0915 255 355
E-mail: letnaskola@gmail.com
Tatra Banka: 266 111 0003/1100
Variabilný symbol: 2007
Majiteľ účtu: Koinonia Ján Krstiteľ
Ďakujeme.
Seminár Vnútorné uzdravenie pre rodinu
4. – 5. august 2007/Mestská hala Prešov
Pozývame všetkých, ktorí potrebujú vnútorné uzdravenie: rodičov, starých rodičov,
snúbencov, mladých…
Bližšie informácie: OZ Priateľ rodiny
Tel.: 051/7703982, Mobil: 0905382260
Mail: presov@priatelrodiny.sk
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Pravidelné stretnutia

Pravidelné stretnutia
Pravidelné stretnutia pozostávajú z modlitby chvál, prednášky, modlitby
za uzdravenie, modlitieb za rôzne potreby.

Bardejov
Sabinov
Humenné
Prešov
Vranov n/T
Košice

Košice – internáty Považská 7, každý štvrtok o 18.00 hod okrem cirkevných a štátnych sviatkov

FOTO: MARIÁN KAKALEC
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Prešov – sídl. Sekčov – Opál, každý štvrtok
o 17.00 hod, okrem cirkevných a štátnych
sviatkov
Humenné – Gymnázium a ZŠ sv. Cyrila a
Metoda, Duchnovičova 24. Najbližšie stretnutie 11.6. 2007 o 18.00 hod.
Vranov – v Mestskom kultúrnom dome – kine,
najbližšie stretnutie 11. 6. 2007 o 17.15 hod.
Sabinov – v priestoroch múzea, najbližšie
stretnutie 31. 5. 2007 o 17.15 hod.
Pre informácie na pravidelné stretnutia Oázy
Sklenné v lete kontaktujte bližšie info:
tel.: 043 – 49 55 227
e-mail: sklene@koinonia.sk
web: sklene.koinonia.sk
Sväté liturgie s modlitbami za uzdravenie:
špeciálne zamerané na obnovu a uzdravenie vzťahov v rodinách, z ktorých sme vyšli
všetci:
4. 6.

o 17.30 hod.

Humenné – Dubník,
gr. kat. chrám

10. 6.

o 16.30 hod.

Prešov – Sekčov,
gr. kat. chrám

18. 6.

o 17.15 hod.

Bardejov – Vinbarg,
gr. kat. chrám

Občianske združenie Priateľ

Občianske združenie Priateľ
OZ Priateľ vzniklo pri Koinonii Ján Krstiteľ
v roku 2005 a venuje sa mladým. V súčasnosti
má naše združenie vyše 80 členov. Ročne zasahujeme našimi aktivitami stovky mladých,
v poslednom období cez regionálne centrá
(Košice, Prešov, Široké, Vranov nad Topľou,
Kračúnovce, Sečovská Polianka, Bohdanovce,
Ličartovce, Dargov, Košický Klečenov, Víťaz).
Od 4. 11. 2006 máme štatút pozorovateľa
v Rade mládeže Slovenska. OZ Priateľ je jedným zo zakladajúcich členov Potravinovej
banky Slovenska a aktívne sa zúčastňuje jej
aktivít.
K najvýznamnejším aktivitám OZ Priateľ za
posledný rok patria:
Letné tábory v Kopytovskej doline – Šindliari
• 14. – 16. 7. 2006 Pravá sloboda
• 1. – 6. 8. 2006 Jeden za všetkých, všetci
za jedného
• 22. – 27. 8. 2006 Daniel
Snežná bomba – dvojdňové stretnutie v
Jasove na záver roka (28. – 30. 12. 2006)
Stretnutie mladých Victory v Prešove
(20. 1. 2007)
Tak to zakrič! – 2. mája 2007, už druhý
koncert na Hlavnej ul. v Košiciach – chvály,
svedectvá
Hosanna – 4. stretnutie mladých – 12. mája
2007 hala Cassosport Košice – chvály, témy,
dynamiky, tvorivé dielne (hudba, tanec,

kreatívna kresba, šport), koncert skupiny
Jordán
Víkendové stretnutia pre mladých z celého východného Slovenska
Okrem toho sa naši mladí stretávajú dvakrát mesačne v regionálnych centrách, kde
sú spolu a tvoria spoločenstvo.
Naším cieľom je ohlasovať mladým, že Ježiš
Kristus je víťaz v ich životoch.
Chceme byť aktívnymi kresťanmi vo všetkých oblastiach spoločenského života, ukázať svetu, že sa chceme snažiť o lepšiu spoločnosť a k tomu povzbudzovať aj mladých
okolo nás.
Ak sa aj ty chceš zapojiť do našich aktivít,
hrať vo vznikajúcej kapele, divadle, či len
prísť niekedy na naše stretnutia, tábory
alebo koncerty, kontaktuj nás na ozpriatel@
ozpriatel.sk alebo na tel. čísle 055/671 19 53.
Aktuálne informácie o ponúkaných aktivitách nájdeš na www.mladi.koinonia.sk.
Ak chcete podporiť naše mládežnícke aktivity: Tatrabanka, č. účtu: 2623722658/1100

Stretnutia mladých sa riadia z týchto centier: Košický Klečenov/Lenka Uchaľová, Prešov/Gabika Hardoňová, Kračúnovce/Michal Podolák, Sečovská Polianka/Ivka Popaďáková, Dargov/Lucia Fedorčáková, Košice/Danka Sabolová,
Vranov nad Topľou/ Veronika Kolečavová, Široké/Martin Gurčík, Víťaz/Jana Uličná, Ličartovce/Andrea Kmecová,
Bohdanovce/Marián Baltes, Medzev/Marek Hvizdoš Všetkých koordinátorov centier kontaktujte radšej vopred.
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Aggeus

Aggeus
Je to vyše rok a pol, čo sme sa rozhodli odpovedať na Pánovo volanie po spoločenstve, ktoré by združilo kresťanských podnikateľov s cieľom ponúknuť iný rozmer ich
podnikaniu, práci, modlitbe a prosperite.
Naša túžba začleniť Boha do každej oblasti
svojho života, vrátane tej pracovnej, a ponúknuť tejto dobe iné alternatívy stratégie,
etiky, obchodných a pracovných vzťahov,
ktoré sú založené na Božích princípoch a
spoločenskej zodpovednosti, bola odmenená víziou v podobe projektu AGGEUS.
Naplnením tejto vízie sa po mnohých stretnutiach a modlitbách stalo 18.októbra 2006
založenie Občianskeho združenia AGGEO
Slovakia.
Hlavnou myšlienkou a cieľom našich aktivít
je biblická formácia podnikateľa, duchovná podpora, podpora vzájomného a medzinárodného obchodu, spájanie informácií a služieb, riešenie otázok a problémov
podnikateľského prostredia, ekonomické
a právne poradenstvo, problém nezamestnanosti a vytvárania nových pracovných
príležitostí.
Prvých „sedem statočných“ zložilo svoj slávnostný sľub dňa 20. 11. 2006. Združenie je
však otvorené pre všetkých, ktorí hľadajú
vo svojej práci a podnikaní iný rozmer, naplnenie, zmysel a prosperitu. Práve tak poukazuje vo svojom proroctve prorok Aggeus
na nutnosť Božej prítomnosti v akejkoľvek

práci a podnikaní: „…od toho dňa budem
žehnať“ (Ag 2, 15-19).
Dnes stojíme na prahu novej skúsenosti, do
ktorej nás spoločne volá Pán. Pretože chceme, aby na Pánovom pomazaní a evanjeliovej prosperite malo účasť čo najviac firiem
i živnostníkov, pripravili sme spoločné stretnutie, na ktoré Vás chceme srdečne pozvať.
Budeme sa spolu modliť, zdieľať, odznejú
svedectvá a osobné skúsenosti, zodpovieme
na otázky. Tieto stretnutia budú raz mesačne
v Košiciach. Otvorené stretnutie s účasťou
talianskych podnikateľov, ktorí sa s nami
podelia o skúsenosti z tohto projektu, bude
23. júna o 15.00 hod. v hale Cassosport. Radi
privítame všetkých záujemcov.
Vykroč na cestu, ktorú nám pripravil náš
Pán!
Záujemcovia o toto stretnutie sa môžu informovať na www.aggeo.sk, e-mailovej adrese:
aggeo@aggeo.sk alebo telefónnych číslach
0903 649 300, 0915 880 853.
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Domy modlitby

Domy modlitby
„Camparmò bude mojím Domom modlitby. Dom jednoty a obrátenia,
v ktorom sa rozžiari láska môjho vzkriesenia…“
Z proroctva o Camparmò
Dom modlitby je naplnením proroctva,
ktoré dal Pán o. Ricardovi 25. augusta 1978.
Prvý Dom modlitby vznikol v Cebare niekoľko kilometrov od Camparma, odtiaľ sa
Domy modlitby rozšírili ako prostriedky
novej evanjelizácie po celom svete. Dom
modlitby pozostáva z chvál (slovne a piesňami), vzývania Ducha Svätého (slovne a
piesňami), spoločného čítania Biblie nahlas
a modlitby s Bibliou, modlitby príhovoru za
potreby zúčastnených a agapé. Modlitbové
stretnutie trvá asi hodinu a pol.
Môj problém bol veľmi veľký. Moji rodičia
sú rozvedení, už viac ako desať rokov nežije mama pri nás. Vychoval nás otec, mňa a
brata, staral sa o nás sám. Mal som problém
s tým, že som sa s mamou nedokázal rozprávať. Bolo pre mňa veľmi ťažké stretnúť sa
s ňou niekde na ulici a hovoriť s ňou. Radšej
som sa otočil a odišiel som preč. Ako som
spoznal Ježiša, uvedomoval som si, že mám
problém s mamou komunikovať a vychádzať
s ňou dobre. Ale odkedy mám Dom modlitby,
Pán v tejto veci úžasne koná. Mama nedávno
prišla k nám domov a jej návšteva priniesla
uzdravenie nám všetkým. Uzdravenie nášho vnútra, celej našej rodiny, otca, všetkých.
Nikto mamu nevyháňa, keď k nám zájde, a

nikto jej nič zlé nehovorí. Náš dom je domom
odpustenia. Pán naozaj koná veľké veci v každom živote, aj v mojom. Peter
Mala som už dva roky problémy s ľavým vaječníkom a v tom čase sa opäť objavovala
taká silná bolesť, ako nikdy predtým. Preto
som sa na Dome modlitby postavila pred Ježiša a predstavila mu svoju chorobu. Vo viere,
že on je ten istý včera aj dnes a že ma môže
uzdraviť, som mu odovzdala môj problém.
A jeho vôľa bola, aby na mne zjavil svoju moc
a slávu a od nasledujúceho rána som už nikdy
nepocítila žiadnu bolesť. Ježiš je najlepší lekár
a som vďačná za to, že sa mi dal spoznať aj
týmto úžasným spôsobom. Chvála ti, Pane!
Stanka
Pre kontakt na Dom modlitby v mieste
vášho bydliska volajte Oázu Zlatá Idka tel.:
055/7995167. [×]

Svedectvá

O uzdravení
Uzdravenie z rakoviny prsníka
Pred štyrmi rokmi mi zistili rakovinu prsníka.
Keďže bol nádor veľký, asi 3,6 cm, nemohli
ma operovať. Tak mi dali najprv chemotera-

piu. Vybrala som 4 cykly. Pán Ježiš so mnou
počas chemoterapie robil veľké zázraky. Prežívala som veľkú radosť. Po vybraní štyroch
cyklov išli odmerať nádor a bol veľký 1 cm.
Lekári sa rozhodli, že mi ten nádor vyoperujú. Ráno pred operáciou mi lekár povedal, že
mi bude chýbať z prsníka. Ja som to prijala
a po operácii prišiel za mnou a povedal mi:
„Nechýba vám z prsníka nič. Máte obidve
prsia úplne zdravé.“ Nebol tam ani 1 cm. Bola
som veľmi šťastná. Môj priateľ v Kristovi mi
dal 80 000 Sk, aby som uhradila všetky dlhy,
ktoré mi ako živnostníčke nabehli, kým som
bola chorá.
Ďakujem ti, Ježiš, za tvoj veľký dotyk. Ďakujem ti za tvoju veľkú lásku a uzdravenie.
[Danka]
……
Svedectvo zo štvrtkového stretnutia
Chcem sa poďakovať nášmu Pánovi za Koinoniu Ján Krstiteľ, za štvrtkové stretnutia,
kde sústavne načerpávam nové sily a kde ma
Pán aj postupne uzdravoval. Pomohol mi naozaj odpustiť všetkým, ktorí ma v živote veľmi
zranili. Vďaka ti, Pane, za moje vnútorné aj
fyzické uzdravenie. [Monika]
……

F O T O : K AT K A M I Č K O VÁ
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Môj nový život s Ježišom
Volám sa Vlado, pochádzam z kresťanskej
rodiny a žil som život všedného veriaceho
človeka. Moja viera bola plná pochybností.
Bol som nasmerovaný na prácu od pondelka
do soboty, večer zábava, v nedeľu ráno kostol,
popoludní futbal, po ňom oslavy a tak som žil
z roka na rok. V mojom živote bol chaos, upo-
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Svedectvá

Po jednom stretnutí s ľuďmi, ktorí žili skutočnú vieru, som sa začal zamýšľať nad sebou a
svojím životom. V mojom živote sa začali diať
pozitívne veci, aj napriek tomu, že som v niektorých prípadoch nič pre to neurobil. Vďaka
modlitbám mojich známych som sa dostal
k brigáde v zahraničí, postúpil som funkčne
v práci, polepšil som si finančne. Keď v práci
nastali komplikácie po ťažkom pracovnom
úraze kolegu a rodina ma nechápala, bol
som na pokraji zrútenia. Počas jednej cesty
autom z práce domov mojou hlavou lietali
zlé myšlienky a nechuť k životu. Postupne
som si uvedomoval, za pomoci priateľov, aká
dôležitá je modlitba v mojom živote. Začal
som pátrať po skutočných hodnotách. Našiel
som ich vo Svätom písme a začal navštevovať stretnutia, ktoré mi pomáhali využiť tieto
hodnoty v mojom živote. Moja viera silnela.
Na jednom stretnutí som sa rozhodol odovzdať svoj život Ježišovi a on sa ma dotkol.
Bolo to prvé stretnutie so živým Ježišom, na
ktoré sa nezabúda. Ja som mu dal svoj život
a on sa ma dotkol. Cítil som jeho prítomnosť,
zobral mi zo srdca všetku ťarchu a ja som sa

cítil ako znovuzrodený. Vtedy som zistil, že
to, čo mi chýbalo v mojom živote, bol Ježiš.
On mení mňa, moju rodinu, požehnáva mi
v práci (ďalšie povýšenie vo funkcii, auto), financie. Cítil som potrebu odvďačiť sa Ježišovi
za jeho hojnosť, ktorú mi dával v každej oblasti. Tak som sa rozhodol podeliť sa s tým, čo
mi požehnal. Pomáhal som iným, obdaroval
ich aj finančne. A Ježiš mi znova požehnával
ešte hojnejšie. Požehnal mi nových priateľov,
s ktorými sa cítim slobodný.
S Ježišom je život úplne jednoduchý, len uver,
že je živý a on bude stále s tebou. Daj mu svoj
život, svoje problémy a on sa postará. Lebo
Ježiš je riešením každého problému. Zažiješ
ozajstné priateľstvo s ním a s ľuďmi, ktorým
na tebe záleží. [Vlado]
F O T O : K AT K A M I Č K O VÁ

náhľanosť a ja som to považoval za normálne
a moderné. Bol som závislý na partii a na spoločných aktivitách. Hoci som zarábal slušne,
moja mesačná mzda mi na moje výdavky
nestačila. V rodine boli vždy hádky. Rodičia
nechápali moje správanie a ja zasa ich.

Rozhovor

Potreba evanjelizácie
Pred štyrmi rokmi bola v Plzni otvorená kerygmatická škola s cieľom učiť
ako ohlasovať Ježiša, ktorý zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych.
Dnešok a zajtrajšok školy priblíži Cinzia Fallini, zodpovedná za
Evanjelizačnú školu v Plzni-Liticiach.
Cinzia, čím žije evanjelizačná škola v Plzni
v súčasnosti?
Ako škola prežívame potrebu kerygmatickej
formácie. Zo všetkých kontinentov nás prosia o pomoc pri zakladaní kerygmatických
škôl, dokonca s prísľubom a poverením
biskupov. Toto je aj špecialitou našej komunity: ohlasovať, odovzdávať kerygmu a učiť
ďalších odovzdávať ju. Zakúšame veľké požehnanie a veľkú potrebu evanjelizácie.
Kde budeš evanjelizačne pôsobiť v najbližšej
dobe ty osobne?
Som zodpovedná za stálu Evanjelizačnú
školu v Liticiach. O chvíľu znovu odchá-

F O T O : K AT K A M I Č K O VÁ
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dzam do Indie, lebo sa tam rozbieha s požehnaním biskupov 10 nových škôl.
Tohto roku prijala Evanjelizačná škola prvýkrát externých členov. Aké máte plány v tejto
oblasti?
Víziou Ricarda je, že kerygmatická škola
bude otvorená pre mnohých ľudí. Nová
evanjelizácia dáva do centra osobnú skúsenosť s Ježišom a naša škola učí, ako odovzdať iným túto skúsenosť, odpovedá na
volanie týchto čias. Preto veríme, že budeme mať veľmi veľa študentov a už sa to aj
potvrdzuje. Prišli tri osoby z Indie z dvoch
rôznych škôl, nie sú z komunity, tiež ďalšie
osoby z Poľska, Talianska, Slovenska. Máme
veľmi veľa žiadostí z ďalších krajín.
Tvoj odkaz pre čitateľov Vetra.
Verím, že každý z nás, kto stretol živého Ježiša, je povolaný niesť Ježiša ďalším a že táto
misia prináša veľkú radosť. Verím, že každý
z nás má túto schopnosť niesť ďalej Ježiša,
ktorého stretol. Verím, že môžeme byť komunitou, ktorá evanjelizuje, lebo sme stretli
živého Ježiša.
Za rozhovor ďakuje Mária Ščepitová

K R E S L Í P R E VÁ S A N D R E A PAV L Í K O VÁ

Apoštoli sa už viac necítia osamelí a neboja
sa. Zostúpenie Ducha Svätého im dáva silu
uskutočniť úlohu, na ktorú ich pripravoval
Ježiš Kristus. Udalosť je známa ako zrod
cirkvi. Jej dvere sú otvorené ľuďom všetkých
n á ro d ov, k t o r í ve r i a v J e ž i š a a r i a d i a s a j e h o
učením.

Otázka: Čo sú Turíce?

Koinonia Ján Krstiteľ
katolícke spoločenstvo
v službe novej evanjelizácie

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

Kalendár aktivít KJK (jún – september)
>
>
>
>

2. – 3. 6. 2007 – Kurz Filip v Širokom
9. 6. 2007 – agapito
16. – 17. 6. 2007 – Kurz Filip (Prešov)
21. 6. 2007 – záver aktivít v Prešove
– Opál o 17.00
> 22. – 23. 6. 2007 – záverečné skúšky BKŠ
> 24. 6. 2007 – koinonia v Jumbocentre
Košice

> 29. 7. 2007 – koinonia
> 4. – 5. 8. 2007 – seminár za vnútorné
uzdravenie – Prešov
> 11. 8. 2007 – agapito
> 19. 8. 2007 – koinonia
> 8. 9. 2007 – agapito
> 30. 9. 2007 – koinonia

Letné tábory:
> 5. – 12. 8. 2007 – Poďme tvoriť (14 – 17 r.), Kopytovská dolina, 1300 Sk
> 20. – 27. 8. 2007 – Buď IN (18 – 30 r.), Kopytovská dolina 1300 Sk
> 8. – 15. 7. 2007 – …niekto ako Kráľ (11 – 13r.), Široké, 1300 Sk
> 23. – 27. 7. 2007 – Hurááá tábor (8 – 10 r.), Široké, 1000 Sk
> 30. 6. – 5. 8. 2007 – Tábor mladých oáza Sklené, 1200 Sk
Letná evanjelizačná škola pri Oáze Zlatá Idka:
> 4. – 14. 7. 2007 – Kurz Pavol, SOU lesnícke, Zlatá Baňa – Sigord, 3900 Sk
> 17. – 21. 7. 2007 – Kurz Jozue, SOU lesnícke, Zlatá Baňa – Sigord, 1900 Sk
> 23. – 27. 7. 2007 – Kurz Ján, SOU lesnícke, Zlatá Baňa – Sigord, 1900 Sk
> 30. 7. – 3. 8. 2007 Kurz Tajomstvo Pavla, SOU lesnícke, Zlatá Baňa – Sigord, 1900 Sk
> 9. – 12. 8. 2007 – Tábor rodín s deťmi, Chata Oáza Široké u Dzivého
(Dospelá osoba – 1 100 Sk, Dieťa – 900 Sk)
Letná evanjelizačná škola v Sklenom:
> 17. – 19. 8. 2007 – Ako víťaziť v krízach, Oáza Sklené, 800 Sk
info: tel.: 043 – 49 55 227: sklene@koinonia.sk, sklene.koinonia.sk

Časopis Koinonie Ján Krstiteľ
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