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MEDZINÁRODNÁ SLUŽBA KATOLÍCKEJ CHARIZMATICKEJ OBNOVY (CHARIS) 
 

STANOVY 
 

PREAMBULA 
 

To, čo dnes poznáme ako Katolícku charizmatickú obnovu (KCHO), je súčasť ekumenického 
prúdu milosti. Zrodila sa zo zvrchovanej Božej vôle v Katolíckej cirkvi roku 1967 a objavila 
sa ako ovocie Druhého vatikánskeho koncilu.    
 
Dnes sa odhaduje, že viac než 120 miliónov ľudí po celom svete môže svedčiť o skúsenosti 
s Duchom Svätým, ktorá zmenila ich život prostredníctvom KCHO. Táto milosť Ducha 
Svätého, ktorá má celosvetový dosah a mnoho vyjadrení,však nie je jednotným hnutím ako 
iné. Nemá zakladateľa ani zakladajúcu skupinu, ale je zvrchovaným dielom Ducha Svätého. 
Je prúdom milosti, ktorý umožňuje jednotlivcom, skupinám, komunitám, aktivitám a službám 
prejaviť sa rozličnými spôsobmi s rôznymi formami organizácie. 
 
Jednou z charakteristík KCHO je široká škála vyjadrenía služieb,ktoré tvoria jednotu 
v rozmanitosti. Rozličné vyjadrenia a subjekty v KCHO sú možno v iných štádiách rozvoja 
a s odlišným zameraním, ale to, čo ich spája, je rovnaká podstatná skúsenosť „krstu v Duchu 
Svätom“ a prijímanie rovnakých všeobecných cieľov. Na niektorých miestach je KCHO 
organizovaná ako cirkevné hnutie, ale samotnou podstatou KCHO je to, že sa líšime od iných 
cirkevných hnutí. Kardinál Leon-JosephSuenes, ktorého svätý pápež Pavol VI. v roku 1974 
ustanovil za biskupského poradcu pre KCHO,naozaj veľmi rýchlo rozlíšil, čo sa dialo ako 
„prúd milosti“, inšpirovaný Duchom Svätým pre celú Cirkev. Povedal: „Obnova nie je 
,hnutím‘ v tradičnom sociologickom význame: nemá ani zakladateľa, ani štatút, nie je 
homogénna, zahŕňa širokú škálu vyjadrení. Je to prúd milosti, obnovujúci dych Ducha 
Svätého určený pre všetkých členov Cirkvi – laikov, rehoľníkov, kňazov aj biskupov. Je to 
výzva pre nás všetkých.“1 
 
Vo všeobecnosti sa KCHO viac zameriava na vzťahy a sieťovanie než na strnulé štruktúry. 
To je dôvod, prečo vzorce neformálnych vzťahov možno vidieť na lokálnej, diecéznej, 
národnej aj medzinárodnej úrovni. Tieto vzťahy sú často charakterizované voľným 
združovaním, dialógom a spoluprácou. Vedenie v rámci KCHO je charakteristické službou, a 
nie vládnutím, ktoré vyžaduje poslušnosť a konformitu.  
 
V roku 1972 bol v meste AnnArbor (USA) ustanovený prvýúrad pre medzinárodnú 
komunikáciu (ICO), ktoréhocieľom bolo uľahčenie komunikácie medzi rôznymi 
charizmatickými subjektmi, rýchlo sa začínajúcimi objavovať v Katolíckej cirkvi po celom 
svete. Neskôr, v roku 1976, bol ICO presunutý z USA do Malines-Bruselu (Belgicko), do 
diecézy kardinála Suenensa. Ten zostavil koordinačný tím pre KCHO, pričom v roku 1978 
bol ICO pretransformovanýna ICCRO (Medzinárodný úrad pre Katolícku charizmatickú 
obnovu). Tentoúrad bol v roku 1981 presunutý do Ríma. V roku 1984 ustanovil svätý pápež 
Ján Pavol II. biskupa Paula JosefaCordesa za biskupského poradcu pre ICCRO ako 

                                                           
1L.-J. SUENENS, The Hidden Hand of God, (Veritas, Dublin 1994), str. 253.  
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nasledovníka kardinála Suenensa. Neskôr, v roku 1985, bol na pozvanie Svätého Otca úrad 
ICCRO zriadený vo Vatikáne.  
V roku 1990 bola medzinárodná sieť zmluvných komunít KCHO uznaná na pápežskej úrovni 
ako súkromné združenie veriacich pod názvom „Katolícke bratstvo zmluvných komunít 
a spoločenstiev“. Jej úlohou bolo upevňovať väzby týchto komunít na Katolícku cirkev 
a podporovať evanjelizáciu.  
V roku 1993 Pápežská rada pre laikov udelila ICCRO pápežské uznanie schvaľujúce jeho 
stanovy ako medzinárodnéhoorgánu pre službu. Názov sa zmenil z ICCRO na ICCRS 
(Medzinárodná služba pre Katolícku charizmatickú obnovu), čím sa zdôraznil fakt, že išlo 
o celosvetovú pastoračnú službu pre KCHO, nielen o administratívny úrad.  
 
V apríli 2016 pápež František poveril MichelleMoranovú a PinaScafura, abypracovali na 
novej „Jednej službe“ a aby posúvali veci dopredu až do jej zrealizovania spolu 
s JuliouTorresovou a OrestomPesarem ako tajomníkmi a s podporou Pápežskej rady pre 
laikov. Mnoho rokov ICCRS a Katolícke bratstvo spolupracovali pri prezentovaní seminárov 
na rôzne témy špecifické pre Charizmatickú obnovu. Spolu zorganizovali 50. výročie KCHO 
v Ríme na Turíce v roku 2017. V tomto čase bol tiež podpísaný ustanovujúci 
dokument„Jednej služby“, čo viedlo k vzniku CHARIS. 
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I. Cirkevný a kánonický charakter  
 

Článok 1 
Názov a účel 

 
§ 1Medzinárodná služba Katolíckej charizmatickej obnovy,tiež známa ako CHARIS, je 
medzinárodnýorgán pre službu všetkýmvyjadreniam Katolíckej charizmatickej obnovy (alebo 
KCHO), prúdu milosti, ktorý sa prvýkrát v Katolíckej cirkvi objavil v roku 1967 ako ovocie 
Druhého vatikánskeho koncilu. Všetky vyjadrenia Katolíckej charizmatickej obnovy spája 
skúsenosť s ovocím Turíc skrze vyliatie duchovných darov, ktoré sa nazýva krst v Duchu 
Svätom a zahŕňa osobné stretnutie s Ježišom Kristom ako Spasiteľom, otvorenosť Božiemu 
slovu,otvorenosť používaniu chariziem a evanjelizácii vo vernej službe Cirkvi. CHARIS 
podporuje a posilňuje spoločenstvo medzi všetkými charizmatickými subjektmi a posilňuje 
zmysel pre celosvetovú rodinu Katolíckej charizmatickej obnovy. 
 
§ 2 Uznávajúc Katolícku charizmatickú obnovu za súčasť ekumenického prúdu milosti, je 
CHARIS nástrojom na podporu a prácu na jednote Kristovho tela, ako je tovyjadrené 
v modlitbe Ježiša Krista (Jn17). 
 
§ 3 Ako orgánpre službu nemá CHARIS nijakú jurisdikciu nad Katolíckou charizmatickou 
obnovou, pretože všetky vyjadrenia KCHO spadajú priamo podjurisdikciu príslušných 
cirkevných autorít. Úloha služby CHARIS neobmedzuje slobodu jednotlivcov alebo skupín 
v rámci KCHO, čo sa týka ich kontaktu s cirkevnými autoritami. 
 
 

Článok 2 
Ustanovenie a kánonické zriadenie 

 
§ 1 CHARIS vznikla ustanovujúcim dokumentom podpísaným 29. mája 2017 osobami, 
ktoréSvätý Otec pápež František 27. apríla 2016 určil za zodpovedné za vytvorenie novej 
jednotnej služby pre všetky vyjadrenia Katolíckej charizmatickej obnovy. 
 
§ 2 CHARIS bola zriadená Svätou stolicou prostredníctvom Dikastéria pre laikov, rodinu 
a život ako verejná právnická osoba podľa kánonov 116 – 123 Kódexu kánonického práva. 
Riadi sa týmito stanovami a analogicky kánonmi 312 – 320 Kódexu kánonického práva, ako 
aj všeobecnými normami cirkevného práva. 

 
 

II. Ciele 
 

Článok 3 
Všeobecné ciele 

 
Všeobecné ciele CHARIS sú: 

a) napomáhať prehlbovanie a podporovanie milosti krstu v Duchu Svätom v celej 
Cirkvi; 

b) podporovať používanie chariziem nielen v Katolíckej charizmatickej obnove, ale aj 
v celej Cirkvi; 

c) podporovať duchovné prehlbovanie a svätosť u ľudí, ktorí prežívajú skúsenosť krstu 
v Duchu Svätom; 
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d) podporovať záväzok k evanjelizácii predovšetkým prostredníctvom novej 
evanjelizácie a evanjelizácie kultúry, rešpektujúc pritom náboženskú slobodu; 

e) podporovať spoluprácu medzi komunitami, ktoré sa zrodili z Katolíckej 
charizmatickej obnovy, s víziou zdieľania skúseností konkrétnych komunít pre dobro 
všetkých; 

f) podporovať ekumenický rozmer Katolíckej charizmatickej obnovy a pestovať 
záväzok slúžiť jednote všetkých kresťanov; 

g) identifikovať a podporovať konkrétne témy, ktoré môžu pomôcť prehĺbiť milosť 
Turíc; 

h) podporovať sieťovanie a spoluprácu medzi subjektmi v rámci Katolíckej 
charizmatickej obnovy v oblasti formácie, evanjelizácie atď.; 

i) podporovať službu chudobným a iniciatívy sociálnej oblastiv rámci Katolíckej 
charizmatickej obnovy; 

j) poskytovať príležitosti na vzdelávanie a formáciu na základe potrieb vyjadrených na 
valnom zhromaždení; 

k) umožňovať kňazom a rehoľníkom prehĺbiť svoju skúsenosť s Katolíckou 
charizmatickou obnovou a viac sa do nej zapájať; 

l) podporovaťspoločenstvo: medzi osobami zapojenými v rozmanitýchvetvách v rámci 
Katolíckej charizmatickej obnovy; cirkevnými hnutiami, ktoré sa neodvolávajú na 
tento prúd milosti; a ďalšími kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, predovšetkým 
tými, ktoré zakúšajú skúsenosť Turíc; 

m) organizovať významné podujatia, kolokviá, vodcovské stretnutias cieľomdeliť sa 
a vymieňať si rôzne skúsenosti prúdiace z Ducha Svätého. 

 
III. Služba 

 
Článok 4 

Ponúkané služby 
 

§ 1 CHARIS je v službách všetkých vetiev v rámci Katolíckej charizmatickej obnovy a je 
k dispozícii, aby slúžila a pomáhala biskupom a kňazom, ktorí si vyžiadajú jej pomoc. 
 
§ 2 Stále služby CHARIS sú: 

a) spoločenstvo a informácie: zabezpečovanie komunikácie s národnými 
a kontinentálnymi službami a medzi nimi navzájom, ako aj komunikácie so všetkými 
vetvami v rámci Katolíckej charizmatickej obnovy a medzi nimi navzájom 
(modlitbové skupiny, spoločenstvá, siete, evanjelizačné školy, rehoľné inštitúty, 
vydavateľstvá a služby); 

b) formácia a vzdelávanie: napĺňanie vzdelávacích a formačných potrieb vyjadrených 
valným zhromaždením alebo inýmivetvami, inšpirované živou skúsenosťou ľudí 
a skupín v rámci Katolíckej charizmatickej obnovy; 

c) poradenstvo: prostredníctvom doktrinálnej a kánonickej komisie. 
 

§ 3 Môžu byť vytvorené dočasné orgány, aby reagovali na konkrétne potreby. 
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IV. Štruktúra 
 

Článok 5 
Služby spoločenstva 

 
§ 1 CHARIS sa vytvára na celosvetovej úrovni valným zhromaždením a Medzinárodnou 
službou spoločenstva 
 
§ 2 Každý kontinent má kontinentálnu službu spoločenstva.  
 
 

IV. 1. Valné zhromaždenie 
 

Článok 6 
Vízia 

 
Valné zhromaždenie odráža realitu Katolíckej charizmatickej obnovy po celom svete. Snaží 
sa zdieľať a rozoznávať, čo Duch hovorí celému svetu. Poskytuje príležitosť upevňovať 
vzťahy a budovať spoločenstvo v rámci celosvetovej rodiny Katolíckej charizmatickej 
obnovy, deliť sa o skúsenosti, obavy a svedectvo. 
 

Článok 7 
Zloženie 

 
§1Valné zhromaždenie pozostáva z: členov Medzinárodnej služby spoločenstva; jedného 
zástupcu každej národnej služby spoločenstva; jedného zástupcu každého združenia 
veriacich, ktoré mápôvod v Katolíckej charizmatickej obnove a je uznané Svätou stolicou; 
a jedného zástupcu každej veľkej siete komunít, zahŕňajúcej komunity z viacerých krajín, 
ktoré sú kánonicky uznané, a sú v jednote sosvojou národnou službou spoločenstva a uznané 
valným zhromaždením. Medzinárodná služba spoločenstva môževymenovať iné subjekty, 
ktoré sú účastné na národnej službe spoločenstva príslušných krajín, aby sa mohli zúčastniťna 
valnom zhromaždení bez hlasovacieho práva. 
 
§ 2 Valnému zhromaždeniu predsedá moderátor Medzinárodnej služby spoločenstva. 
 
§ 3Moderátor môže so súhlasom Medzinárodnej služby spoločenstva na valné zhromaždenie 
pozvať mimoriadnych hostí alebo pozorovateľov, ktorí sú schopní prispieť k spoločnému 
dobru. 
 
§ 4 Valné zhromaždenie sa stretáva každé tri roky. 
 
§ 5 Účasť na valnom zhromaždení neznamená kánonické uznanie participujúceho subjektu. 
Kánonické uznanie zostáva úlohou príslušných cirkevných orgánov. 
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IV. 2. Medzinárodná služba spoločenstva 
 

Článok 8 
Funkcie 

 
Medzinárodná služba spoločenstva má tieto funkcie: 

a) podporovať, rozširovať a propagovať ciele CHARIS; 
b) byť v kontakte s Katolíckou charizmatickou obnovou a jej mnohými vyjadreniami na 

národnej, regionálnej a kontinentálnej úrovni a skúmať situáciu v nich; 
c) zabezpečovať, aby sa rešpektovalarozmanitosť Katolíckej charizmatickej obnovy 

v programoch, projektoch, vzťahoch s inými cirkvami a kresťanskými komunitami 
a pri aktivitách CHARIS; 

d) rozlišovať potreby formácie v rámci Katolíckej charizmatickej obnovy a venovať im 
pozornosť; 

e) spolupracovať s moderátorom a zabezpečovať, aby medzinárodný úrad poskytoval 
efektívnu a komplexnú službu; 

f) v prípade smrti, práceneschopnosti, vážneho ochorenia alebo iného závažného 
dôvodu, ktorý by bránil moderátorovi vykonávať jeho pravidelné povinnosti,zvoliť 
podľa postupu daného v článku 11§2 dočasného moderátora, ktorý bude vo funkcii do 
nasledujúceho valného zhromaždenia. 

 
Článok 9 

Zloženie a stretnutia 
 

§ 1Medzinárodná služba spoločenstva pozostáva z osemnástich zvolených členov. 
 
§2Dvanásti členovia sú zástupcovia kontinentov: dvaja za Severnú Ameriku a Karibik (jeden 
hovoriaci po anglicky alebo po francúzsky a jeden hovoriaci po španielsky); jeden za Strednú 
Ameriku (hovoriaci po španielsky); jeden za Južnú Ameriku(hovoriaci po portugalsky); dvaja 
za Áziu; jeden za Afriku (hovoriaci po francúzsky); jeden za Afriku (hovoriaci po anglicky); 
dvaja za Európu a jeden za Oceániu. 
 
§ 3Šesť členov je volených týmto spôsobom: jeden z rozličných služieb KCHO; jeden 
charizmatický kňaz alebo rehoľník; dvaja z komunít; jeden zo združenia veriacich uznaných 
Svätou stolicou; jeden mladý katolík do 30 rokov. 
 
§ 4Medzinárodná služba spoločenstva sa stretáva každý rok a je vedená moderátorom. 
 

 
Článok 10 

Postup pri voľbách 
 

§ 1Kandidáti sú nominovaní na zhromaždeniach kontinentálnej služby spoločenstva rok pred 
valným zhromaždením. Valné zhromaždenie volí Medzinárodnú službu spoločenstva 
v tajných voľbách, ktoré sú platné v prípade,že sa na nich zúčastní aspoň päťdesiat percent 
oprávnených voličov, pričom na zvolenie je potrebná dvojtretinová väčšina. 
 
§ 2 Funkčné obdobie členov Medzinárodnej služby spoločenstva trvá tri roky, následne môžu 
byť znovuzvolení na jedno obdobie.  
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Článok 11 
Moderátor 

 
§ 1Úlohy moderátora sú:  

a) podporovať a rozvíjať Katolícku charizmatickú obnovu ako prúd milosti v Cirkvi 
a pre Cirkev; 

b) podporovať dielo jednoty v Kristovom tele; 
c) zabezpečovať na celom svete dobrú komunikáciu medzi cirkevnými autoritami 

a Katolíckou charizmatickou obnovou, predovšetkým so Svätou stolicou 
prostredníctvom Dikastéria pre laikov, rodinu a život; 

d) zhromažďovať, povzbudzovať a koordinovať diela Medzinárodnej služby 
spoločenstva; 

e) zvolávať a viesť valné zhromaždenie; 
f) podľa potreby navštevovať medzinárodné subjekty v rámci Katolíckej charizmatickej 

obnovya slúžiť im. So súhlasom Medzinárodnej služby spoločenstva môže moderátor 
delegovať niektoré svoje povinnosti; 

g) dohliadať na prácu Medzinárodného úradu. 
 

§ 2 Moderátor je volený valným zhromaždením z minimálne troch nominovaných. Nominácie sú 
prijaté od kontinentálnej služby spoločenstva a schválené Dikastériom pre laikov, rodinu a 
životminimálne tri mesiace pred valným zhromaždením. Voľby sú tajné, platné v prípade, že sa 
na nich zúčastní minimálne päťdesiatpercent oprávnených voličov, na zvolenie je potrebná 
dvojtretinová väčšina. Funkčné obdobie trvá tri roky, maximum sú dve funkčné obdobia. 
 
§ 3 Moderátor slúži všetkým a starostlivo sa vyhýba presadzovaniu akéhokoľvek konkrétneho 
subjektu v rámci Katolíckej charizmatickej obnovy. 
 

IV. 3. Kontinentálna služba spoločenstva  
 

Článok 12 
Funkcie 

 
Kontinentálna služba spoločenstva má tieto funkcie: 

a) budovať spoločenstvo skrze jednotu sŕdc, nie strnulé štruktúry; 
b) oslovovať všetky subjekty v rámci Katolíckej charizmatickej obnovy a žiť jednotu 

v rozmanitosti; 
c) vytvárať priestor na počúvanie, delenie sa a rozlišovanie; 
d) podporovať vzdelávanie a formáciu; 
e) pomáhať národom zakladať národné služby spoločenstva tam, kde v súčasnosti 

neexistujú. 
 
 

Článok 13 
Zloženie a stretnutia 

 
§ 1 Existujú štyri kontinentálne služby spoločenstva, a to: Amerika, Afrika, Ázia/Oceánia 
a Európa. 
 
§ 2 Každá kontinentálna služba  spoločenstva sa skladá z jedného zástupcu každej národnej 
služby spoločenstva; jedného zástupcu každej siete komunít v regióne; jedného zástupcu každej 
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medzinárodnej siete evanjelizačných škôl v regióne; dvoch zástupcov špecifických služieb 
v rámci kontinentu a dvoch katolíkov pod 30 rokov. 
 
§ 3 Každá kontinentálna služba spoločenstva sa stretáva minimálne raz za tri roky.  
 

Článok 14 
Voľby 

 
§ 1 Každá kontinentálna služba spoločenstva si volí kontinentálny koordinačný tím zložený zo 
siedmich osôb, ktorých úlohou je podporovať dielo kontinentálnej služby spoločenstva. 
Kontinentálny koordinačný tím sa stretáva minimálne raz za rok. 
 
§ 2Voľby sa uskutočňujú v duchu modlitby a rozlišovania. Každý člen kontinentálnej služby 
spoločenstva má právo predniesť príhovor a voliť vo voľbách. 
 
§ 3 Členovia koordinačného tímu sú volení v tajných voľbách, ktoré sú platné v prípade, že sa na 
nichzúčastní aspoň päťdesiat percent oprávnených voličov, pričom na zvolenie je potrebná 
dvojtretinová väčšina. 
 
 § 4Keď sa člen vzdá pozície v službe spoločenstva, náhradník môže pochádzať aj z inej krajiny, 
ale musí sa brať do úvahy reprezentovaná geografická oblasť. 
 
§5Funkčné obdobie členovkontinentálnej služby spoločenstva trvá tri roky,následne môžu byť 
znovuzvolení len na jedno obdobie.  
 
 

IV. 4. Národná služba spoločenstva 
 

Článok 15 
Funkcie 

 
Cieľom národných služieb spoločenstva je budovať a posilňovať širokú a rozmanitú rodinu 
Katolíckej charizmatickej obnovy. Z tohto dôvodu by mali byť čo možno najinkluzívnejšie 
a otvorené novým a vznikajúcim subjektom. Model sa zameriava viac na spoločenstvo než na 
vládu alebo štruktúru. 
 

Článok 16 
Zloženie 

 
Národné služby spoločenstva by mali pozostávať zo zástupcov subjektov a vyjadrení prúdu 
milosti, ktoré sa považujú za súčasť Katolíckej charizmatickej obnovy a usilujú sa budovať 
spoločenstvo v rámci širokej a rozmanitej rodiny Katolíckej charizmatickej obnovy. Môžu 
zahŕňať modlitbové skupiny, komunity, siete, evanjelizačné školy,rehoľné inštitúty, 
vydavateľstvá, jednotlivé služby, ekumenické iniciatívy, mládež atď. 
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V. CIRKEVNÝ ASISTENT 
 

Článok 17 
Cirkevný asistent 

 
§ 1Cirkevný asistent je biskup alebo kňaz, ktorý má za úlohu sprevádzať všetky aktivity 
podporované CHARIS po doktrinálnej a duchovnej stránke a garantovaťMagistériuKatolíckej 
cirkvivernosť všetkých činností, ktoré CHARIS podniká. 
 
§ 2 Cirkevný asistent sa zúčastňuje na stretnutiach valného zhromaždenia a Medzinárodnej 
služby spoločenstva,ako aj na iných aktivitách, kde moderátor Medzinárodnej služby 
spoločenstva považuje jeho prítomnosť za prínosnú alebo nevyhnutnú. Zúčastňuje sa bez 
volebného práva. 
 
§ 3 Cirkevný asistent je ustanovený Dikastériom pre laikov, rodinu a život zo zoznamu troch 
kandidátov navrhnutých Medzinárodnou službou spoločenstva. Kandidáti, ktorí sú kňazmi, 
musia vopred získať súhlas svojho ordinára. 
 
§ 4Funkčné obdobie cirkevného asistenta trvá tri roky, následne môžebyť znovuzvolený len na 
jedno obdobie.  
 
 

VI. MEDZINÁRODNÝ ÚRAD 
 

Článok 18 
Funkcie 

 
§ 1 Na vykonávanie svojich administratívnychúloh má CHARIS svoj Medzinárodný úrad, 
ktorý sa nachádza v Ríme v Palazzo San Calisto, v budove patriacej Svätej stolici. 
 
§ 2Úlohy Medzinárodného úradu sú: 

a) napomáhať spoluprácu a spoločenstvov Katolíckej charizmatickej obnove; 
b) zaoberať sa každodennými otázkami a žiadosťami adresovanými Katolíckej 

charizmatickej obnove; 
c) zabezpečovaťtok informácií kmnohým subjektom Katolíckej charizmatickej obnovy 

a medzi nimi navzájom; 
d) napomáhať organizáciu, prostriedky a zdroje potrebné pre vzdelávacie kurzy, 

programy a udalosti tak, ako je nariadené Medzinárodnou službou spoločenstva; 
e) koordinovať praktickú organizáciu stretnutí Medzinárodnej služby spoločenstva 

a valného zhromaždenia; 
f) slúžiť ako sekretariát pre administratívny kontakt so Svätou stolicou a predovšetkým 

s Dikastériom pre laikov, rodinu a život; 
g) viesť databázu subjektov tvoriacich súčasť Katolíckej charizmatickej obnovy po 

celom svete; 
h) asistovať pri publikovaní, preklade a distribúcii špecifických zdrojov týkajúcich sa 

medzinárodnej Katolíckej charizmatickej obnovy; 
i) udržiavať aktualizovanú webovú stránku a adekvátnu prítomnosť v sociálnych 

médiách; 
j) poskytovať efektívne a transparentné účtovnícke služby pre CHARIS. 
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Článok 19 

Tajomník Medzinárodného úradu  
 

§ 1 Medzinárodný úrad podlieha autorite Medzinárodnej služby spoločenstva. Moderátor 
CHARIS je zodpovedný za dohľad nad Medzinárodným úradom. S cieľomzabezpečenia 
služby má Medzinárodný úrad tajomníka. Tajomník má za úlohu všeobecnú koordináciu 
operačných služieb Medzinárodného úradu a CHARIS. 
 
§ 2 Tajomníkavymenúvamoderátor so súhlasom väčšiny členov Medzinárodnej služby 
spoločenstva. Funkčné obdobie tajomníka Medzinárodného úradu trvá tri roky, následne môže 
byť znovuzvolený len na jedno obdobie. 
 
§ 3V súlade s kánonmi 231 a 281 Kódexu kánonického práva je povinnosťou moderátora 
CHARIS prostredníctvom pracovných zmlúv garantovať osobám slúžiacim 
v Medzinárodnom úrade primeranú mzdu, zdravotné a dôchodkové poistenie a iné práva 
súvisiace so sociálnym zabezpečením.  
 
 

VII. SPRÁVA FINANCIÍ 
 

Článok 20 
Manažment a právna povaha vlastníctva a majetku 

 
§ 1Majetok a vlastníctvoCHARIS je v súlade s kánonom 1257 § 1 Kódexu kánonického 
práva cirkevným majetkom a riadi sa kánonickými normami. 
 
§ 2Moderátor je zodpovedný za to, aby so súhlasom Medzinárodnej služby spoločenstva 
požiadal Dikastérium pre laikov, rodinu a život o povolenie, požadované cirkevnou 
autoritou,na vykonanieprávoplatných úkonov mimoriadnej správy, to znamená úkonov, ktoré 
by mohli mať za následokúbytokstabilnéhocirkevného majetku. 
 
§ 3 Bežné administratívne úkony môžeokrem moderátora vykonávaťaj tajomník 
Medzinárodného úradu a delegát moderátora. 
 

Článok 21 
Pôvod vlastníctva a majetku 

 
§ 1. CHARIS je podporovaná dobrovoľnými darmi a finančnými príspevkami od rozličných 
subjektov a jednotlivcov zapojených do Katolíckej charizmatickej obnovy po celom svete. 
Ďalšími zdrojmi financovania sú možné príjmy z podujatí, kongresov, školení, kníh 
a multimediálnych materiálov atď.  
 
§ 2 CHARIS rešpektuje zákony krajín, v ktorých vykonáva svoje dielo a činnosť. Je službou 
a nie je zodpovedná za legálnu finančnú organizáciu na národnej alebo kontinentálnej úrovni. 
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Článok 22 
Ročný rozpočet a vykazovanie financií 

 
Tajomník Medzinárodného úradu má za úlohu pripraviť ročný rozpočet a ročný finančný 
výkaz s cieľom zabezpečiť dostupnosť dostatočných zdrojov na bežné riadenie CHARIS. 
Rozpočet a finančný výkaz musia byť schválené Medzinárodnou službou 
spoločenstvaväčšinovým hlasovaním. 
 

Článok 23 
Ročné vyúčtovanie pre cirkevnú autoritu 

 
Každoročne pred 30. júnom moderátor CHARIS predloží Dikastériu pre laikov, rodinu 
a život ročný finančný výkaz týkajúci sa správy majetku a využitia prijatých darov 
a milodarov v súlade s kánonom 319 Kódexu kánonického práva. 
 
 

III. VÝKLAD A ZMENY STANOV 
 

Článok 24 
Výklad 

 
§ 1 Medzinárodná služba spoločenstva má kompetenciu vykladaťstanovy prostredníctvom 
hlásovanias dvojtretinovou väčšinou. 
 
§ 2Ak to väčšina Medzinárodnej služby spoločenstva pokladá za vhodné, môže požiadať 
o objasnenie výkladuDikastérium pre laikov, rodinu a život, ktoré potom poskytne záväzný 
výklad. 
 

Článok 25 
Zmeny stanov 

 
Zmeny stanov navrhnuté Medzinárodnou službou spoločenstva vyžadujú súhlas valného 
zhromaždenia prostredníctvom hlasovania so ziskom dvojtretinovej väčšiny, ktorej 
predchádza schválenie navrhnutých zmien Dikastériom pre laikov, rodinu a život. 
 
 

IX. ZRUŠENIE A ROZPUSTENIE 
 

Článok 26 
Zrušenie 

 
V súlade s kánonom 320 Kódexu kánonického práva môže byť CHARIS zrušená len Svätou 
stolicou prostredníctvom Dikastéria pre laikov, rodinu a život. 
 

Článok 27 
Rozpustenie 

 
Návrh na rozpustenie CHARIS z vlastnej iniciatívy vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny 
členov valného zhromaždenia a predchádzajúci súhlas Dikastéria pre laikov, rodinu a život. 
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Článok 28 
Odovzdanie majetku a vlastníctva 

 
V prípade zrušenia alebo rozpustenia Medzinárodná služba spoločenstva s predchádzajúcim 
súhlasom Dikastéria pre laikov, rodinu a život odovzdá zostávajúcimajetok a vlastníctvo 
entitám s cieľmi rovnakými alebo príbuznými cieľom CHARIS. 
 
 

X. PRECHODNÉ NORMY 
Jeden 
Tietostanovy nadobúdajú platnosť 9. júla 2019 na slávnosť Turíc a sú schválenéad 
experimentum. Dňom nadobudnutia účinnosti týchtostanov prestáva existovať Katolícke 
bratstvo charizmatických zmluvných komunít a spoločenstiev a Medzinárodná služba 
Katolíckej charizmatickej obnovy. Majetoka vlastníctvo týchto dvoch entít sú prevedené na 
CHARIS. 
 
Dva 
K dátumu nadobudnutia platnosti týchtostanovsa začínapríslušný mandát na obdobie troch 
rokov pre prvého moderátora a pre Medzinárodnú službu spoločenstva CHARIS. Tohto 
prvého moderátora a Medzinárodnú službu spoločenstva vymenúvaDikastérium pre laikov, 
rodinu a život v súlade s pravidlami zloženia Medzinárodnej služby spoločenstva 
stanovenými v týchto stanovách, na základe návrhu osôb, ktoré SvätýOtec pápež 
Františekurčil ako zodpovedné za vytvorenie novej jednotnej služby pre všetky vyjadrenia 
Katolíckej charizmatickej obnovy. 
 
Tri  
Prvé valné zhromaždenie sa uskutoční na Turíce 2019 a CHARIS v rovnakom čase začne 
svoju službu. 
 
Štyri 
Po tom, čo tieto stanovy nadobudnúplatnosť, budú všetky národné, regionálne 
a kontinentálne komisie vrátane všetkých lokálnychvyjadrení Katolíckej charizmatickej 
obnovyreštrukturalizované ako orgány služby v súlade s novým štatutárnym zložením 
CHARIS uvedeným v týchtostanovách. 
 
Tento finálny text bol predstavený na stretnutí v úrade Dikastéria pre laikov, rodinu 
a život dolu podpísanýmiosobami dňa 6. marca 2018.  
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