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Milí priatelia,
anjeli zvestovali pastierom radostnú zvesť
o narodení Mesiáša. Do spoločenstva priateľov Boh vkladá radostnú správu o Mesiášovi. Táto správa ženie pastierov, aby išli tam,
kde je možné sa s ním stretnúť. Klaňať sa mu
a potom ísť a šíriť radostnú zvesť v meste.
Nech tento radostný čas je pre naše spoločenstvo časom, keď zarezonuje v našich
srdciach nanovo slovo živého Boha. Nech
je to slovo, ktoré je o pokoji, radosti, nádeji
a uzdravení. Ale zároveň slovo, ktoré nanovo zaznieva nad Jánom Krstiteľom, aby sme
boli svedkami a slovo niesli. Lebo „Slovo sa
stalo telom a prebývalo medzi nami“.

F OTO : K AT K A M I Č K O VÁ

Milan Bednarik

Časopis Koinonie Ján Krstiteľ

Vietor
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Správy

F O T O : J O N ATÁ N P E T R Í K

Absolventi biblickej školy
Záverečné skúšky Biblickej korešpondenčnej školy
17. novembra úspešne urobili ďalší študenti a zaradili
sa tak k 66 absolventom
BKŠ, prvým v našej oáze.
Všetci absolventi trojročnej
BKŠ dostali certifikáty o absolvovaní školy. [×]

F OTO : K AT K A M I Č K O VÁ

Novinky v KJK
27 nových členov KJK urobilo záväzky na jeden rok na
stretnutí Koinonie 28. októbra, štyria noví koordinátori boli pomazaní pre
službu na koinonii 25. novembra. V oáze Zlatá Idka
máme k dnešnému dňu asi
280 členov v 29 rodinných
spoločenstvách – agapitách. [×]

F OTO : K AT K A M I Č K O VÁ

F O T O : J O N ATÁ N P E T R Í K

Stretnutie s kardinálom
Po prednáške otca kardinála Jozefa Tomka v Košiciach
o potrebe misií a evanjelizácie 17. októbra sme išli
za ním, aby sme mu hovorili o našich skúsenostich
s evanjelizáciou. S potešením prijal nové chválospevové CD, ktore sme v Koinonii vydali. [×]

Diakonská vysviacka
Peter Hermanovský prijal
diakonské svätenie z rúk
o. biskupa Stanislava Slolárika 8. decembra v Hanušovciach nad Topľou. Vysviacky sa zúčastnili všetci
pastieri oáz a realít na Slovensku a zakladateľ Koinonie o. Ricardo Argañaraz,
hoci v jeho kalendári boli
počas jedného týždňa Los
Angeles, New York a Hanušovce. Za kňaza bude Peter
vysvätený 21. júna 2008. [×]
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Tvoje miesto premenenia
(Mk 9, 2 - 8)
• Milan Bednarik

„O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na
vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril
a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im
Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi:
„Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi
a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril
oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn,
počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša“
(Mk 9, 2 – 8).
Biblický text hovorí o pozvaní. Ježiš volá
podľa toho textu nielen troch, ale zavolal
nás všetkých na miesto skúsenosti so sebou samým. Ježiš sa ide modliť a vždy, keď
sa modlíme, aj my môžeme mať skúsenosť
s Ježišom. Preto, k čomu nás dnes Ježiš
volá a čo nám chce vložiť do sŕdc je, aby
sme mali skúsenosť s ním. Je to volanie
na modlitbu. My sa modlíme a vždy, keď
sa modlíš, máš mať skúsenosť s Ježišom. Si
volaný k tomu, aby si mal skúsenosť s ním,
ktorý je živý.
Na Hore premenenia Boh hovoril, zaznelo
jeho slovo. Hovorí: „Toto je môj milovaný
Syn, počúvajte ho.“ Vždy, keď sa modlíme,
môžeme mať skúsenosť s Ježišom, máme
ju mať, máme zachytiť slovo, keď Boh hovorí.

Keď sa modlíme a máme skúsenosť s Ježišom, otvárame Bibliu a počujeme, čo Boh
hovorí. Dokonca naozaj počujeme, lebo
Bibliu čítame nahlas. Keď sa modlím, čítam
Bibliu a som volaný k tomu, aby som mal
skúsenosť s Ježišom.
Modlitba je aj miestom premeny. Ježiš bol
premenený, oni naňho hľadeli a Ježišova premena zasiahla ich životy, aj do môj
život. Keď sa modlím, Boh ma premieňa,
Boh zasahuje môj život. Vždy keď sa modlíš, máš skúsenosť s Ježišom a jeho moc, on
sám ťa premieňa a zasahuje.
Ďalšia skúsenosť je skúsenosť so spoločenstvom. Peter, Jakub a Ján v skúsenosti so
spoločenstvom hovoria: „Je nám tu dobre“,
že je dobre, keď sme spolu. Je to miesto,
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teba, Ježiš je živý aj ty ho môžeš stretnúť.“
Máme naplniť toto miesto, máme zavolať
na toto miesto premenenia ďalších. Je to
miesto, kde nás Boh chce prikryť. Božie slovo hovorí: „Tu sa utvoril oblak a zahalil ich“
a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“

Ale je ešte tretia skúsenosť. Ježiš Petrovi
zjavne nedovolil postaviť na Hore premenenia tri stánky. Ježiš nechce, aby to bolo
miesto, kde je nám dobre a basta. Je nám
tu dobre a ostatní nám môžu byť ukradnutí. Ale hovorí, že je to miesto, odkiaľ ťa
chcem poslať, odkiaľ máš odísť. Vtedy, keď
sa vracajú z vrchu premenenia dole, Ježiš
nechce, aby hovorili o tom, čo videli. Vtedy Ježiš hovorí: „Príde čas, keď to budete
hovoriť, po mojom zmŕtvychvstaní“. Od
nás Zmŕtvychvstalý Ježiš isto chce, aby
sme o tom hovorili. Je čas o tom hovoriť,
je čas vydávať svedectvo, je čas zísť z tohto
vrchu. Hovoriť: „Ježiš Kristus žije, je Boh pre

Boh chce prikryť svoj ľud, aby bolo čosi
premenené. Božie slovo hovorí o tom, že
v spoločenstve sa utvoril oblak a zahalil
ich. I nás chce zahaliť, Boh ťa chce zahaliť
svojou láskou, prikryť ťa plášťom prijatia,
povedať ti: „Taký, aký si, si teraz prikrytý.
Milujem ťa takého, aký si, môžeš v bezpečí
stáť predo mnou taký, aký si.“ Si hľadajúci, stúpaš, kráčaš na horu, je ti ťažko, ideš
a hľadáš, hľadáš Boha, jeho tvár. Si ako pútnik, ktorý sa namáha, máš ešte pred sebou
možno nejaký úsek cesty, ale poď, hovorí
Boh. Uvidíš Božiu tvár, začuješ jeho hlas.
Ježiš to dovolil svojim priateľom, dnes to
má pripravené pre teba. [×]

F OTO : K AT K A M I Č K O VÁ

kde môžeme zakúsiť radosť, lásku, kde je
nám dobre, keď sa modlíme. Prichádzame
na stretnutia spoločenstva, lebo je nám
tam dobre, lebo tu čosi nachádzame, lebo
je dobré opäť prísť načerpať. Je tu radosť,
je tu jeho prítomnosť, je tu jeho pôsobenie.
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Víťazný šíp
• Alvaro Grammatica

Veľmi často vzývame Ducha Svätého, ale oheň zapáliť nechceme.
Predstavte si lampu, ktorá sa naplní olejom, no nikdy nehorí. Tak aj ty
hovoríš: „Príď, olej!“ a olej už vyteká von. V tej chvíli je potrebné prestať
hovoriť: „Príď, Duchu Svätý!“ Ale je potrebné, aby sme začali horieť. Je
potrebné začať evanjelizovať, je potrebné niečo robiť.

A tak, keď spaľujeme olej, príde nový olej.
Inak náš olej splesnivie. Necítite, že keď
vstúpite do niektorých prostredí, tak to tam
smrdí. Smrdí to plesňou. Je potrebné otvoriť
okná. Keď bol Ján XXIII. zvolený za pápeža,
po niekoľkých dňoch hovorí svojmu štátnemu sekretárovi: „Otvorme okná! Nech vojde
nový vzduch.“ Tak je to i s nami. Ak zostúpi
nový olej, Boh sa pohybuje s človekom, ktorý sa pohybuje. U človeka, ktorý spí, aj Boh
spí. Toto je zákon. Otvor okno, nech vnikne
nový vzduch! Necháš ho zatvorené – budeš
stále dýchať svoj vzduch. Spaľuj olej! Až sa
olej spotrebuje, bude miesto na nový olej.
Nehoríš – olej bude plesnivieť. A už nebude
na nič. Je potrebné otvoriť okno!
V Biblii je úryvok, v ktorom prorok hovorí
kráľovi, aby otvoril okno: „Keď Elizeus ležal
chorý na chorobu, na ktorú aj zomrel, zišiel
k nemu izraelský kráľ Joas, plakal nad ním
a vravel: „Otče môj, Otče môj! Voz Izraela
a jeho pohonič!“ Elizeus mu povedal: “Dones luk a šípy!“ A keď mu priniesol luk a šípy,

povedal kráľovi Izraela: „Polož ruku na luk!“
Keď položil ruku, Elizeus položil svoje ruky
na kráľove ruky a povedal: „Otvor okno na
východ!“ On otvoril a Elizeus mu povedal:
„Vystreľ!“ Vystrelil a ten vravel: „Šíp víťazstva od Pána, šíp víťazstva proti Aramejsku.
V Afeku úplne porazíš Aramejsko! Potom
povedal: „Vezmi šípy!“ A vzal. A povedal kráľovi Izraela: „Udieraj o zem!“ On udrel tri razy
a potom prestal. Boží muž sa naň nahneval
a povedal: „Keby si bol udrel päť alebo šesť
ráz, bol by si Aramejčanov porazil až do vyhubenia, takto však porazíš Aramejčanov tri
razy“ (2 Kr, 13, 14 – 19).
Elizeus bol chorý, umieral. Mladý izraelský
kráľ Joas ho ide navštíviť a na návšteve začne plakať. Ale neplače nad smrťou Elizea,
ale preto, že má strach. Má strach z aramejských nepriateľov. Túto úlohu považuje nad
svoje sily. Ježiš hovorí: „Choďte do celého
sveta a evanjelizujte!“ Toto je veľká úloha.
Veľmi často plačeme, strácame odvahu,
pretože nemáme silu, aby sme to dokáza-
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li. Ako môžeme počúvnuť Pánov príkaz ísť
a evanjelizovať? Ale keď ide Joas k Elizeovi, Elizeus nedvíha ruky k Bohu, nehovorí:
„Nestaraj sa Joas, Pán bude s tebou.“ Neprosí Boha, aby odstránil tento problém. Ale
vraví Joasovi: „Vezmi luk a šípy!“ A Boh to
hovorí aj nám. Pane, čo budeme robiť? Odpoveď je – „Vezmi luk a šípy. Čas je krátky! Je
čas na dobýjanie.“
Keď Joas natiahol luk, Elizeus, Boží muž, položil svoje ruky na Joasove ruky. Boh vkladá
svoje ruky na naše ruky len vtedy, keď sa
rozhodneme vziať do ruky luk a šípy. Chceš
Pánovo požehnanie? Nebuď lenivý! Ak budeš lenivý ty, bude aj Boh lenivý v tvojom
požehnaní! To nepríde nikdy. Sú medzi
nami takí, ktorí chcú evanjelizovať svet
z kresla, v teple a s nohami na stoličke. Nie!
Chceš Pánovo požehnanie, tak pracuj pre
Pána. Buď Pánovi verný! Ako? Vezmi svoj
luk a šípy.
Luk a šípy, to je niečo konkrétne. Jednoduché. Tvoja modlitba môže byť lukom a šípmi. Tvoje ústa môžu byť šípom. Desiatok
môže byť lukom a šípom. Vezmi svoj luk
a šípy. A tak ruka proroka zostupuje, Boh
vkladá ruku na tvoju ruku.
Ale to nestačí. Hovorí: „Otvor okno!“ Ak
chceš Pánovo požehnanie, musíš myslieť na
tých, ktorí sú vonku. Kráľ otvára okno a Elizeus mu hovorí: „Vystreľ!“ Nehovorí, zamier!
Nestaraj sa a vystreľ! Ak chceš mieriť, nevystrelíš nikdy. Ak máš strach, netrafíš. Vystreľ! Joas vystrelí! A Elizeus hovorí: „Víťazný
šíp pre Pána.“ Ty porazíš svojho nepriateľa.

Otvor okno. Nemier a vystreľ! Ak budeš
mieriť, stratíš odvahu. Vystreľ a zasiahni!
Boh urobí všetko, aby tvoj šíp bol víťazný.
Na jednom stretnutí jeden z našich bratov,
keď hovoril o komunite, hovoril o desiatku.
A jeden človek povedal, keď dám desiatok,
ako môžem zaplatiť dlžoby? Áno, nezaplatíš
ich. Vystreľ šíp. Nemier na dlhy, ale vystreľ.
Neváhaj, lebo netrafíš. Vystreľ a Boh ti dá víťazstvo. Boh ti dá požehnanie. Iste, musíme
počúvnuť Pánovo slovo. Prestaň počítať,
koľko ich máš. Ako si na dne. Vystreľ! Toto
sú konkrétne veci.
Tvoj Dom modlitby. Ak sa modlíš, aby ti Pán
poslal ľudí a neotvoríš okno, ako môžu vojsť,
keď sú tvoje dvere zatvorené? Používaj to,
čo máš, lebo každý má čo použiť. A pokiaľ
to používaš, Boh dáva víťazstvo. Je to otázka viery, ale je to tak. My tomu neveríme –
Božiemu slovu. Chceme mieriť. Ale musíme
vystreliť a nechať Boha, aby zasiahol.
A potom mu Elizeus hovorí: „Vezmi šípy.“
Keď ich zobral, povedal mu, aby zasiahol
šípmi zem. Aký nelogický príkaz. Prečo
zasiahnuť zem? Šípy sú na to, aby zasiahli
človeka, nie, aby zasahovali zem. Ale prorok
hovorí: „Zasiahni zem“. A kráľ vezme šípy
a trikrát zasiahne zem. Potom sa zastaví. Elizeus sa nahnevá: „Mal si zasiahnuť päť alebo
šesťkrát! Vtedy by si porazil Aramejcov úplne.“ Šípy sú vystrelené k zemi. Je zasiahnutá
zem. Zem, kde ty žiješ. Zem, v ktorej bývaš.
Vezmi šípy – tvoj Dom modlitby – a zapichni do zeme, zapichuj do zeme, kde žiješ. Nie
raz, nie dvakrát, nie trikrát. Ale päťkrát, šesťkrát, dvadsaťkrát, tisíckrát. A zvíťazíš. Joas
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zasiahol zem trikrát. Ako keby neurobil nič.
Koľkokrát si pozval nejakého človeka? Raz,
dva, trikrát. On odpovie: „Nie, nie, nie“. A ty
to vzdáš. Nenechávaj to! Ty si víťaz pre Pána.
A je to Pán, ktorý dáva víťazstvo tvojmu
šípu. Lenže my tomu neveríme. Zasiahneme raz, nefunguje to. Basta, dosť, stačí. Skúsil som to raz, Pán mi neodpovedal, dosť.
Raz som ponúkol dar a nevidel som nič.
Dosť. Zasiahni päťkrát, šesťkrát, sedemkrát,
aby šíp pre Pána bol víťazný. Pretože prorok
Izaiáš hovorí: „Ty si ostrý šíp.“ A my sme zrodení k tomu, aby sme zasahovali. Aby sme
zasiahli zem. Hlásaj. Pracuj pre Pána. A Pán
ti požehná!
Je to prostý príbeh, ale je aj smutný. Veľmi
smutný. Tento kráľ sa mohol stáť veľkým
kráľom, ale nestal sa ním. Mohol sa stať
víťazom, ale nestal sa. Nie Božou vinou.
Ale svojou vinou. Pretože neveril Božiemu
slovu. Nechal si vziať odvahu. Nešiel až do
konca. A to sa môže stať aj nám. Stratíme
odvahu, zastavíme sa a pôjdeme späť. Dnes
akoby Pán vkladal prst do našej rany. Do
našej viery. Naša rana je naša viera. Stále
verme Pánovi, stále sejme, otvárajme okná
a zasahujme zem, aby sme boli víťazným šípom pre Pána. A ten, kto dáva úspech, to je
Pán. My sme ten šíp s ostrým hrotom. A Pán
hovorí: „Počúvajte ma, ostrovy, a pozorujte,
národy ďaleké: Pán ma povolal od lona, od
života mojej matky spomínal mi meno. Ústa
mi urobil ako ostrý meč, v tieni svojej ruky
ma skryl a urobil zo mňa šíp brúsený, do
svojho tulca ma schoval. A riekol mi: ‚Služobníkom si mi, Izraelom, tebou sa chcem
osláviť.’ Ja som však povedal: Darmo som

pracoval márne a zbytočne strávil svoju silu.
Predsa je moje právo u Pána a moja odmena u môjho Boha.”(Iz 49, 1 – 4)
Ja som ten ostrý šíp. Boh sa chce osláviť
v nás. Ale my si hovoríme: Nadarmo som
sa namáhal. Ako Joas. Prečo toľkokrát zasahovať, keď nevidím ovocie? Čo hovorí Pán?
Je to príliš málo, čo si urobil do tejto chvíle.
Chcem, aby som bol svetlom. Lampou, ktorá horí! Lebo ty si ostrý šíp. Rozumiete? Na
skľúčenosť a stratu sebavedomia Boh odpovedá tak, že zvyšuje svoje povolanie. Naozaj
Pánovo povolanie je veľké a vyžaduje odvahu, poslušnosť jeho slovu. Vtedy Pán môže
na nás prejaviť svoju slávu. Ak ja pracujem
pre Pána, on môže vložiť svoje ruky na moje
ruky a povedať: „Ty si víťazný šíp! Naostrený
šíp v tulci!“ A ak je potrebné, Boh ťa použije. Vystrelí ťa. Tulec je komunita, ktorú ti dal
Boh. Pre mňa je to Koinonia. Oživ dar, ktorý
je v tebe. Oživ povolanie, ktoré je v tebe.
Povolanie byť svetlom. Vezmi luk a zasiahni.
Tak budeš môcť byť svetlom pre národy.
Pane, my ťa prosíme - príď a požehnaj nám.
My sme víťazný šíp pre teba. Daj nám odvahu, aby sme otvorili okná, vzali luk a šípy
a vystrelili. Daj nám schopnosť zasiahnuť
zem nie trikrát, ale viackrát. Daj, nech sa
vzdáme svojej lenivosti. Daj, nech sme poslušní tvojmu slovu! Vďaka za šípy, ktoré si
dal každému z nás. Uzdrav našu vieru, vieru
v tvoje slovo.
Z nahrávky KJK: Vítězný šíp
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Rozhovor

Ježiš chce uzdraviť všetkých

Paolo, aké sú tvoje bezprostredné dojmy
po košickom stretnutí Ježiš uzdravuje?
Ako vidíš Slovákov?
Prežívam pocity lásky k tomuto ľudu. Každý
ľud, aj slovenský, má svoje potreby, svoje
ťažkosti. Vidím, že každý národ hľadá Pána
a Boh mi dáva túžbu dať tomuto národu
všetko, čo môžem. Vidím, že Slováci nepovažujú stretnutie Ježiš uzdravuje za niečo
chvíľkové, ale uvedomujú si, že niečo nasleduje potom. Vidím dôležitosť Domu modlitby. Dom modlitby je vlastne ako stretnutie
Ježiš uzdravuje v malom, lebo aj v Dome
modlitby je osoba uzdravovaná. Pri stretnutí s Ježišom môžeš byť uzdravený, ale niekto
sa na tom bode zastaví. Nie je to správne,
toto semienko zasiate do zeme musíme
pestovať.
Porovnáš stretnutie Ježiš uzdravuje u vás
v Recanati a tu v Košiciach?
U nás robíme Ježiš uzdravuje každý mesiac
a je menšie počtom - prichádza 130 – 140
osôb. Tu je Ježiš uzdravuje dvakrát ročne, p
U nás robíme Ježiš uzdravuje každý mesiac
a je menšie počtom - prichádza 130 – 140
osôb. Tu je Ježiš uzdravuje dvakrát ročne,

F OTO : K AT K A M I Č K O VÁ

Bol medzi prvými, ktorí k nám prišli pred 14 rokmi a odštartovali
tak slovenskú Koinoniu. Hoci ho Boh obdaril výraznou charizmou
uzdravovania, za výnimočnosť svojej oázy považuje možnosť robiť Domy
modlitby. Pokorný, láskavý, veľmi prirodzený. Pastier Oázy Recanati Paolo
Sbarbati.

prichádza viac osôb a Pán môže viac pôsobiť. Je to tu podobné ako u nás, ale keď
sa zíde viac osôb, atmosféra viery je väčšia
a ona potom umožňuje vidieť zázraky. Prichádza viac osôb a Pán môže viac pôsobiť.
Je to tu podobné ako u nás, ale keď sa zíde
viac osôb, atmosféra viery je väčšia a ona
potom umožňuje vidieť zázraky.
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Rozhovor
Oproti ostatným stretnutiam s modlitbou
za uzdravenie toto bolo špecifické tým, že
sme sa dosť hýbali. Prečo k tomu motivuješ ľudí, následne aj uzdravených ľudí?
Aby si uvedomili, že sú uzdravení, lebo pohyb sám osebe aktivizuje proces oslobodenia a uzdravenia. Keď tancujeme, hýbeme
sa a už toto oslobodzuje človeka. Vďaka
pohybu tela milosť Božia môže vstúpiť do
nášho ducha. Často, vlastne takmer vždy,
keď sa telo prezentuje uzavretým spôsobom, odzrkadľuje aj duchovnú uzavretosť
človeka. Keď navonok otvorím svoje ruky,
následne sa otvorím aj vo svojom vnútri
a príde uzdravenie.
Prečo niektorí ľudia nie sú uzdravení?
Bolo by dobré hľadať odpoveď u Ježiša.
Lebo Pán Ježiš chce uzdraviť všetkých, ale
potrebuje, aby osoba, ktorá príde raz, pokračovala na tejto ceste. Predovšetkým čítaním Božieho slova, byť s bratmi a sestrami, modliť sa, vyjsť z osobnej izolácie. A Pán
uzdraví. Hneď alebo postupne, úplne alebo
čiastočne. Ale osoba, ktorá k nemu príde,
určite ozdravie.
Aké je osobné svedectvo tvojho života?
Mal som asi 27 rokov, keď som sa ocitol
v kríze. Nevedel som, či Boh existuje. Nevedel som, prečo existujem. Tieto moje ťažkosti vo mne spôsobili depresiu až prišiel
deň, keď som si chcel zobrať život. Ale Pán
zakročil. Povedal mi v mojom srdci: „Keď
to urobíš, si si istý, že nepôjdeš do pekla?“
Preto som to neurobil. Potom som sa stretol
s Božím slovom, Pán ho vložil predo mňa,
mal som túžbu čítať Bibliu. Začal som čítať

Božie slovo a v krátkom čase, o 4 – 5 mesiacov, som prečítal evanjeliá a Nový zákon.
Toto mi dalo radosť, nádej a dôveru. Doviedlo ma to do skupiny duchovnej obnovy,
po troch rokoch som spoznal Koinoniu Ján
Krstiteľ a o. Ricarda. Mal som túžbu zasvätiť
sa Pánovi a požiadal som o. Ricarda o vstup
do Koinonie. Po šiestich rokoch som vstúpil
do Koinonie ako zasvätený. Teraz je to už 16
rokov, čo som v KJK.
Ešte tvoj odkaz pre čitateľov Vetra.
Pán má moc oslobodiť nás od každej ťažkosti. Majme dôveru len v neho, lebo len
jemu patrí náš život. Vložme svoj život úplne do jeho rúk, pretože Pán má moc zmeniť
náš život. Tak ako to urobil mne, môže urobiť aj tebe. Maj dôveru v Pána. Hľadaj bratov
a sestry, dom, kde sa môžeš modliť. Otvor
svoje srdce, aby mohol Pán vstúpiť, hovor
o tom aj s týmito bratmi a sestrami, a Pán ťa
oslobodí od každej ťažkosti.
Za rozhovor ďakuje Mária Ščepitová
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Rozhovor

Slovenský pokus
Prvého kňaza KJK na Slovensku vysvätil 27. októbra 2007 v chráme
Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever Mons. Rudolf Baláž. Je ním
Vladko Beregi, pastier Oázy Sklené. Sám otec biskup ho nazval „prvým
pokusom na Slovensku“. Prinášame Vám krátky rozhovor s čerstvým
novokňazom.

Aké zmeny očakávaš vo svojej službe?
Keďže kňazská služba prináša nové horizonty, verím, že Pán pootvára nové dvere.
Verím, že ako kňaz, ktorý dostal pomazanie
od Pána, budem môcť byť prostriedkom
Ducha Svätého a Ježiša na to, aby množstvo
ľudí, predovšetkým mladých, spoznalo Krista. Verím, že toto pomazanie pomôže nájsť
Krista tým, ktorí ho hľadajú.

F OTO : K AT K A M I Č K O VÁ

Vladko, ako si prežil svoju kňazskú vysviacku?
Bola to úžasná skúsenosť, pretože to najkrajšie, čo som mohol zažiť bolo, že počujem
slová Augustína: Pre vás som biskupom, ale
s vami som kresťanom. Použijem to takto:
pre vás som kňazom, ale s vami som kresťanom a len s vami môžem zakúšať plnosť.
Vďaka komunite, ktorá bola stále pri mne,
som sa cítil veľmi prijatý, obklopený veľkou
Pánovou láskou a láskou bratov a sestier.
Bola to pre mňa nádherná skúsenosť. Aj počas vysviacky, najmä pri prostrácii som cítil,
že Pán vkladá na mňa svoj plášť, plášť Eliáša,
o ktorom mi prorocky hovoril už pred mnohými rokmi.

Rozhovor
Prezradíš nám, kto v tvojej oáze je najbližší „kandidát na kňazstvo“?
Tak skoro to nebude, ale určite sú tu kandidáti: Matej, Mišo a Valera. Verím, že všetci
traja skôr alebo neskôr obsiahnu toto požehnanie od Pána.
Chceš niečo odkázať čitateľom Vetra?
Chcel by som odkázať, že napriek tomu, že
som kňazom, chcem ostať pre všetkých bratov a sestry z Koinonie stále Vladkom. Takže
keď ma budú oslovovať, nech ma neoslovujú „duchovný otče“ a podobne. Oslovujte
ma Vladko, ja som váš priateľ :-).
Vladko, želáme ti veľa síl, požehnania
a enormné množstvo nových nápadov pri
evanjelizácii. Katka Mičková

F OTO : K AT K A M I Č K O VÁ
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Venovať sa
rodinám
Inaugurácia novej Reality KJK
prebehla v katedrálnom Chráme sv.
Jána Krstiteľa v Prešove 13. októbra
2007 na slávnostnej sv. liturgii
s vladykom Jánom Babjakom,
SJ. Atmosféru uvedenia reality do
života vystihli slová o. vladyku:
„Verím, že KJK bude veľkým
prínosom duchovného obnovenia
celej eparchie.“ Prinášame krátky
rozhovor s o. Antonom Pariľákom,
zodpovedným za Realitu Prešov.
Alvaro, ako sa cítiš na Slovensku a čo hovoríš na slovenskú Koinoniu?
Koinoniu na Slovensku vidím ako veľmi
otvorenú a veľmi chápajúcu. Nemá nekritickú pozíciu, ale je ochotná načúvať Pánovmu slovu. Ešte pozitívna poznámka:
jednoduchosť v prijatí Pánovho pôsobenia.
Pre Slovákov je normálne prijať to, že je to
Pánovo pôsobenie. A ja sa tu cítim dobre.
Tóno, v čom vidíš prínos novovzniknutej prešovskej reality pre Koinoniu a Slovensko?
Rozdelením košickej reality vznikli dve
menšie reality, kde môžeme lepšie tvoriť
koinoniu, spoločenstvo medzi bratmi a ses-
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trami, v ktorom môžeme lepšie formovať
jednotlivých členov. To znamená tvoriť hlboké priateľstvo a vďaka tomu byť Jánom
Krstiteľom. Samotný Prešov vzniká z charizmy môjho života venovať sa rodinám,
vniesť koinoniu do rodín a vniesť koinoniu
do života manželov. Koinoniu ako vzťah
s Bohom, vzťah medzi manželmi a vzťah
tejto rodiny a týchto manželov k ostatným
manželom a ostatným rodinám.
Ako sa cítiš dnes, v deň narodenia Reality
Prešov?
Dnes sa cítim sa veľmi dobre, lebo som
prežil chvíľu narodenia, keď sa všetci tešia.
Sú dni, keď sa moji blízki, moji predstavení, moji priatelia zídu, chvíle tešenia, keď
sa otvoria veľké dvere... Je za nimi veľa práce, veľa námah a určite aj veľa ťažkostí, ale
tento dnešný deň je naozaj dňom radosti.
Radosti, že sa narodilo nové dieťa, ktoré je
už tu.
A ďašie kroky tohto dieťaťa?
Radikálne zmeny nie, ale kde je to v Koinonii veľmi „rozbité“, tam vzniknú nové reality. Je to nevyhnutné, lebo sme federácia
koinonie a musíme kráčať ako federácia.
A v nových realitách potom pokračovať, dať
im nový impulz pre formáciu.
Sú v Koinonii formy práce s mladými nad
30 rokov mimo bežnej formácie?
Ďalšie kroky vedú v troch líniách. Prvá je
vytvoriť spoločenstvo ako také: agapitá,
rodiny, budovať sa v tom, čo znamená byť
koinoniou a v tom, čo znamená byť Ján Krstiteľ. Potom máme rozpracované aktivity na

FOTO: MARIÁN KAKALEC

Rozhovor

poli evanjelizácie. Chceme rozbehnúť evanjelizáciu cez kaviareň v prenajatých priestoroch v centre mesta oproti biskupskému
palácu. Vstupujeme do nového projektu
- pastoračného centra pre rodinu v rekreačnej oblasti Sigord, to znamená, že chceme
vytvoriť centrum, kde budú prichádzať rodiny na oddych, na relax, na informácie. Tieto tri línie sú veľmi aktuálne. Línia, ktorá je
trochu vzdialená, no v mysli je už dnes, je tá,
že chceme vybudovať centrum Koinonie.
Za rozhovor ďakuje a v ďalších krokoch Reality všetko dobré želá Mária Ščepitová

Svedectvá z kurzov
Kurz Vitajte v KJK
Stále aktuálne volanie
Aj v dňoch 20. a 21. októbra sme sa tešili
z toho, ako je prorocké povolanie byt hlasom volajúceho na púšti stále aktuálne. Bol
to skutočne čas nielen nových informácií,
ale hlavne čas prežívania Pánovej prítomnosti, zdieľania a vzájomného obohacovania sa. To všetko sa nieslo možno aj vďaka
nie „masovému počtu“ v príjemnej rodinnej
atmosfére. A čo na to sami účastníci?
Marcel Hakoš, vedúci kurzu
Moje áno pre Pána
Tento kurz bol pre mňa veľkým obohatením, pretože som sa viac oboznámil s pravidlami v KJK. Mal som úžasnú skúsenosť
s Pánom, bol to veľmi pekný kurz, plný radosti a priateľstva, kde som sa rozhodol pre
ÁNO pre Pána.
Marek

F OTO : K AT K A M I Č K O VÁ
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Povinná jazda s radostným koncom
Taaak mne sa na tento kurz vôbec, ale vôbec
nechcelo ísť... Mala som voľný víkend a nevedela som si ho predstaviť inde ako doma.
Veľmi som sa tešila na vstup do komunity, no
tento kurz bola pre mňa povinná jazda. Prvý
deň kurzu som čakala koniec, už som sa ho
nevedela dočkať. No večer mi Pán otvoril oči
a dal mi zakúsiť pravú chuť priateľstva, takže som bola na kurze práve kvôli priateľom,
ktorí tam ako inak nechýbali, veľmi radostná.
Oni mi ukázali, že sú pri mne, aj keď mi nie je
super, aj keď som šťastná. Tak viem, že Pán
aj na takýchto „informačných“ kurzoch robí
v našich životoch veľké veci! Amen!
Jana
Teším sa na nové veci
Takže na úvod Christ is risen! Do KJK ma priviedla túžba stať sa živým kameňom tohto
spoločenstva a poďakovať sa takto Pánovi
za veci, ktoré urobil v mojom živote. A tak
som následne prišiel na kurz Vitajte v KJK.
Bol to víkend plný radosti, priateľstva, zdieľania a rodinnej atmošky. V pozadí nám
hrali Hillsong a Delirious (pre tých nezainteresovaných kresťanské hudobné skupiny).
Veľmi ma oslovilo proroctvo o Camparme,
a najmä verše:
Ty svetlo mojej slávy musíš zažiariť
Ty slovo mojich úst musíš byť
Ty čin mojej lásky sa musíš diať
Tvoj smäd po činnosti
Tvoj hlad po bytí
Ja Pán poznám
Nuž hor sa kričať do sveta, že slávne vstal!!!
Teším sa na nové veci, ktoré bude Pán ko-
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Svedectvá z kurzov
naťv mojom živote a ktoré budem môcť
zdieľať spolu s bratmi a sestrami v MOJEJ
komunite!
Tino
Kurz FILIP
Zažiť skúsenosť spásy
Zažiť skúsenosť spásy, stretnutie so živým
Ježišom alebo prehĺbenie vzťahu s Bohom
boli dôvody, ktoré priviedli počas víkendu
17. – 18. novembra asi 25 ľudí z rôznych kútov východného aj stredného Slovenska do
Košíc na kurz Filip. Spočiatku opatrná a trochu aj bojazlivá atmosféra sa postupne po
prednáškach a dynamikách premieňala na
radosť. Vyvrcholilo to v sobotu večer, keď
účastníci odovzdali svoj život Ježišovi ako
svojmu Spasiteľovi a Pánovi a radosť počas
Disco Kristo doslova vybuchla. Nedeľa bola
pokračovaním a zároveň aj ukončením kurzu, kedy dar spásy, ktorý účastníci prijali,
bol potvrdený modlitbou za vyliatie Ducha
Svätého. Pre mňa osobne bolo veľmi pekné vidieť ako dokáže Boh v priebehu dvoch
dní premeniť život človeka. Ľudia odchádzali z kurzu s niečím novým, čo bolo v nich
a väčšina si možno ani neuvedomovala, čo
to je. Ale na ich tvárach bolo vidieť nádej
a radosť.
Katka Kyseľová, ekipa (realizačný tím :-)
Problémy beriem s ľahkosťou
Moja kolegyňa z práce, ktorá je v spoločenstve niekoľko rokov, mi ešte predtým, než
som dostala pozvanie na stretnutie JEŽIŠ
UZDRAVUJE do Jumbo centra v Košiciach,
dosť rozprávala o Koinonii. Som veriaca,
moje deti sú vedené v tomto duchu k Bohu,

nevedela som sa dostať na takéto podujatia, hlavne v lete som dávala prednosť pobytu vonku s rodinou a priateľmi. Na jeseň
v r. 2006 sa konalo v Prešove stretnutie JEŽIŠ
UZDRAVUJE, ktoré som si aj s dcérou a manželom nenechala ujsť. Potom prišli TURÍCE
2007, kde bol prítomný aj zakladateľ KJK
o. Ricardo Argañaraz. Moje pocity, s ktorými som z týchto stretnutí odchádzala, boli
úžasné. Niekoľkokrát po takomto podujatí
som si vzala prihlášku na kurz FILIP, no keďže sa konali väčšinou mimo Košíc, neprihlásila som sa.
Veľmi som sa potešila, keď som sa dozvedela, že kurz sa uskutoční v Košiciach. Deň
pred uzávierkou kurzu som si spomenula
na prihlášku na kurz, ktorú som mala asi rok
odloženú v dokladoch, a hneď som ju poslala poštou. A v očakávaní som sa tešila na
stretnutie. Kurz sa konal na Považskej ulici
č. 7 v Košiciach. Na moje prekvapenie kurz

F O T O : J O N ATA N P E T R Í K
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Svedectvá z kurzov
viedli mladí ľudia, Marcel a Braňo, ktorí veľmi pekne hrali na gitaru a klávesy. Pomáhali
im tam aj Katka a celá ekipa. Cieľom kurzu
bolo vysvetliť a naučiť tých, ktorí sa stretli
s Ježišom prvýkrát, ale aj tých, ktorí to už
vedia, čo je Božia láska, hriech, spása, obrátenie, Duch Svätý a spoločenstvo.
Na začiatku sme sa všetci popredstavovali
hravou formou, ako sa to robí pri rôznych
podujatiach hlavne v táboroch a pri podujatiach s mládežou, trochu sme sa aj zasmiali, ale hlavne sa všetci mladší aj tí skôr
narodení viac zblížili. A o to hlavne išlo, aby
sme otvorili svoje srdcia. Okrem toho sa čítalo sväté písmo Nového aj Starého zákona.
Dozvedeli sme sa, prečo sa tento kurz nazýva FILIP. To ja ale neprezradím. Tým, ktorí
to chcú vedieť, odporúčam sa tohto kurzu
zúčastniť! Medzitým sme spievali chvály,
modlili sa a tancovali. Mne sa najviac páčila pesnička, ktorú nás naučila Gianna. Túto
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pieseň sme spievali po španielsky a aj sme
na ňu tancovali. Čo ma najviac zaujalo, bolo
čítanie podobenstva o márnotratnom synovi, ktoré nám čítal jeden brat. Patrím medzi
tých skôr narodených, ale tak ako toto podobenstvo prečítal a podal tento náš brat,
tak som to nikdy nepočula. Bolo to čítané
a podané zo srdca. Druhý deň sme začali
modlitbami a chválami, ale aj spevom. Kurz
končil sv. omšou o 11.00 hodine, ktorú slúžil
o. Milan Bednarik.
Počas týchto dvoch dní sme mali zabezpečené raňajky, obed aj večeru, ako aj čaj alebo kávu v jedálni. Prekvapilo ma veľmi čisté
a príjemné prostredie jedálne, milý a úslužný personál kuchyne, ktorý sa o nás postaral
a pripravil veľmi chutné jedlo.
Na záver chcem napísať, že som sa tam
stretla s mnohými ľuďmi, ktorí mali rôzne
problémy a zdravotné ťažkosti, a už v nedeľu sa im zdravotné problémy pominuli.
Konkrétne jedna priateľka mala problémy
s kĺbmi, kvôli ktorým nevedela po nociach
spávať, a v nedeľu nám prezradila, že ju kĺby
nebolia: pri modlitbách dvíhala ruky bez
bolesti, ani si to neuvedomovala. Ja som
takéto problémy nemala, no po kurze som
cítila, akoby zo mňa spadol veľký balvan,
ktorý ma ťažil. Cítim sa teraz oveľa lepšie,
beriem moje problémy s takou ľahkosťou
a nadhľadom ako nikdy predtým. A verím,
že s mojimi ťažkosťami sa budem môcť
zdôveriť kedykoľvek Pánovi pri modlitbách.
Chvála ti, Pane.
Jarka

Svedectvá
Uzdravenie na Dome modlitby
V nedeľu po svätej omši som oslovila niekoľkých ľudí, či nechcú prísť do môjho
Domu modlitby. Susedka povedala, že by
prišla, ale ju veľmi bolia nohy. Už niekoľko týždňov ich má zapálené a tvoria sa jej
rany. Poobede na modlitby predsa prišla.
Boli sme štyria. Chválili sme Pána spevom
s radostným srdcom. Potom sme chválili aj
za to, že uzdravuje nohy našej sestry Márie.
Skrze brata Karola, ktorého Pán poslal práve
do Tatier, Pán prisľúbil, že za pár dní bude
svedčiť pred lekárom o svojom uzdravení.
Ona to slovo prijala a vo štvrtok bola ukázať
lekárke svoje zdravé nohy. Pán je veľký vo
svojej láske.
Elena
Jedno malé svedectvo o Božej výchove
Boli ešte dva týždne do výplaty a ja som
nevedel, kedy mi vyplatia faktúry. Vo vrecku som mal posledné peniaze, ktoré nám
mali vydržať ešte niekoľko dní. Išiel som na
poštu a pred vchodom jeden človek ponúkal Notabene. Slušne som ho odmietol
a pritom mi napadlo: „Keď budem mať viac
peňazí, tak si ten časopis kúpim“. Keď som
vychádzal z pošty, dostal som inú myšlienku: „Keď sa nevieš rozdeliť teraz, budeš
mať problém rozdeliť sa, aj keď budeš mať
veľa!“. A tak som ten časopis kúpil a dal
som aj trochu viac, ako znamenie, že som
ochotný rozdeliť sa. Neprešli ani tri dni
a dostal som ponuku na zákazku, na ktorej
som za mesiac zarobil viac ako môj dvojmesačný príjem. Pán je dobrý a je dobré
učiť sa jeho múdrosti.
Marek

Mladí mladým

Raduj sa!
Radosť a požehnanie
v spoločenstve mladých bratov
a sestier zakúsili všetci, ktorí sa
zišli na dvojdňovom stretnutí 20. –
21. októbra v Zlatej Idke. V nedeľu
popoludní nás navštívil košický
pomocný biskup Mons. Stanislav
Stolárik, aby nás povzbudil
k evanjelizácii a odovzdávaniu
radostného posolstva druhým. Bola
práve misijná nedeľa.
Milan Bednarik
V duchu modlitieb a priateľstva
Počas víkendu 20. – 21. októbra sa mládež
dočkala stretnutia v Zlatej Idke. Poniektorí
chodia na stretká už dosť dlho, no až teraz
mali možnosť zažiť víkendové stretnutie
v tichej dedinke plnej živého Ducha, Zlatej
Idke. Ako bolo a čo sa dialo? Nech sa páči,
prijmite naše pozvanie…
Stretnutie sa začalo, dá sa povedať, už na
autobusovej stanici v Košiciach, pretože tam
sa stretlo približne 100 mladých ľudí, aby
spoločne v duchu modlitby a priateľstva
zmysluplne prežili víkend. Príchodom nás
už vítal otec Milan spolu so svojimi ovečkami zo Zlatej Idky. Bolo krásne vidieť, ako sa
vedia mladí ľudia tešiť a pritom chváliť Pána
a ďakovať mu. Keďže motto stretnutia bolo
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Mladí mladým
RADUJ SA, nám nezostávalo nič iné, len sa
radovať. Hlavný „kazateľ“ stretnutia Marcel
hovoril o tom, ako sa radovať v mene Ježiš,
ako sa radovať ustavične a čo je vlastne dôvodom mojej radosti. Bol to čas, keď sme sa
mohli zamyslieť nad sebou – počas prednášok či modlitieb chvál, pracovať spoločne vo
workshopoch, kde sme pripravovali piesne,
divadlo, dokonca aj básne, alebo sa zabaviť
s priateľmi – mali sme karneval.
Sobotný večer patril modlitbe, ktorú viedol
o. Milan. Modlili sme sa navzájom za seba.
A vtedy bolo cítiť obrovskú radosť v každom z nás. Nedeľu sme začali rannou modlitbou chvál, počas ktorej sme sa pripravili
na svätú omšu vo farskom kostole. Aj keď
bola v kostole zima, nás v srdci hriala láska
k Bohu. Nedeľňajšie popoludnie s nami strávil aj o. biskup Stanislav Stolárik, ktorý nám
adresoval povzbudzujúce slová o radosti,
ale hlavne o význame misií (bola misijná

nedeľa). Bol to nezabudnuteľný zážitok
a verím, že ich bude stále viac.
Aj keď celé stretnutie ubehlo veľmi rýchlo,
nám zostali aspoň živé spomienky, za ktoré sa chcem poďakovať hlavne Pánu Bohu,
že sme sa mohli zísť, ale aj všetkým, ktorí to
pripravili. Ďakujeme.
Ivka
Boh sa ma mocne dotkol
Na stretnutí mladých Raduj sa v Zlatej Idke
sa ma Boh mocne dotkol. V sobotu večer
sme mali modlitby. Boli sme rozdelení do
rôznych skupiniek, v ktorých sme sa vzájomne za seba modlili. V jednom okamihu
som v duši pocítila neuveriteľný pokoj. Bolo
to niečo neopísateľné, jednoducho skvelý
pocit. Zrazu otec Milan povedal, že je tu
viac osôb, ktorých sa Boh dotkne. Vtedy
som si uvedomila, že medzi tých ľudí patrím aj ja. A Boh sa ma dotkol ešte viac. Bolo
to super!
Po modlitbách nasledovali chvály. Mala
som v sebe neskutočne veľa radosti. Kričala som, skákala, modlila sa ako ešte nikdy
predtým. A myslím, že som nebola jediná.
Bolo cítiť, že tam bol prítomný Duch Svätý.
Naozaj tam vládla radostná nálada.
Na toto stretnutie nikdy nezabudnem!
Slávka

F O T O : J O N ATA N P E T R Í K

Hviezda žiari, hviezda letí
do srdiečka všetkých detí.
Anjeli nám spievajú a Ježiška vítajú… Glória
(Dominika Pavlíková)

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 aktivít KJK
> 5. – 6. 1. 2008 – stretnutie mladých
v Zlatej Idke
> 12. 1. 2008 – agapito
> 12. 1. 2008 – stretnutie Victory –
Prešov, hala OZKN – Sekčov; začiatok
o 15.30
> 19. 1. 2008 – Ples priateľov – Košice
> 27. 1. 2008 – koinonia
> 2. – 3. 2. 2008 – kurz Emauzy v Košiciach (ul. Považská 7)
> 9. 2. 2008 – stretnutie agapita
> 23. –24. 2. 2008 – Kongres s mesiánskymi Židmi – Košice, Jumbo centrum;
začiatok o 9.30
> 1. 3. 2008 – Evanjelizačné stretnutie
„Ježiš uzdravuje“ (Paolo Sbarbati – Taliansko)
> 15. 3. 2008 – agapito
> 30. 3. 2008 – koinonia

Intencie
•

•

•

•

•

prosme, aby nás Duch Svätý vyzbrojil novou silou a horlivosťou pre evanjelizáciu;
nech nám ukáže nové formy evanjelizácie; prosme špeciálne za evanjelizáciu
v Košiciach.
prosme za domy modlitby, aby sa stali
účinným nástrojom evanjelizácie v Koinonii Ján Krstiteľ.
prosme za práce vo Vyšnom Klátove; nech
Boh požehnáva úspešné napredovanie
a všetkých dobrodincova zjednocoval.
prosme, aby nám Pán Ježiš ukázal na konkrétne kroky pri pomoci sociálne slabším
bratom a sestrám; nech Pán požehnáva
dielo potravinovej banky.
prosme za aktivity mladých, za všetky centrá mladých, za ich stretnutia –
špeciálne za stretnutia v januári.

Pravidelne
Pravidelné stretnutia pozostávajú z modlitby chvál, prednášky, modlitby za uzdravenie, modlitieb za rôzne potreby. Košice – internáty Považská 7, každý štvrtok o 18.00 hod okrem
cirkevných a štátnych sviatkov.
Časopis Koinonie Ján Krstiteľ

Vietor
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