Charizmatická obnova

vznikla vo februári 1967 v Pitsburgu
v USA. Na duchovné cvičenia v Univerzite
Duquesne prišlo asi 30 študentov a spolu
sa spontánne modlili k Duchu Svätému.
Mali ohromujúcu skúsenosť „vyliatia sa
Ducha“.
V 1975 sa pápež Pavol VI. stretol
s vodcami Hnutia. Toto zanechalo
nezmazateľnú stopu na Obnove a mocne
ju posunulo v jej duchovnom raste a
pokračovalo cestou spirituálnej blízkosti
so sv. Jánom Pavlom II., Benediktom
XVI. a teraz s pápežom Františkom.

Milosťou Obnovy sa tradičné kresťanstvo
mení na plný a aktívny život viery,
prežívaný v moci Ducha.
Má regionálnych a národných
koordinátorov.
Je pre klerikov, rehoľníkov i laikov, ktorí
zároveň môžu patriť do rôznych hnutí,
spoločenstiev a komunít v Cirkvi.

Duch Svätý

v nás nielen zapaľuje všetko to, čo sme
prijali, ale nás aj obdarúva svojimi darmi
pre službu a poslanie.
Obnova pomáha ľuďom žiť nový život
v moci Ducha. Jej cieľom nie je
zorganizovať ich v niečom, čo nazývame
Katolíckou charizmatickou obnovou.

Charizmatické kresťanstvo

je normálne kresťanstvo, lebo samotná
Cirkev je charizmatická.
kardinál Suenens

Charles Whitehead

Ciele KCHO sú totožné s cieľmi a víziami
Cirkvi a sú opísané v preambule ICCRS.
Obnova sa usiluje prispieť k obráteniu,
spáse a posväcovaniu všetkých ľudí a
k ich zjednoteniu v účinnom spoločenstve
Božieho ľudu. Záleží jej na tom, aby
každé dielo v Cirkvi bolo založené na
rozpoznávaní Božích zámerov a plánov.
Kladie dôraz na: poznanie Boha ako
milujúceho a odpúšťajúceho Otca,
nadviazanie osobného vzťahu s Ježišom,
potrebu posilňovať v sebe prítomnosť
Ducha Svätého, dôležitosť Svätého písma,
sviatostí, bohoslužby, modlitby, modlitby
chvál, dôležitosť chariziem alebo darov
Ducha Svätého pre službu Cirkvi, potrebu
budovať spoločenstvo, poslanie ohlasovať
evanjelium a vydávať svedectvo.

Kato l ícka
charizmat ická
o b nova
je veľká sila v službe hlásania Evanjelia,
v radosti Ducha Svätého. Dostali ste
Ducha Svätého, ktorým ste poznali Božiu
lásku pre všetky jeho deti a lásku jeho
Slova.

pápež František

Katolícka

charizmatická obnova nie je hnutie medzi
hnutiami, je „hnutie“ Ducha Svätého
v celej Cirkvi.

Charizmatická

obnova je Božím, nie ľudským dielom.

Charles Whitehead

Modlitbové spoločenstvá sa stretávajú
Evanjelizačné podujatia

• Charizmatická konferencia
• Turíce v Nitre
• Stretnutie vedúcich spoločenstiev
v diecézach
• Semináre obnovy v Duchu Svätom
• Modlitby príhovoru
• Duchovné cvičenia
• Ďalšie aktivity podľa vedenia
Ducha Svätého

Obnova

je osobná skúsenosť, v ktorej zakúšame
prítomnosť a moc Ducha Svätého, ktorý
v nás novým spôsobom oživuje milosti krstu.

vo farnostiach zväčša raz za týždeň. Trvajú
asi dve hodiny a skladajú sa zo spontánnych
modlitieb, chvál, vzdávaní vďaky, počúvania
Božieho Slova a modlitby príhovoru. Všetko
je sprevádzané piesňami, svedectvami,
vyznaniami a vzývaniami v atmosfére radosti
a veľkonočného bratstva.

časopis CHARIZMA
vychádza trikrát do roka

Zodpovední za obnovu v diecézach
a ďalšie formačné
a informačné podnety na:

www.kcho.sk

Dostali ste veľký dar rozmanitosti chariziem,
rozmanitosť, ktorá vedie k harmónii Ducha
Svätého, k službe v Cirkvi.
Niekoľko
mesiacov
pred
účasťou
na Konkláve, som bol menovaný Biskupskou
konferenciou ako duchovný asistent
Charizmatickej obnovy v Argentíne.
Bol som požiadaný, aby som povedal
Obnove, čo pápež od vás očakáva.
Očakávam, že budete so všetkými
v Cirkvi zdieľať milosť krstu v Duchu Svätom.
Očakávam evanjelizáciu s Božím Slovom,
ktoré hlása, že Ježiš je živý a miluje všetkých
ľudí.
Očakávam, že vydáte
svedectvo o duchovnom
ekumenizme so všetkými
tými bratmi a sestrami
z iných cirkví a kresťanských
spoločenstiev, ktorí
veria v Ježiša ako
Pána a Spasiteľa.
Buďte blízko
k chudobným,
núdznym,
na dotyk ich tela,
tela Ježiša.
pápež Frantisek

