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I. Slovo na úvod
V meste Hlohovec sa už niekoľko rokov každomesačne konali modlitby za uzdravenie pod záštitou
františkánskej rehole na Slovensku. Miestne spoločenstvo slúžilo modlitbou príhovoru, chvál,
technickým zabezpečením atď. na týchto stretnutiach. V roku 2011 sa spolupodieľalo na viacerých
evanjelizačných kurzoch a seminároch.
Pri týchto službách sme sa stretali so stovkami ľudí, ktorí túžia po uzdravení, oslobodení, úteche
a reštartovaní viery. Prežili sme pozvanie ujať sa týchto ľudí a poskytnúť im priestor, kde môžu
nanovo a možno iným spôsobom stretnúť Otca, Syna a Ducha Svätého. Z tohto pohnutia vzniklo
Občianske združenie Jána Pavla II.
Rok 2013 bol rokom veľkých prác a zmien v živote združenia. V marci 2013 sme prevzali budovu
bývalého františkánskeho kláštora v Beckove od predchádzajúcich nájomníkov. Čakalo nás veľa práce
na úpravách budovy a okolia Centra, ako i veľa organizačných príprav rôznych kurzov a podujatí.
Centrum slávnostne požehnal a otvoril 31. Augusta 2013 Mons. Ján Orosch. Od tohto dňa sme mohli
naplno začať život Centra a priblížiť sa k naplneniu našej vízie.
Po zrealizovaní prvých kurzov a modlitebných stretnutí a po mnohých osobných svedectvách
účastníkov týchto stretnutí veríme, že sme vstúpili do prúdu, ktorý skutočne odpovedá na výzvy
2. Vatikánskeho koncilu. Je nám cťou byť svedkami reštartu radosti z viery v životoch konkrétnych
ľudí a konkrétnych rodín a sme v očakávaní nových hnutí v spoločnosti na Slovensku.

II. Ciele a poslanie o. z. JP2
Občianske združenie JP2 je mimovládna nezisková organizácia, ktorá bola založená v auguste 2012.
V súčasnosti rozvíja svoje projekty s cieľom napomáhať rozvoju mladých ľudí a detí, manželstiev
a rodín na osobnosti s uceleným pohľadom na život, prispievajúcimi svojimi postojmi, konaním
a prácou k rozvoju spoločnosti a cirkvi a aktívnemu zapojeniu sa členov do miestnych, národných
a medzinárodných spoločenstiev.
Vytvára priestor na pravidelné stretnutia sa detí, mladých ľudí, manželov a rodín a vznik kresťanských
spoločenstiev, v rámci ktorých sa venuje pravidelnej a systematickej práci s týmito skupinami,
s dôrazom na neformálne vzdelávanie v oblasti ľudských a kresťanských hodnôt.
Organizuje spoločenské, duchovné, vzdelávacie, kultúrne, charitatívne a športové podujatia pre
vyššie spomenuté skupiny ľudí v rámci regiónu, ale aj na celoslovenskej úrovni.
Podporuje cieľavedomú výchovu mladej generácie k osobnej zodpovednosti za svoj život, prispieva
k prevencii drogovej závislosti a závislosti od iných negatívnych javov v spoločnosti.
Podieľa sa na formovaní animátorov pracujúcich s deťmi a mládežou a spolupracuje s animátorskými
školami.
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III. Ľudia o. z. JP2
Zakladajúcimi členmi boli 4 nadšenci s víziou dať priestor ľuďom na ďalšie neformálne vzdelávanie,
budovanie spoločenstiev a v konečnom dôsledku premenu spoločnosti na Slovensku.
Občianske združenie má 2 orgány: Zhromaždenie a Radu
Zhromaždenie tvoria všetci členovia občianskeho združenie, zatiaľ však nemá o. z. iných členov ako
členov Rady.
Rada je štatutárnym orgánom o. z. JP2.
Členovia rady:
Mgr. Leopold Jaroslav Jablonský, OFM
Ing. Tomáš Kalivoda
Marta Klenovská
Ing. Silvia Manduchová

IV. Aktivity o. z. JP2
Občianske združenie JP2 úzko spolupracuje s Rehoľou menších bratov – Františkánov. Počas roka
2013 sa zameriavalo predovšetkým na otvorenie Centra novej evanjelizácie bl. Jána Pavla II v Beckove
(ďalej CNE-Beckov) a spolupodieľalo na niekoľkých podujatiach a kurzoch.
Budovu CNE-Beckov sme prevzali od predchádzajúcich nájomníkov 13.3.2013. V prvej polovici roka sa
riešil stav budovy po prevzatí od predchádzajúcich nájomníkov, prebiehala inventúra majetku
a zisťoval sa jeho stav. Predmetom ďalšieho riešenia bolo správcovstvo budov v Beckove, vedenie
ekonomiky o. z. JP2, spôsob financovania a propagácie Centra novej evanjelizácie, web a internetová
komunikácia, príprava a koordinácia jednotlivých kurzov a seminárov a i.
Centrum novej evanjelizácie bl. Jána Pavla II. (CNE-JPII)
Centrum novej evanjelizácie bl. Jána Pavla II. vzniklo ako projekt rehole Menších bratov Františkánov.
Poskytuje priestor pre organizovanie podujatí, kurzov, duchovných obnov atď. Reaguje tak na výzvy,
ktorým čelí Cirkev v novom tisícročí, ako ich predvídal a interpretoval 2. Vatikánsky koncil - výzvy k
opravdivému a novému obráteniu k Pánovi, úsilie o novú evanjelizáciu, aby sa znovu odhalila radosť z
viery a nadšenie pri odovzdávaní viery.
Centrum slávnostne otvoril 31. Augusta 2013 Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup. Od tohto dňa sa
oficiálne začal život Centra.
Modlitby za uzdravenie (MZU)
- modlitebné stretnutia, ktorých cieľom je budovanie a posilnenie viery, duchovná obnova, formácia
a tiež čas chvál, vďaky a prosby nášmu Bohu.
- od otvorenia CNE-Beckov sa uskutočnili 3 stretnutia – 19.10., 9.11. a 7.12.2013. Stretlo sa tu asi
300-400 ľudí na každom stretnutí.
- v budúcnosti plánujeme organizovať MZU každý mesiac okrem mesiacov júl a august.
Kurz Požehnanie v rodine
- jednodňový seminár určený pre manželov a snúbencov
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- na tomto seminári sa manželia, rodičia, snúbenci, môžu naučiť 5 základných krokov, ktoré nám
ponúka Biblia a ktoré sa môžu stať nástrojmi Božieho požehnania pre manželský vzťah a deti v
rodine.
- v roku 2013 sa Kurz Požehnanie v rodine konal 1x – 6.10.2013, zúčastnilo sa ho 7 párov.
Duchovné obnovy
- poskytnutie priestoru pre duchovné obnovy farských, rodinných, rehoľných či iných spoločenstiev
- 1 alebo viacdenné akcie pre chvíle strávené s Bohom v hĺbke svojho srdca. Je to čas, stretania s
Bohom a v danej prítomnosti s ním plánovanie budúcnosti, je to čas rozhodnutia začať nanovo s
novým chcením, s novou túžbou odovzdať sa Bohu.

V. Pripravujeme
Kurz Dedičia
- ide o 3-víkendový kurz pre novovzniknuté spoločenstvá a ľudí, ktorí zostávali v komfortnej zóne žitia
viery.

Ľudia na Slovensku, a to aj veriaci, majú často mentalitu ponížených služobníkov. Veríme, že
život v plnosti s Otcom obnáša viac ako len službu a poníženosť. Sme jeho deti, ak sme deti,
sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia (Rim 8,17).

Detská služba
- vyvíjala sa postupne z potreby mladých rodiniek s deťmi prichádzajúcich na akcie, nateraz pre
sobotné MZU. Našou túžbou je tieto deti prijímať a povzbudzovať v kresťanskom živote im vlastným
spôsobom a pomáhať im rásť v poznávaní Boha.
- určenie detskej miestnosti v objekte, prípadne priestoru vonku slúžiaci pre deti.

VI. Financovanie o. z. JP2
Majetok o. z. JP2 tvoria členské príspevky, dary a finančný majetok. Zdrojom majetku sú
predovšetkým príspevky od vlastných členov a dary od účastníkov kurzov a iných podujatí. Uvedené
príjmy sa využívajú výhradne na zabezpečenie poslania a úloh CNE-JPII. Občianske združenie s týmito
prostriedkami hospodári a za hospodárenie zodpovedá Rada.
V priebehu roka 2013 využívalo o. z. JP2 finančné prostriedky predovšetkým na zrenovovanie častí
kláštornej budovy a na zabezpečenie technických a iných požiadaviek kurzov a podujatí.
Občianske združenie JP2 zriadilo bankový účet v Tatrabanke. Podpisovým právom k účtu disponujú
Mgr. Jaroslav Jablonský, Ing. Tomáš Kalivoda a Ing. Silvia Manduchová. Okrem toho o. z. disponuje
finančnými prostriedkami v hotovosti. Pokladníkom zodpovedným za hotovosť je Mgr. Jaroslav
Jablonský. Účtovníctvo pre o z. JP2 spravuje Ing. Peter Šulák, certifikovaný účtovník SKCÚ reg. č. 303.
Občianske združenie nemá v stanovách upravené zostavovanie rozpočtu. Celé hospodárenie je
ošetrené len finančnou správou zostavovanou ku koncu účtovného obdobia, teda roka. Finančná
správa podáva prehľad o príjmoch a výdavkoch združenia za kalendárny rok a je súčasťou výročnej
správy združenia.
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Tabuľka č. 1: Finančná správa za roky 2012-2013
Položky

Rok 2012

Rok 2013

príjmy

výdavky

príjmy

výdavky

dary/príspevky

500,-

-

13 615,-

408,-

ostatné služby*

-

174,-

-

1 555,-

materiál**

-

-

-

2 609,-

energie

-

-

-

208,-

dane a poplatky

-

69,-

-

-

257,-

9 092,-

* ostatné služby - napr. oprava kotla, vývoz žumpy, „krtkovanie“, vývoz odpadu a pod.
** materiál - kuchynské riady, plachty a pod.
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