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Toto číslo Vám prináša:         Rodilo sa veľmi ťažko a pomaly. 
Viem, že mnohí z vás netrpezlivo čakali 
a pýtali sa kedy už bude „nová Chariz-
ma“. Uvedomujem si, že je na Sloven-

sku potrebný časopis s takýmto zameraním. Potvrdili to nielen mnohé reakcie jednotlivcov, 
ale aj stretnutie vedúcich KChO v Žiline. Tí, ktorí tam boli, odchádzali s vedomím, že nie 
sú sami, že na celom Slovensku žijú bratia a sestry s podobnými radosťami, starosťami 
i skúsenosťami. A práve tohto ducha jednoty i spolupatričnosti chceme si doslova vzájom-
ne odovzdávať od osoby k osobe, od spoločenstva k spoločenstvu. 

Sme stále na ceste a ťažko na nás dolieha spletitosť oceánu ponúk, stále otvorenejšie 
útoky na Cirkev, skeptický postoj voči obnove, vlastné neúspechy ... Sme neustále konfron-
tovaní s otázkou vlastnej identity a vízie. Už zosnulý Sv. Otec Ján Pavol II. nás všetkých 
vyzýva: vstaňme a poďme! Ale ako môžeme vstať a ísť, ak nevieme kto sme, kde patríme a 
kam máme kráčať? Stojíme pred veľkou výzvou hľadať osobne i spoločne 
Boží plán s nami. K tomu nám v nemalej miere môže pomôcť aj 
poznanie vlastnej histórie. 

Našu kresťanskú zrelosť, okrem uvedomovania si vlastnej 
identity i napĺňania vízie, musí charakterizovať aj spoluzodpoved-
nosť za naše spoločenstvá. Nemôžeme byť ľahostajní voči tomu, čo 
sa v našich spoločenstvách deje. Nemôžeme len prichádzať a brať. 
Nechávať všetko len na pleciach animátora či vedúceho. Sme spolu-
pútnikmi na ceste. 

Mám nádej, že mnohí, ktorí držíte v rukách tento časopis a prežili ste 
osobnú skúsenosť s hlbším vyliatím Ducha, túžite neustále vo svojom 
živote hľadať Božiu vôľu i milovať bratov a sestry. Verím, že aj toto 
číslo Charizmy sa stane povzbudením i výzvou. 

Na záver chcem v mene služobného tímu (RKCHOS) a redakčnej rady poďakovať 
všetkým za konštruktívne pripomienky i návrhy k prvému číslu. Verím, že to druhé je 
o niečo lepšie. Vďaka tiež patrí všetkým, ktorí nám pomáhali s distribúciou prvého čísla 
a v nemalej miere aj za finančné príspevky, bez ktorých by sme určite nezrealizovali tento 
projekt. 

Prosím o modlitbu za toto dielo i za jednotu KChO na Slovensku. 

za služobný tím a redakčnú radu Imrich Degro 

Je na svete druhé číslo . . . 

     Blížia sa Turíce, slávnosť 
celej Cirkvi. Slávnosť, ktorá je 
blízka práve nám. Slávnosť, 
ktorá je výzvou k zamysleniu. 
Preto Vám ponúkame niekoľ-
ko myšlienok z pera o. Jeana 
Galota, SJ emeritného profesora 
kristológie na Gregoriánskej univer-
zite v Ríme: 

„Táto udalosť (Turíce) znamená 
zjavenie Ducha Svätého par excellence, 
predstavuje inauguráciu jeho pôsobenia ... 

... na Turíce je Duch daný ľudskému 
pokoleniu, aby sa mohla rozvinúť Cirkev. 
Teda v tomto okamihu sa prejavuje všetka 
jeho moc v diele spásy ... Prejavuje sa ako 
božská Osoba, ktorá dáva zrod Cirkvi a 

ktorá ju bude viesť k budúcemu 
veku ... Duch Svätý sa javí v 
prvom rade ako pôvodca 

vzniku a rozmachu kresťanského 
spoločenstva. ... je poslaný, aby 
povolal svedkov svedčiacich o 

Kristovi ... udalosť spočíva svojou podsta-
tou vo vyliatí Ducha Svätého; toto vyliatie 
dá vznik svedectvám apoštolov a podnieti 
ich oslavovať obdivuhodné Božie skutky. ...  

Duch Svätý koná ako vyslaný alebo 
vyliaty Kristom a má snahu osláviť Krista, 
zhromažďovať ľudí okolo neho ...“  

(J. Galot, Duch Svätý - Duch spoločenstva, 
Preklad: D. Kotmanová, Trnava 1999, s. 
39-43). 

Turíce 

Na-bu-dú-ce: 

Duch Boží a duch sveta 

Služba prorokovania 

Dejiny KChO na Slovensku 

Niečo nové o spoločenstve 

Odpovede na Vaše otázky 

Svedectvá o Božej moci 

Aktuality ... 

Opustil nás veľký prorok 
dnešných čias - 

Ján Pavol II. 
Venujme mu modlitbu. 

Máme nového otca 
a sprievodcu na ceste - 

Benedikta XVI. 
Žehnajme mu. 
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Názov článku môže 
vyvolať dojem, že 
opäť má niekto ambí-
cie radiť kresťanom na 
Slovensku, čo nás 
môže zachrániť, čo je 
pre nás najdôležitejšie. 
Nepopieram, že 
v nasledujúcich riad-
koch je možné uvažo-

vať aj týmto smerom. Predsa len považu-
jem za potrebné aspoň čiastočne predo-
strieť víziu, ktorú by mohla mať Obnova 
v Duchu Svätom  (tiež KCHO) na Slo-
vensku. 

Najskôr chcem poďakovať môjmu 
zástupcovi v službe koordinátora KCHO, 
Imrichovi Degrovi, že ma vyzval spraco-
vať túto tému. Mám nádej, že nasledujú-
ce myšlienky nebudú len odpoveďou na 
to, čo nosím vo svojom srdci, ale aj vy-
jadrením túžob a predstáv ďalších členov 
služobného 
tímu KCHO 
a všetkých, 
ktorým Obno-
va v Duchu 
Svätom leží na 
srdci. 

Dnes sa 
veľmi často objavuje požiadavka „mať 
víziu“. Stretávame sa s ňou v živote spo-
ločenskom i osobnom, vo svetských 
i cirkevných štruktúrach. Čo však zname-
ná „mať víziu“ pre KCHO na Sloven-
sku? 

Hovoriť o vízii v pravom zmysle 
slova znamená citlivo rozlišovať 
a primerane spoznávať Božie plány, 
Božie úmysly a vanutie Ducha v hnutí, 
ktoré vzbudil. Pre kresťana je to prvá 
a základná úloha vo všetkých jeho aktivi-
tách. Z uvedeného vyplýva, že otázku 
treba položiť ináč: nepýtať sa, akú máme 
víziu pre Obnovu, ale akú víziu má Duch 
Svätý s nami, ktorí sme mohli hlbšie 
prežiť jeho vyliatie, nazývané aj „krstom 
v Duchu“ alebo „životom v Duchu“, 
pričom sa hlásime k hnutiu Obnovy 
v Duchu Svätom? 

Z položenej otázky vyplýva, že 
základom vízie, prvoradým cieľom Ka-
tolíckej charizmatickej obnovy je pouká-
zať na školu Ducha Svätého. Zotrvať 
v nej či už ako začiatočníci alebo pokro-
čilí, či s malou alebo veľkou skúsenos-

ťou, pričom chceme s ním tak spolupra-
covať, aby mohol bez prekážok obnovo-
vať svet i nás. Inými slovami možno 
povedať, že ide o úsilie dať sa viesť 
a formovať Božím Duchom, konať 
v ňom a v jeho moci, v jeho obdarení 
v každodennom živote. Podľa vyjadrenia 
sv. Serafima zo Sarova „cieľom kresťan-
ského života je získať Ducha Svätého.“ 
Dovolím si jeho vzácny testament trochu 
pozmeniť a povedať, že cieľom KCHO 
je, aby Duch Svätý získal nás! 

Naším cieľom sa stáva úsilie, ktoré 
má svoj začiatok, ale hovoriť o jeho zavŕ-
šení znamená duchovným zrakom pre-
kračovať prah večnosti. Vízia Obnovy 
v Duchu je nadčasová, prekračuje všetky 
hranice a cieľ, „život v Duchu“ je možné 
napĺňať vždy, všade a na každom mieste. 
Je tak významný a aktuálny, že nemožno 
pripustiť myšlienku, aby hnutie Obnovy 
v Duchu Svätom splnilo svoje poslanie 

v dohľadnom časovom horizonte. 
Mnohí ľudia, ktorí prežili osobnú 

skúsenosť s hlbším vyliatím Ducha, po-
zorujú v sebe také výrazné zmeny, že 
voči daným skutočnostiam nemôžu zos-
távať ľahostajní a túžia spolupracovať 
s darovanou milosťou a sprostredkovať 
ju ďalším ľuďom. Na celom svete i u nás 
môžeme pozorovať, že Duchom Božím 
obnovení kresťania sa aktivizujú 
v rôznych evanjelizačných projektoch, 
spoločne i jednotlivo pripravujú rôzne 
iniciatívy, zamerané na vytvorenie pod-
mienok pre osobnú konverziu i obnovu 
v Duchu. Stávajú sa nositeľmi obnov-
ných myšlienok a mnohí preberajú vážnu 
zodpovednosť za diela v štruktúrach 
Cirkvi i sveta. 

Z konkrétnych aktivít KCHO, pria-
mo zameraných na skúsenosť vyliatia 
Ducha, na prvé miesto zaraďujem mod-
litbové spoločenstvá. Spoločná modlitba 
obnovených kresťanov v sile Ducha 
Svätého a s pomocou jeho darov spôso-
buje veľké premeny v ľudskom srdci 
a umožňuje mu otvoriť sa pre plnší život 

Vízia 
Katolíckej charizmatickej obnovy 

na Slovensku 

Tri fázy vízie 
1. Boh ti opakované vkladá do 
srdca nejakú oblasť potrieb ale-
bo nevyriešených problémov. 
2. Boh ti v modlitbe ukazuje, čo 
chce urobiť pre naplnenie danej 
potreby alebo vyriešenie problé-
mov. 
3. Boh ti ukazuje, kde je tvoje 
miesto a aká je tvoja úloha v 
Jeho pláne. 

s Kristom. Charizmatické modlitbové 
spoločenstvá v našich diecézach 
v spolupráci s asistujúcimi kňazmi poria-
dajú semináre obnovy v Duchu Svätom. 
Na nich sa zúčastnilo už niekoľko stoviek 
ľudí a majú stále silný náboj Ducha, kto-
rý zúčastnených obnovuje. Okrem semi-
nárov, špecifických pre Obnovu, niektorí 
„charizmatici“ vidia v spolupráci 
s ďalšími hnutiami cestu pre vyliatie 
Ducha a prehĺbenie života v kratších 
kurzoch, zameraných najmä na vnútorné 
uzdravenie a život podľa Božieho Slova. 
K prvotnej skúsenosti s KCHO prispieva 
celoslovenská konferencia, už niekoľko 
rokov organizovaná združením JAS. 
Ďalej majú veľký význam rôzne oblast-
né, či diecézne stretnutia KCHO a jej 
sympatizantov. 

Uvedené skutočnosti vytvárajú 
terajší obraz o KCHO u nás a sú súčas-
ťou aj jej ďalšej vízie. Asi viacerí vidíme, 
že niektoré aktivity splnili svoj cieľ 
a postupne zanikajú, iné majú v sebe ešte 
stále „dosť Ducha“, sú životaschopné 
a účinné. 

Pri pohľade na okolité krajiny 
i u nás v poslednom čase vidím, že je 

potrebné klásť 
zvýšený dôraz 
na ďalšiu for-
máciu obnove-
ných kresťanov, 
hlásiacich sa ku 
KCHO. 
V súčasnosti je 

na Slovensku prihlásených asi 150 spolo-
čenstiev KCHO, čo je okolo 1500 obno-
vených kresťanov. Pri osobných stretnu-
tiach sa často objavuje požiadavka pomo-
ci pre ďalší osobný i spoločný rast. Sú tu 
otázky týkajúce sa rozvíjania základnej 
milosti Obnovy, uplatňovanie 
a prijímanie ďalších chariziem i rôznych 

... cieľom KCHO je, aby Duch Svätý získal nás ... 
... na prvé miesto zaraďujem modlitbové spoločenstvá ... 

... klásť zvýšený dôraz na ďalšiu formáciu obnovených kresťanov ... 
... zrelý kresťanský život ... je najsilnejším dôkazom 

prítomnosti Božieho Ducha v nás i medzi nami ... 
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špecifických služieb. Taktiež uvoľňova-
nie z pút zlého, vnútorné uzdravenie, 
rozlišovanie, evanjelizácia, vedenie spo-
ločenst iev,  úloha vedúceho 
v spoločenstve a ďalšie. 

To všetko, s konečným zameraním 
na osobnú svätosť jednotlivcov 
i spoločenstiev, si vyžaduje zvýšené úsi-
lie hľadať vhodných služobníkov z radov 
kňazov i laikov, aby Obnova mohla rásť 
nielen do kvantity, ale najmä do kvality. 
Kvalitný, zrelý kresťanský život veria-
cich, ktorí sa hlásia ku KCHO, je najsil-

nejším dôkazom prítomnosti Božieho 
Ducha v nás i medzi nami. 

Posledné úsilie zamerané týmto 
smerom, keď sme mohli vytvoriť služob-
ný tím KCHO, zložený zo zástupcov 
každej diecézy (kňaz + laik), by mohlo 
naplniť naznačenú víziu vychádzajúcu 
z potrieb KCHO na Slovensku. Osobná 
zodpovednosť, osobný kontakt, osobné 
stretávanie sa a čas strávený v modlitbe 
nám najlepšie ukazujú, čo si od nás Pán 
praje a k čomu nás vedie. Som zástan-
com praktického prístupu k veciam 
a preto si myslím, že náš konkrétny život 

a Boží Duch v ňom nám píšu najzrozu-
miteľnejšiu víziu, na ktorú môžeme od-
povedať. Dúfam, že k lepšej informova-
nosti a vzájomnej pomoci môže vhodne 
slúžiť i náš časopis „Charizma“. 

Záverom vás všetkých, ktorým 
milosť obnovy v Duchu Svätom leží na 
srdci, pozývam k užšej spolupráci 
v modlitbe i v iných formách (dobrý 
nápad, rada, požiadavka, pomoc ...), kde 
by sme si navzájom mohli pomôcť napl-
niť očakávania, ktoré má s nami Boh. 

Peter Brodek 
koordinátor KCHOS 

B oží plán so Slovenskom a s nami 

Božia vízia o Slovensku a program pre nás podľa  posolstiev Jána Pavla II. 
z apoštolskej cesty na Slovensku v roku 2003 (2. časť) 

B. Príhovor k členom KBS 
Čo robiť pre evanjelizáciu Cirkvi a spoločnosti na Slovensku? 

To pápež vyjadril v príhovore k členom Konferencie bisku-
pov Slovenska 12. septembra 2003 v Badíne, kde po úvodných 
slovách a pozdravoch povedal: 
„... Povzbudzujem vás smelo pokračovať v započatom diele: 
ľudská a duchovná formácia, spolu s primeranou kultúrnou 
úrovňou nech je predmetom osobitnej prípravy v kňazských se-
minároch a v rehoľných domoch, aby sme Cirkvi a svetu mohli 
dať skromných a apoštolsky horlivých kňazov i zasvätené osoby.  
Nech modlitba k „Pánovi žatvy“, prebúdzanie svedomia a múd-
ra pastoračná činnosť napomáhajú novému rozkvetu kňazských 
a rehoľných povolaní. Od nich v konečnom dôsledku závisí bu-
dúcnosť Cirkvi na Slovensku. 
Okrem toho, ctihodní bratia, v dôvere a múdro spolupracujte s 
laikmi, ktorých poslaním je napĺňať časný poriadok kresťanským 
duchom.  
Venujte veľkú pozornosť rodine, ktorá je chrámom lásky a života, 
ohlasujúc a brániac jednotu a nerozlučiteľnosť manželstva. S 
láskou pozerajte na mladých, ktorí sú prítomnosťou i budúcnos-
ťou Cirkvi a spoločnosti.  
Veďte otvorený dialóg so svetom kultúry, opierajúc sa o presved-
čenie, že „viera a rozum „si vzájomne pomáhajú“ a jedna dru-
hej slúžia buď ako kriticko-očistné sito alebo ako povzbudenie k 
pokroku v bádaní a v prehĺbovaní“ (Encyklika Viera a rozum, 
100). 

Pomoc sociálne slabým, chudobným a nezamestnaným 
Najväčšiu časť svojho prejavu pápež venoval výzve viac sa 

starať o sociálne slabých a chudobných:  
„Starajte sa o slabých a chudobných, v ktorých Kristus chce byť 
spoznaný (por. Mt 25,40). S pastoračnou zanietenosťou stojte pri 
nezamestnaných, zaoberajúc sa ich zložitou situáciou a stimulu-
júc všetky sociálne zložky, aby urobili všetko možné pre vytvore-
nie nových pracovných príležitostí, aby hlavne mladí mohli vhod-
ne realizovať svoje schopnosti, často vycibrené rokmi teoretickej 
a praktickej prípravy. 

Je vám dobre známe, ako promócia ľudských hodnôt napomáha 
evanjelizácii, ktorá vždy ostáva prvoradým poslaním Cirkvi. Tu 
by som rád spomenul, že slávenie diecéznych synod v diecézach 
banskobystrickej a košickej už zvolaných, bude určite užitočným 
nástrojom obnovy a nárastu pastoračnej činnosti, ako aj ohlaso-
vania Dobrej Zvesti mužom a ženám dnešnej doby.“ 

Záver prejavu bol povzbudením pre našich biskupov s 
láskou prekonávať ťažkosti – „kríže a tŕne“, zjednocovať a slúžiť 
v duchu evanjelia a „spoliehať sa vždy na Pánovu milosť, ktorá 
koná zázraky aj cez našu slabosť“ (por. 2 Kor 12,9).  

Svoj prejav ukončil týmto želaním a požehnaním: 
„Nech vás Panna Mária, ktorú si v tejto krajine uctievate ako 
Sedembolestnú Matku Pána, ochraňuje vo svojom materinskom 
srdci a nech vám sprostredkuje hojnosť Božích milostí. 
S pohnutím udeľujem vám i vašim spoločenstvám svoje požehna-
nie.“ 
4. Priority programu Jána Pavla II. pre nás 

Z programových prejavov Jána Pavla II. môžeme vyčítať 
celkom konkrétny plán pre nás, najmä jeho priority a strategický 
postup, ktorý je potrebné dodržať, aby sme uskutočnili Božiu 
víziu. 

Z prejavov Jána Pavla II. vyplývajú tieto priority: 
Prioritou č. 1 je „evanjelizácia, ktorá vždy ostáva prvora-

dým poslaním Cirkvi“. Preto ju treba vovádzať do života Cirkvi 
ohlasovaním Krista a jeho nesmierneho bohatstva, svedectvom, 
formovaním kresťanov ako učeníkov a získavaním nových ďal-
ších učeníkov, za pomoci spirituality spoločenstva cez malé sku-
piny, rodiny, bunky, združenia a hnutia, v bratskej láske 
a spolupráci a v turíčnej otvorenosti pre „hlavného činiteľa evan-
jelizácie, Ducha Svätého“ (por. EN 75). Takto vysoko už skôr 
vytýčený cieľ Ján Pavol II. znovu potvrdil 13. 9. 2003 v Rožňave 
týmito slovami:    
„Každému veriacemu, pri rôznorodosti povolaní a chariziem, je 
zverená úloha byť učeníkom a apoštolom. Učeníkom, ktorý 
skromne a pozorne počúva spasiteľné slovo; apoštolom, ktorý 
vydáva horlivé svedectvo svojím životom podľa evanjelia. Jedno 
slovenské príslovie hovorí: „slová poučujú, skutky priťahujú.  
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Áno, bratia a sestry! Aj vy môžete veľkou mierou prispieť k evan-
jelizácii súčasného sveta a k vytvoreniu spravodlivejšej a brat-
skejšej spoločnosti práve svojím kresťanským spôsobom života. 
Preto sa na vás obraciam slovami apoštola Pavla: „Len sa po-
zrite na svoje povolanie, bratia!“ (1 Kor 1,26)“. 

Prioritou č. 2 je sociálna a evanjelizačná pomoc sociálne 
slabým, chudobným a nezamestnaným i stimulovanie všetkých 
sociálnych zložiek pre vytvorenie dostatku pracovných príleži-
tostí, najmä pre mládež. 

Prioritou č. 3 je správna formácia pracovníkov pre evanje-
lizáciu, kňazov, rehoľníkov a laických animátorov ako 
„skromných a apoštolsky horlivých“ učeníkov, aj životným štý-
lom solidárnych s chudobnými a podporovaná modlitbou k 
„Pánovi žatvy“.   

Prioritou č. 4 je spolupráca „s laikmi, ktorých 
poslaním je napĺňať časný poriadok kresťanským 
duchom“. 

Prioritou č. 5 je obrana, evanjelizácia a 
pastorácia manželstiev, rodín a mládeže. Diecéz-
na synoda má byť „ jedinečnou príležitosťou na 
obnovenie pastorácie rodín a na objavenie 
vždy nových spôsobov ohlasovania evanjelia 
novým generáciám tejto vznešenej slovenskej 
zeme“. 

Prioritou č. 6 je viesť „otvorený dia-
lóg so svetom kultúry“ a vytvoriť tak 
„kriticko-očistné sito“ (také žiadúce pre 
odstránenie alebo aspoň zníženie zlého 
vplyvu nemravnej pakultúry). 
5. Strategický postup podľa Písma 
a Jána Pavla II. pre nás 

Absolútnou prioritou je uskutoč-
niť aj dnes naliehavo aktuálnu evanje-
lizačnú výzvu Pána Ježiša: „Naplnil 
sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. 
Kajajte sa a verte evanjeliu!“ (Mk 1, 
15). Zmeniť svoje zmýšľanie i chcenie 
a uveriť Ježišovi, jeho evanjeliu i vízii o 
Božom Kráľovstve. Kajať sa za svoje 
hriechy, aby sme potom v zástupnom 
pokání s čistým a pokorným srdcom mohli 
uzmierovať aj neprávosti svojich predkov, svojho národa, našich 
predstaviteľov a iných. Boh na takéto pokánie dáva veľké prisľú-
benia a prichádza na pomoc ako záchranca a lekár, ktorý oslobo-
dzuje a uzdravuje celú krajinu, celý národ. Napr., v 2 Kr 7, 11-14 
čítame:  

„Keď Šalamún dokončil Pánov dom ... zjavil sa v noci Šalamú-
novi Pán a povedal mu: „Vypočul som tvoju modlitbu a vyvolil 
som si toto miesto za obetný dom. Ak uzavriem nebesá, že nebude 
dažďa, alebo ak prikážem kobylkám, aby vyžrali zem, alebo po-
šlem na svoj ľud mor, a môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa 
skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od 
svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich 
zem uzdravím.“ 

Slovensko teda môže byť uzdravené! Ak môj ľud, ktorý sa 
volá mojím menom, sa skloní. Kde? V obetnom dome, ktorým 
je teraz Cirkev, na obetnom oltári, ktorým je jednota bratov 
a sestier v Kristovi na čele s pastiermi, darovaná Otcom v Duchu 
Svätom. Je to úloha, ku ktorej treba stále smerovať, individuálne 
aj spoločne pod vedením pastierov a vedúcich animátorov laic-
kých apoštolských hnutí, najmä modlitbových a evanjelizačných 
- v pokání a uzmierovaní osobnom, spoločnom i zástupnom.  

Ján Pavol II. nás už v príprave na Veľké jubileum dôrazne 
vyzval k pokániu a uzmierovaniu, aj zástupnému a spoločnému, 
smerujúcemu k „očisteniu pamiatky“. Keďže „dejiny zazname-
návajú nemálo prípadov, ktoré sú protisvedectvom kresťanstva“ 
a „pre puto, ktoré nás v tajomnom tele spája jedných s druhými, 
... nesieme ťarchu omylov a previnení tých, ktorí nás prediš-
li“ (Bula Incarnationis mysterium 11; podobne Apoštol. list 
TMA 32-36). Ján Pavol II. však o tom nielen písal, ale viackrát aj 
prakticky pokorne ukázal, ako sa to robí. 

Ján Pavol II. vo svojich prejavoch (najmä 1. 7. 1995 v Šaš-
tíne) nás vyzýva evanjelizovať seba, aby sme mohli evanjelizo-
vať svet, v ktorom žijeme. Obnoviť kresťanský základ cirkev-
ných spoločenstiev, aby sme tak mohli všade obnoviť kresťanský 
základ ľudskej spoločnosti. Preto nás vlastne vyzýva predovšet-
kým k pokániu, k obráteniu.  

K tomu nás doslova aj vyzval 9. 11. 1996 v Ríme: „Nestačí 
hlásiť sa za katolíkov, ale je potrebné dať dôkaz tej „skutkovej“ 
viery, ... ktorá sa najvýraznejšie prejavuje v láske,  ... v bratskej a 
solidárnej láske. Toto ovocie viery môže dozrievať iba vtedy, ak 
sa usilujeme o úprimné a osobné obrátenie“ ku Kristovi, k jeho 
zmýšľaniu podľa Evanjeliu i Skutkov apoštolov. 

Očistenie pamiatky a zlomenie kliatby 
Očistenie pamiatky je uzmierenie 

„protisvedectiev kresťanstva“, 
najmä veľkých a spoločných 
neprávostí a do neba volajúcich 
hriechov. Očistenie pamiatky sa 
robí zástupným pokáním – 
odprosovaním a uzmierova-
ním Pána a prípadne aj ľudí 
alebo potomkov tých, kto-
rým sa stala krivda, modlit-

bou a sv. omšou za zmierenie, za 
obete neprávosti, za uzmierenie tých, 

ktorí spáchali neprávosť. V Starom Zákone 
máme nádherné príklady zástupného pokánia 

za predkov, za národ: Jeremiáš, Daniel, Nehe-
miáš a ďalší.  

Na najvyššom stupni zástupného pokánia je sám 
Boží Baránok, ktorý vzal na seba všetky hriechy ľudstva aj ich 
následky, aj kliatby, aby nás z nich vykúpil. Preto po uzmierova-
ní neprávostí máme mu odovzdať aj prípadné kliatby a s vierou 
prijať fakt, že on ich už vyniesol na kríž, aby ich zničil a ďakovať 
mu za to.  

Sv. Pavol o tom píše: „Kristus nás vykúpil spod kliatby 
zákona tým, že sa za nás stal kliatbou, lebo je napísané: 
„Prekliaty je každý, kto visí na dreve,“ aby v Kristovi Ježišovi 
prešlo Abrahámovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru 
dostali prisľúbeného Ducha“ (Gal  3, 13-14).  

Tak sa splní to, čo predpovedal Boh skrze Izaiáša: „Ľud, čo 
kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine 
tieňa smrti, zažiari svetlo. Rozmnožil si plesanie, zväčšil si ra-
dosť... Veď jeho ťažké jarmo a prút jeho pleca a palicu jeho po-
honiča lámeš ako v dňoch Madiánu. Lebo každá hrmotná obuv a 
každý šat zmáčaný v krvi bude spálený, bude ohňu pokrmom. 
Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je Syn ...“ (Iz 9, 1-5). 

Nezabúdajme pritom, že cieľom uzmierenia a zbavenia 
kliatby nie je ono samo, ale aby na nás „v Kristovi Ježišovi prešlo 
Abrahámovo požehnanie ..., aby sme skrze vieru dostali prisľú-
beného Ducha“. Bez silného záujmu o plnosť života v Kristovi a 
v Duchu Svätom by sme sotva obsiahli očakávané uzmierenie a 
zlomenie kliatby. 
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Konkrétne oblasti spoločného a zástupného pokánia 
Neprávosti, ale aj vážne zanedbanie dobra otvorili dvere 

Slovenska pre pôsobenie Zlého, pre kliatbu a zablokovali Božie 
požehnanie.  

Neprávosti súčasnosti nám nepriamo naznačil pápež v 
štyroch podmienkach vybudovania blahodarnej spoločnosti na 
Slovensku. Ich opakom sú väčšie či menšie neprávosti, ktoré 
spôsobili a spôsobujú úpadok Slovenska: 
(1) nerešpektovanie ľudského života vo všetkých jeho formách: 
potraty, vraždy z nenávisti, vraždy na objednávku, miznutie osôb 
v kyseline, v betónových konštrukciách a pod., spôsobovanie 
smrteľných nehôd frajerskou jazdou; 
(2) nepodporovanie rodiny ako miesta vzájomnej lásky a rastu 
osoby, ale opak: pakultúra sebectva, individualizmu, hedonizmu, 
násilia, zabíjania, voľnej lásky, rozvodov, homosexuálnych zväz-
kov, pornografie; nemravné programy ľahko dostupné aj pre deti 
a mládež; zhoršenie sociálno-ekonomického postavenia rodín a 
značný pokles pôrodnosti; neúčinnosť zákonov, ktoré by mali 
chrániť rodiny a naj-
mä deti;    
(3) nehľadanie spo-
ločného dobra, ale 
vlastného prospechu 
aj za cenu porušova-
nia 7. a 10. Božieho 
prikázania a zákonov, 
za cenu korupcie, 
nespravodlivého roz-
deľovania, falošnej politickej hry, okultnej moci a začleňovania 
sa do mafií a tajných spoločností s cieľom kapitálovej a inej nad-
vlády, aj nad štátom; 
(4) bezcitnosť k potrebám najslabších: stále vysoká nezamestna-
nosť, vyše desatina obyvateľov je pod hranicou životného mini-
ma, málo útulkov pre bezdomovcov, zadržiavanie spravodlivej 
mzdy a pod. 

V pozadí mnohých týchto neprávostí je duch Judášovskej 
zrady alebo Saulovskej vypočítavej svojvoľnosti, duch mamony, 
moci, závisti, nenávisti ...  

Na úplnom pozadí väčšiny neprávostí je falošný kult na-
mierený proti Bohu a ľuďom (na ich ovládanie, manipulovanie, 
často za cenu čiastočnej alebo zdanlivej pomoci) ako satanizmus, 
čierna a biela mágia, šamanizmus, novopohanské kulty a sekty i 
rozličné formy okultizmu, veštenia, okultného liečiteľstva, ezote-
riky i New Age a sieť ich falošných oltárov, pevností Satana a 
jeho slovenských teritoriálnych kniežat a mocností. 

Aj za vážne zanedbanie dobra je potrebné osobne, spo-
ločne i zástupne uzmierovať Pána:  
– za zanedbanie novej evanjelizácie napriek viacnásobnému 
naliehaniu pápeža,  
– za zanedbanie duchovného boja a nedostatok ostražitosti,  
– za duchovnú letargiu a pasivitu, za ľudské ohľady, strach a 
duchovnú lenivosť, také typické pre veľkú väčšinu katolíkov,  
– za „hranie sa na vlastnom piesočku“,  
– za nedostatok vzájomnej lásky a pokory a v dôsledku toho 
úprimnej snahy o jednotu a spoluprácu podľa Božieho plánu.  

Je načase úprimným pokáním odstrániť aj tieto hriechy a 
prekážky Božieho požehnania, ktoré nám vyprosoval Ján Pavol 
II. na svojej tretej apoštolskej návšteve Slovenska.  

Okrem tohto najbližšieho 14-ročného historického úseku 
treba podobne „očistiť pamiatku“ aj predchádzajúcich historic-
kých období, najmä 40-ročného obdobia komunizmu a 6-

ročného Slovenského štátu (deportácie Židov, SNP, prechod 
fronty) a prípadne i starších historických období. 

Vyvrcholením takéhoto očistenia pamiatky by mohlo byť,  
za ekumenickej účasti,  zasvätenie Slovenska Bohu a vyhlásenie 
Ježiša Krista za nášho jediného Spasiteľa a Pána – jediného Krá-
ľa Slovenska. V rámci našej katolíckej Cirkvi aj zverenie sa Ne-
poškvrnenému srdcu Sedembolestnej Matky, našej patrónky a 
svätým patrónom Stredu Európy, sv. Jánovi Krstiteľovi, sv. Cyri-
lovi a Metodovi a sv. Benediktovi. 

A buďme si istí, že takéto podujatia znepokoja duchovné 
„kniežatstvá a mocnosti“, ktoré vládnu na Slovensku. Budú nám 
robiť prieky, ale Ježiš Kristus ich už premohol! On je Víťaz a v 
pevnej jednote s ním aj my!  

Apoštol Pavol nás preto  vyzýva: „Napokon  upevňujte  sa 
v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste 
mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a 
telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto tem-
ného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Preto si vezmite 

Božiu výzbroj... Vo 
všetkých modlitbách a 
prosbách sa modlite v 
každom čase v Duchu! 
A v ňom vytrvalo 
bdejte a proste za všet-
kých svätých!“ (Ef 6, 
10-18).  
Po očistení pamiatky a 
víťaznom strategic-

kom boji sa zmení duchovná atmosféra aj na Slovensku a na 
základe jednomyseľných modlitieb a požehnávania rýchlo dôjde 
k jeho uzdraveniu a požehnaniu v každej oblasti. 
Výzva 

Bratia a sestry, nepochybujem o tom, že úlohou nás 
z Obnovy v Duchu Svätom je byť priekopníkmi pri uskutočňo-
vaní tohto programu, ktorý nám dal milovaný Kristov námestník, 
apoštol a prorok Ján Pavol II. Nezabúdajme na to vo svojom 
osobnom i spoločnom modlitbovom a evanjelizačnom progra-
me. Buďme na čele tých, ktorí splnia očakávanie svätého otca! 

Václav Kocián 

S t r a t é g i a: 
... kajať sa za svoje hriechy, 

aby sme v zástupnom pokání s čistým a pokorným srdcom 
mohli uzmierovať neprávosti svojich predkov, 

svojho národa, našich predstaviteľov ... 

Pozvanie 

Poď poznať, milovaný. 
Poď k pravde. 

Si povolaný žiť v mojom slove. 

Nechaj sa naplniť, milovaný 
a prijmi žehnajúce ruky Otcove. 

Poď poznať, milovaný, 
vstúp pod prúd milostí 

a pristúp bližšie, 
by som ťa mohol naplniť. 

Uver a budeš zachránený. 
Si k tomu povolaný, 

aby si mohol večne žiť. 

Eva 
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Dejiny charizmatického hnutia II. 

         Vlna charizmatickej 
skúsenosti dostala pome-
novanie turíčne hnutie. 
Mala svoju osobitosť, 
ktorá hnutiu vtlačila cha-
rakteristický rys – nové 
turíčne cirkvi. Turíčni 
kresťania spočiatku ne-

mali záujem vytvárať nové cirkvi či sa-
mostatné spoločenstvá, ale chceli šíriť 
svoju novú turíčnu skúsenosť vo svojich 
cirkvách. Napríklad v Anglicku bol kľú-
čovým vodcom nového hnutia anglikán-
sky duchovný Alexander A. Boddy, 
ktorý do svojej smrti zostal anglikánom.1 
Avšak vo všeobecnosti turíčni kresťania 
nielenže neboli vo svojich cirkvách prijí-
maní, ale boli z nich často vylučovaní 
a čelili veľkej kritike a obviňovaniu. Boli 
vylučovaní z bohosloveckých fakúlt 
a biblických škôl.2 To malo za následok, 
že „turíčnici“ museli zakladať vlastné 
kresťanské spoločenstvá a cirkvi, ktoré 
rástli obrovským tempom, pričom sa 
hnutie stalo najúčinnejším evanjelizač-
ným prúdom v dejinách cirkvi.3  

Iná situácia vznikla okolo druhej 
vlny turíčneho hnutia, nazvanej všeobec-
ne charizmatická obnova. Jej charakteris-
tickým rysom bolo, že zasiahla veľké 
tradičné cirkvi a len málo účastníkov 
hnutia opustilo svoje denominácie 
a pridalo sa k turíčnym cirkvám. Počiat-
ky charizmatickej obnovy v katolíckej 
cirkvi sa kladú do roku 1967. Skupina 
kresťanov pri víkendových rekolekciách 
na univerzite v Duqesne v Spojených 
štátoch zakúsila vyliatie Ducha Svätého. 
Odtiaľ sa obnova šírila na iné katolícke 
univerzity. Neskôr sa obnova sústredila 
na farnosti, vznikali modlitbové chariz-
matické spoločenstvá, domáce modlitbo-
vé skupinky, organizovali sa charizmatic-
ké konferencie - často za účasti kresťa-
nov z rôznych denominácií. Mnoho ľudí 
prežilo oživenie svojej kresťanskej skúse-
nosti a krst Duchom Svätým. Okrem 
pravidelných konferencií charizmatickej 
obnovy, ktoré navštevovalo a navštevuje 
stále mnoho ľudí, sa ako prostriedok 
k otvoreniu pre krst Duchom Svätým 
osvedčili semináre „Život v Duchu“. 
Semináre boli výsledkom bohatých pas-
toračných skúseností (spomeňme aspoň 
mená autorov vo farnostiach či rehoľ-
ných spoločenstvách a ich látka bola 
rozdelená do niekoľkých týždňov. Praco-
valo sa v skupine (katechéza) a potom 
v malých skupinkách, kde sa konalo 

vzájomné zdieľanie a spoločná modlitba. 
Cyklus seminár vrcholil modlitbou prího-
voru za vyliatie Ducha Svätého a 
„rozposlaním učeníkov“, poukazujúc tak 
na súvis krstu Duchom Svätým 
a ohlasovania evanjelia (Sk 1, 8).  

Na základe tejto skúsenosti 
s  kr st om Duch om Svä t ým 
a charizmatickou obnovou mnoho katolí-
kov našlo svoje trvalé miesto 

v spoločenstvách, obnovilo svoj život 
modlitby, vzťah ku Svätému Písmu 
a ochotu deliť sa s inými o svoju vieru 
v Krista. Tak spontánne napĺňali výzvy 
koncilu a pápežov k aktívnemu sa zapo-
jeniu laikov do života cirkvi. Taktiež 
mnoho kňazov a rehoľníkov vďaka cha-
rizmatickej obnove znovuobjavilo roz-
mer zasväteného života a služby.  

No okrem toho, že katolícka chariz-
matická obnova je súčasťou celosvetové-
ho medzidenominačného prúdu obnovy 
turíčnej skúsenosti, zohrali svoju úlohu 
aj všeobecné podmienky a okolnosti, 
v ktorých sa katolícka cirkev nachá-
dzala. Máme na mysli Druhý vatikán-
sky koncil, ktorý bol prevratnou reform-
nou sebareflexiou cirkvi v nových pod-

mienkach sveta. Na koncile okrem iného 
došlo k zviditeľneniu toho, čím cirkev 
ako Telo Kristovo je, čo našlo svoje vy-
jadrenie v dogmatických konštitúciách a 
dekrétoch. V nich sa okrem iného jasne 
ukázala úloha cirkvi v dnešnom svete, 
ako aj znovuobjavenie povolania laikov 
k svätosti a službe evanjelizácie. Pouká-
zalo sa aj na charizmy Ducha a na ich 
miesto a úlohu v živote i službe cirkvi. 
Taktiež dôležité miesto zohral rozmer 
ekumenického zbližovania cirkví. Keď 
sa „objavila“ charizmatická skúsenosť 
u katolíkov, našla do istej miery priprave-
né teologické prostredie, ktoré dokázalo 
túto skúsenosť absorbovať. Iné už bolo 
prijatie charizmatickej obnovy v samot- 
nom spoločenstve veriacich. Tam už 
nastali mnohé problémy, odmietania 
a predsudky. Avšak vďaka jasnému uče-
niu katolíckej cirkvi, záväznému pre 
všetkých katolíkov, a jednotnému vede-
niu  sa mohla charizmatická skúsenosť 
stať súčasťou života katolíckej cirkvi. 
Samozrejme, že problém začlenenia 
charizmatickej obnovy do katolíckej 
cirkvi a jej poslanie pre celú cirkev je 
nedoriešeným problémom a vyžaduje si 
ešte mnoho úsilia o vzájomné pochope-
nie.4  

Charizmatická obnova okrem 
napätia a problémov (ako to vnímajú 
mnohí, ktorí ju odmietajú) priniesla do 
katolíckej cirkvi skutočne nový život. 
To, k čomu tak naliehavo vyzývajú auto-
rity cirkvi na čele s pápežom, mnohí 
vďaka charizmatickej skúsenosti 
a stretnutím s charizmatickou obnovou 
úplne spontánne nachádzali a uskutoč 
ňovali. Nemálo ľudí bolo úplne prirodze-
ne začlenených do malých spoločenstiev, 
kde sa mnohí po prvý raz v živote otvore-
ne rozprávali o svojej vlastnej skúsenosti 
a ceste viery. V spoločenstvách často 
nachádzali priestor na spoločnú spontán-
nu a charizmatickú modlitbu. Mnohí tak 
zakúsili pomoc pre svoj každodenný 
život a pri riešení problémov. Čo sa týka 
osobnej zbožnosti, v súvislosti 
s charizmatickou obnovou došlo 
k zintenzívneniu života viery, osobnej 
modlitby a vzťahu k Písmu Svätému, 
ktoré sa pre mnohých stalo neoddeliteľ-
nou súčasťou ich každodenného budova-
nia sa vo viere. V prostredí charizmatic-
kej obnovy sa znovu otvoril problém 
osobnej evanjelizácie – delenie sa s inými 
o svoju vieru. Taktiež jedným zo základ-
ných sprievodných znakov charizmatic-

Vážení čitatelia, v úvode tejto 
rubriky vás chceme obozná-
miť s jej obsahom. Bude roz-
delená na dve časti: systema-
tickú a aktuálnu formáciu. 
V systematickej chceme po-
stupne predstaviť vznik a vý-
voj Charizmatickej obnovy 
(ChO) v celosvetovom meradle 
- protestantské a katolícku 
cirkev. Potom zvlášť vývoj na 
Slovensku. Po historickom 
vstupe bude nasledovať kate-
chéza o tom, v čom spočíva 
podstata a čím je vlastne cha-
rakteristická ChO. Ďalej si po-
vieme niečo o „krste Du-
chom“. Následne budeme ho-
voriť o charizmách a ich pou-
žívaní v službe iným. 
V aktuálnej formácií budeme 
predovšetkým hovoriť o prob-
lematike života v spoločen-
stve. 
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kej obnovy sú veľké konferencie ako 
znak novodobého stretávania sa množ-
stva ľudí kvôli spoločnému cieľu: uctie-
vať Pána, deliť a budovať sa navzájom 
vo viere. Pre mnohých ľudí sa konferen-
cie stali významným medzníkom v ich 
kresťanskom živote – zakúsili spontánne 
uctievanie Pána a bratskú lásku s často 
úplne cudzími ľuďmi.  V neposlednom 
rade je to živá hudba chvál, v dnešnej 
dobe tak obľúbená u mladých ľudí. Stala 
sa súčasťou života mnohých spoločen-
stiev a farností. Mnohí pri tom ani neve-

dia, že o jej vytvorenie a rozšírenie sa 
pričinil hlavne prúd charizmatickej obno-
vy. Samozrejme, tým najväčším príno-
som je otvorenosť Duchu Svätému a jeho 
prejavom – charizmám, čo by však bolo 
hodné samostatného pojednania. 

Éra charizmatickej obnovy sa 
ešte nekončí, lebo ešte nenaplnila svoje 
úlohy: prispieť k hľadaniu obrátenia, 
spásy i posvätenia5, k svedectvu, že úloha 
Ducha Svätého v cirkvi sa od prvých 
storočí nezmenila a že rovnako aj dnes 
môžeme vidieť jeho prejavy a moc.6 

Použitá literatúra: 
1 Benedict M. Heron, Katolická charizmatická 
obnova, Londýn 1992, pracovný preklad pre IV. 
KCH konferenciu v Českých Budějoviciach , str. 7 
2 John Wimber, Neseni třetí vlnou, ICHTHYS, 
Havlíčkův Brod, 1990, str. 86 
3 tamtiež, str. 83 
4 Tejto problematike by mal byť venovaný samo-
statný príspevok. 
5 Bronislav Dembowsky, Rozhovor pro Effathu, 
in: EFFATHA č. 2, 1990, str. 3 
6 Bronislav Dembowsky, katolická charizmatická 
obnova – obnova v Duchu Svatém, in. EFFATHA 
č. 2, 1992, str. 12 

Dušan Lukáč 

         Ježiš počas svojho 
verejného účinkovania 
slúžil nespočetnému 
množstvu ľudí. Okrem 
toho hneď na začiatku 
zhromaždil okolo seba 
dvanásť mužov. Vyzval 
ich, aby ho nasledovali. 

Zdieľal s nimi svoj život: učil ich, jedával 
s nimi, pracoval, cestoval ... Pripravoval 
ich na deň svojho odchodu: na úlohu 
zvestovať evanjelium a budovať Cirkev. 
Apoštoli prijali túto úlohu získavania 
nových učeníkov. Potvrdzujú to aj Skut-
ky apoštolov: 

 „Vytrvalo sa zúčastňovali na učení 
apoštolov a na bratskom spoločenstve, na 
lámaní chleba a na modlitbách ... deň čo 
deň svorne zotrvávali v chráme, po do-
moch lámali chlieb ...“ (Sk 2,42-47).  

K tejto úlohe vyzýva Ježiš aj nás. 
Našou úlohou je uviesť do praxe jeho 
plán. Strategickým bodom tohto plánu je 
účasť malých skupín na formovaní no-
vých učeníkov. Tento fakt potvrdzuje aj 
Ján Pavol II v apoštolskej exhortácií O 
povolaní a poslaní laikov v Cirkvi a vo 
svete (Christifideles laici, bod 26 až 28). 
Žiada v nej, aby sa miestne cirkevné 
autority postarali o vznik a „rast malých 
spoločenstiev, v ktorých veriaci môžu 
vzájomne ohlasovať Božie Slovo a byť 
činní v službe i láske.“ Taktiež v encykli-
ke O trvalej platnosti misionárskeho 
poslania Cirkvi (Redemptoris missio, 
bod 51 a 60) hovorí o základňových cir-
kevných spoločenstvách ako znamení 
vitality Cirkvi. 

Mať spoločenstvo je veľmi dôležité 
pre duchovný rast i formáciu. Preto naj-

väčším požehnaním po nájdení Ježiša, je 
nájdenie brata či sestry, s ktorými môžem 
hlbšie zdieľať svoj život. Je to ideálne 
miesto, kde sa môžu rozvinúť úzke 
osobné vzťahy a môže sa konať účinná 
príprava učeníkov, lebo spoločenstvo je 
miesto i priestor kde:  

1. osobne i spoločne rastieme vo 
viere cez vzájomné povzbudzovanie, 
napomínanie i zdieľanie viery (por. Kol 
3,16; tu môžem diskutovať i hľadať ako 
mám svoju vieru prakticky uviesť do 
života, zdieľanie ma zase núti premýšľať 
o rôznych otázkach viery); 

2. sa učím byť zodpovedný za svoj 
život pred konkrétnymi bratmi 
a sestrami; 

3. sa môžem konkrétne cvičiť v 
láske, vzájomnej úcte i službe; 

4. sa môžem zdieľať so svo-
jimi slabosťami a kde zároveň 
nájdem pomoc v boji proti telu, 
svetu i diablovi (moji bratia a ses-
try sa za mňa modlia, 
posilnia ma a po čase sa 
opýtajú: ako ti to ide, 
máš už nejaké víťaz-
stvo, alebo ešte stále 
prehrávaš?); 

5. sa učím 
slobodne a konkrétne používať i 
rozvíjať dary a talenty, ktorými ma po-
žehnal Boh (v malej skupinke je jedno-
duchšie používať dar jazykov, proroctva, 
modliť sa za uzdravenie a pod., zároveň 
animátor má prehľad, aké dary i chariz-
my sa medzi členmi objavili a môže po-
tom tých ľudí postaviť do služby). 

Takže spoločenstvo je skutočné 
zdieľanie života viery, modlitby a starosti 

všedného dňa s Ježišom cez konkrétnych 
bratov a sestry. 

Aby naozaj tomu tak bolo, každý 
člen spoločenstva ma v sebe neustále 
obnovovať základný osobný postoj: 
chcem milovať Ježiša i bratov a sestry, a 
nič iné (por. Rím 12, 3-5;8b). To zname-
ná, že prichádzam na stretnutie 
a stretávam sa s bratmi a sestrami preto, 
aby som prehĺbil svoj vzťah i skúsenosť 
s Ježišom. Z tohto vyplýva, že každé 
zdieľanie i všetky diskusie by mali sme-
rovať k Ježišovi, lebo to je úlohou spolo-
čenstva. 

Druhou dôležitou skutočnosťou je 
byť v spoločenstve „vytrvalo spo-
lu“ (por. Sk 2,42). To znamená byť spolu 
aj keď je nám ťažko, aj keď je nám na 
nič, aj keď mi niekto urobil niečo zlé. My 
sme spolu, ale „nevytrvalo“. Moja do-
chádzka nemôže byť ovplyvňovaná mo-
jimi pocitmi. Len keď sa stane niečo 
veľmi vážne, môžem chýbať. Ježiš hľadá 
moju vernosť, nie úspech či dobrú nála-

du. Nemôžem požívať len výhody 
a povinnosti nie. Vstúpiť do spoločen-
stva znamená vlastne dobrovoľne 
prijať predovšetkým všetky záväzky 
a nie len práva. Vstúpiť do spoločen-

stva znamená prijať na seba 
spoluzodpovednosť za 
ostatných a za všetko, 
č o  s a  d e j e 
v spoločenstve a so 
spoločenstvom. 

Konkrétne ide o tieto 
základné záväzky:  
- prijímať duchovnú autoritu animátora 
alebo vedúceho (por. Žid 13,17); 
- znášať dobro aj zlo; 
- podieľať sa na raste a rozvoji spoločen-
stva. 

Práva sú zase tieto: 
- právo na lásku sestier a bratov; 
- právo na duchovnú pomoc (modlitbu 
 príhovoru); 
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- právo na fyzickú i 
materiálnu pomoc. 
         Treťou veľmi dô-
ležitou skutočnosťou 
sú potreby, ktoré má 
spoločenstvo napĺňať 
(je veľmi dôležité mať 
ich na mysli pri hľada-
ní vízie pre spoločen-
stvo). Konkrétne ide 
o tieto potreby: 
1. vytvárať zázemie 
priateľstva a vzájom-
ného porozumenia 
(vzťahy v spoločenstve 
sa vytvárajú už pred 
stretnutím v modlitbe 
za spoločenstvo, a nie 
až na stretnutí; por. Fil 
1,27. 1Pt 1, 22); 
2. vytvárať priestor pre 
spoločnú modlitbu; 
3. sprostredkovať člo-
veku Božie pôsobenie 
a jeho moc (nežijem 

s Bohom preto, aby to iní videli, ale preto, 
že to stojí za to; iní musia vidieť, že Boh 
koná pre mňa a pre spoločenstvo, a nie ja 
či my pre neho; najprv musia ľudia zakú-
siť Boha a jeho pôsobenie vo svojom 
živote a až potom im môžeme hovoriť, 
čo majú robiť); 

4. zabezpečovať vyučovanie 
(cieľom je poznávať Boha a seba samého 
v Bohu); 

5. viesť k službe (vytvárať priestor 
pre realizáciu každého člena; rozlišujeme: 
vzájomnú službu - por. Gal 5,13 a službu 
iným - por. Mt 20,28); 

6. vytvárať priestor pre oslavu 
a vďakyvzdávanie Bohu (predmetom je 
Boh sám, nie jeho činy alebo dary); 

7. evanjelizovať (por. Mk 16,15n; 
vytvárať priestor preto, aby mohli ukázať, 
čo sa naučili a povzbudzovať ich k vydá-
vaniu osobného svedectva). 

Aby sa naplnilo to, čo je uvedené 
vyššie, je potrebné prihliadať – a to je 
štvrtá dôležitá skutočnosť - na počet čle-
nov. Ideálny počet  osôb v spoločenstve 
je osem (plus - mínus dva).  

Pri menšom počte ako šesť môže 
nastať preťahovanie silnými jedincami. 
Pri väčšom ako desať nemusí každý 
s každým vytvoriť osobný vzťah. S touto 
otázkou je často spojený bolestivý prob-
lém delenia skupinky na menšie, ale 
o tom až nabudúce. 

Imrich Degro 

e  f  g  h 

Niekoľko zásad 
pre dobré fungovanie spoločenstva 
1. každý má byť v spoločenstve prijatý druhými 
a musí to vedieť, že je prijatý (nemožno prijať toho, 
kto spoločenstvo rozbíja); 
2. každému má byť v spoločenstve umožnené zdieľať 

svoje problémy i starosti s ostatnými (každý má vedieť, že ich 
nielen môže, ale aj má vysloviť nahlas); 

Musím uznať, že Boh ma priviedol práve medzi týchto bratov a ses-
try. Chce ma formovať a viesť ku zrelosti skrze nich. Preto musím 
byť otvorený všetkému, čo sa deje v spoločenstve, otvoriť svoj život 
pred bratmi a sestrami. Vzájomné otvorenie nebude automatické; 

môžeme mať strach: čo si o mne pomyslia. Ak je animátor príliš sebavedomý - v jeho 
živote je už všetko vyriešené, nemá žiadne problémy - zablokuje ostatných vo vzájom-
nom zdieľaní. Ak bude úprimný a otvorí svoj život, ukáže svoje problémy a boje, potom 
sa členovia veľmi rýchlo otvoria. 

Platí, že čokoľvek sa dôverné preberá, zostáva v spoločenstve (závažné veci sa 
nesmú rozmazávať). Dobré veci, ktoré prinášajú slávu Pánovi a povzbudenie, môžeme 
zdieľať s inými. Ak vás bude nejaký člen podozrievať, že neviete udržať tajomstvo, už sa 
neotvorí a spoločenstvo bude narušené. 

3. je potrebné rešpektovať aj prirodzené zblíženie (mladí, starí, rodiny, slobodní, 
a pod.); 

4. neuzatvárať sa pred inými, ale zároveň mať jasnú predstavu o otvorenosti voči 
okolitému svetu; 

5. mať životnú náplň - víziu, ktorá je všetkým zrejmá a každému na nej záleží (je 
potrebné sa stále pýtať, čo by sme chceli a čo potrebujeme robiť); 

6. byť otvorení voči Bohu a jeho vedeniu i byť ochotní robiť zmeny; 
7. brať ohľad na praktické veci ako napr.: čas, cestovanie, miesto, pohostenie, 

a pod.; 
8. animátor má byť „oduševňovačom“, a nie šéfom, ktorý všetko diriguje (ak máš 

niečo v srdci proti animátorovi, nehovor to druhým, lebo budeš rozbíjať spoločenstvo. V 
pokore to povedz jemu. Ak hovoríme o negatívach animátora s členmi, podkopávame 
jeho vodcovstvo a nikdy to už nebude spoločenstvo, aké chce Pán.) 

9. kontakt s kňazom, ale samostatnosť v činnosti i živote viery; 
10. všetko sa má diať dohodou, nikdy nič vnucovaním (nemôžem žiadať na začiat-

ku to, čo napr. po 10 rokoch), je potrebné nechať dostatočný priestor pre spontánnosť. 
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„V rámci Cirkvi sa ponúkajú rôzne druhy služieb, funkcií, úradov a foriem 
privádzania ku kresťanskému životu. Myslím pri tom na jednu novotu posled-
nej doby v cirkvách: veľký rozvoj "cirkevných hnutí", ktoré sú poznačené 
mocnou misionárskou silou. Keď sa pokorne zapoja do života miestnych cir-
kví a sú biskupmi a kňazmi srdečne prijaté do diecéznych a farských štruktúr, 
predstavujú tieto hnutia ozajstný Boží dar pre novú evanjelizáciu a pre misijnú 
prácu vo vlastnom zmysle slova. Odporúčam ich propagovať a zapájať do 
svojej činnosti, aby predovšetkým medzi mladými dodali kresťanskému živo-
tu a evanjelizácii novú silu ...“ 

Redemptoris misio, 72. 

Verím, Pane, že si ma povolal, aby som práve s týmito 
bratmi a sestrami tvoril spoločenstvo. Verím, že práve 
cez nich ma chceš formovať a zjavovať mi svoju vôľu.  
Ďakujem ti Pane za to, že sú v tvojich očiach originálni a 

jedineční. Ďakujem ti za to, že sú pre mňa obohatením. Nauč ma ich mi-
lovať tvojou láskou. 

Túžim Pane po tom, aby sme boli jedno tak ako si ty s Ot-
com, „aby svet uveril“. Chcem, aby sme spoločne ohlasovali 
tvoje mocné skutky a šírili slávu tvojho mena. Amen.  

Modlitba 
za 

spoločenstvo 

Modlitba 
za 

spoločenstvo 
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Spoločenstvo, ktoré sa modlí, má aj 
rozlišovať. Všetci majú spoločne počú-
vať Božie slovo. Je možné, že keď niekto 
otvorí Písmo, Pán môže prehovoriť k 
človeku, za ktorého sa modlia cez iného 
človeka. Pán obvykle hovorí v atmosfére 
modlitby. Ale nie je povinný prehovoriť. 
Majte toto stále na pamäti. Snažte sa 
zisťovať, či slovo, ktoré prišlo, pochádza 
od Pána alebo či je to nejaká diablova 
manipulácia. Skúmajte, k akým výsled-
kom povedie takéto slovo. Pokiaľ toto 
slovo zanecháva pokoj v srdciach, tak 
prichádza od Pána. Toto sa stáva aj vtedy, 
keď ide o napomenutie. Pokiaľ slovo od 
Boha zanecháva zmätok, tak potom toto 
Božie slovo je zmanipulované diablom. 

Ako dlho trvá proces kompletné-
ho uzdravenia z mojich hriechov? 

Je to celoživotný proces. Pretože ak 
by niekto dospel do štádia, keď si bude 
myslieť o sebe, že už nie je hriešnik, v 
tom okamihu sa zastavuje na ceste k 
Ježišovi. Všetci tí, ktorí nasledujú Ježiša 
sú hriešnici. Hriech, to neznamená, že sa 
dopúšťame určitého hriešneho skutku. 
Hriech, to je akákoľvek temnota vo mne. 
Napríklad môžeme povedať: „nemám 
nič špeciálne, čo by som povedal vo svia-
tosti zmierenia“. Ale to neznamená, že 
nie ste hriešni. Lebo je veľa vecí, v kto-

rých neposlúchate dokonale Pána. 
A to je tma v nás. Teda nemôžete 
poukázať na nič špecifické, čo by 

bolo hriechom, ale atmosféra v 
ktorej žijete je vždy v istom zmysle zne-
čistenou, nakazenou. Tak ako hovorí v 
liste Rimanom v  siedmej kapitole Pavol:  
„sme vždy pod týmto zákonom hriechu“. 
Vo chvíli keď povieš, že nie si hriešny, 
vyjadruješ, že nepotrebuješ Spasiteľa. Ak 
poviem, že nepotrebujem Vykupiteľa, to 
znamená, že končím s Kristom. Takže 
nasledovanie Krista spolu súvisí s tým, že 
uznávam, že som hriešny. 

V človeku je tma a niekedy táto 
tma môže spôsobiť, že človek sa cíti 
nehodný ísť na sv. prijímanie - má 
alebo nemá ísť? 

Musíme rozlišovať medzi tmou ako 
hriechom a tmou ako postojom v nás. Ak 
je vo mne hriech, tak mám pred sv. prijí-
maním pristúpiť k sv. zmierenia. Ak 
nejde o konkrétny hriech, ale iba o atmo-
sféru tmy, mám vynaložiť všetko úsilie a 
ísť k sv. prijímaniu. Je potrebné dôkladne 
prežiť slova pred sv. prijímaním: „Pane 
nie som hodný, aby si vošiel pod moju 
strechu, ale povedz iba slovo a duša mi 
ozdravie“. Potrebujem sv. prijímanie na 
to, aby som prekonal tmu, ktorá je vo 
mne. 

Prečo človek od-
padáva (zamdlieva) 

pri modlitbe ale-
bo sv. omši? 

Sú štyri príčiny: 
1. biologická - 

napríklad epilepsia 
(volajte lekára).  

2. emócie (veľké napätie) - naprí-
klad radosť alebo smútok. Nie je v tom 
nič nadprirodzené, ale ani negatívne 
(nechajte človeka odpočívať).  

3. kliatba, okultizmus a pod. - ak sa 
tento negatívny prúd stretne s pozitív-
nym, ktorý je prítomný pri modlitbe, stret 
spôsobí, že človek odpadne. V tomto 
prípade sa môže niekto veľmi jemne 
modliť modlitbu oslobodenia a oslobodiť 
daného človeka od negatívneho vplyvu. 
Nie je dobré, aby sa okolo takého človeka 
zhromaždilo veľa ľudí a spôsobili zmätok 
a nepokoj. Hlavne počas chvál, nedovoľ-
te, aby sa narušili chvály. Ak má v tom 
prsty diabol, jeho zámerom je odvrátiť 
našu pozornosť od Krista k  tomuto 
človeku. 

4. naplnenie Duchom Svätým. 
Môže sa preniesť negatív-

ny vplyv modliaceho sa na člo-
veka, za ktorého sa modlí? 

Ak ma nejaký človek prosí o 
modlitbu, to znamená, že má nejakú 
slabosť. Preto sa ľahšie môže na 
neho preniesť nejaký vplyv. Avšak 
skutočný problém nie je v tomto. 
Problém je v tom, že človek, ktorý sa 
modlí, ak nemá čisté srdce, môže zablo-
kovať prúd Božej milosti, ktorý prechá-
dza od Boha na toho druhého človeka. 
Napríklad: keby som sa teraz modlil za 
Kamilu a neodpustil by som nejakému 
človeku, tak by sa stalo, že ten prúd Božej 
milosti, ktorý cezo mňa prechádza, by bol 
zablokovaný. 

Ako môžem pomôcť ľuďom, 
ktorí sú sužovaní zlým duchom, keď v 
mieste ich bydliska nie je žiadne spolo-
čenstvo, ktoré by sa o nich staralo po 
duchovnej stránke? 

Sú tri okná, ktorými môže diabol 
vstúpiť: 

1. hriech - toto okno môžem zavrieť 
cez obrátenie a sviatosť zmierenia. 

2. okultizmus - toto okno môže byť 
zatvorené tak, že sa človek zriekne toho, 
čo robil v minulosti a obnoví si svoje 
krstné sľuby. 

3. psychická slabosť, strach, hnev, 
úzkosť, samota, pocit viny, smútok a pod. 
- toto okno môžem zavrieť vnútorným 
uzdravením. 

Dnes na vaše 
otázky odpovedá 

P.  Elias Vella 

Vnútorné uzdravovanie sa môže 
vykonávať úplne osobne. To znamená, 
že človek sa sám môže modliť za svoje 
vnútorné uzdravenie. Dá sa to riešiť tým, 
že budete vyučovať a trénovať ľudí, ktorí 
sa nachádzajú v podobnej situácií (všetci 
sa nachádzame v takejto situácií, lebo 
každý z nás má nejaké zranenia). Tento 
človek sa musí naučiť ako sa má modliť 
za svoje uzdravenie. Pre tých, ktorí to 
nevedia, odporúčam EUCHARISTIU. 
Môžeme doslova nasať túto moc z Eu-
charistie. Eucharistia môže v našich živo-
toch urobiť veľké divy. Stačí len zotrvať 
v tichu pred Sviatosťou oltárnou a budete 
schopní prijať uzdravujúcu moc, ktorá 
vás bude chrániť pred útokmi zlého du-
cha. 

Aký je vzťah medzi milosťou a 
modlitbou? 

Či sme hriešnici alebo svätí, všetci 
sme Boží synovia a dcéry. Kedykoľvek o 
niečo prosím Boha - či som hriešnik, 
alebo svätý - táto modlitba sa vždy dosta-

ne k Bohu. Boh odpovedá, ale pod 
podmienkou, že nejestvuje pre-
kážka. Inými slovami, ak sa nachá-

dzam v stave hriechu a chcem ostať 
v ňom, moja modlitba nemôže byť 
modlit- b o u . 

Lebo ak je modlitbou, tak sa musím sna-
žiť zbaviť hriechu. Hriech blokuje vzťah. 
Nemôžem hovoriť o pravej modlitbe, 
keď sa chcem modliť k Bohu, ale ne-
chcem sa zbaviť hriechu. Zostávam v 
nepriateľstve s Bohom. 

Čo sa týka vzťahu Boha k hriešni-
kovi, Ježiš pomáha hriešnikovi, miluje ho 
a vypočúva modlitby za hriešnikov. Ak 
Boh dáva svoju milosť, táto milosť ne-
môže zaplaviť hriešnika práve kvôli pre-
kážke - hriechu. Keď Boh posiela svoju 
milosť a tá narazí na prekážku v hriešni-
kovi, tak hriešnik tým vlastne vyjadruje, 
že nechce milosť, ktorú mu Boh dáva. 
Zrieka sa toho, čo mu chce Boh dať. A to 
je vlastne vzťah medzi hriechom a milos-
ťou. Boh neustále dáva hriešnikom to, čo 
potrebujú, ale žiaľ táto milosť naráža na 
hriech a nemôže vstúpiť a zmeniť hriešni-
ka. 

Keď otvoríme Písmo pri modlit-
be za iného človeka, je to Slovo, ktoré 
dostaneme adresované tomuto člove-
ku? 

Máš nezodpovedané otázky? 
Nevieš si v niečom rady? 
Napíš alebo pošli e-mail. 
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Moje stretnutie ChO 
V roku 1992 ma moja kolegyňa 

pozvala na Konferenciu „Obnovy“ 
v Hradci Králové. Prijala som jej pozva-
nie. Z Košíc sme išli spolu ešte s inými 
bratmi a sestrami vlakom. Okrem kole-
gyne som nikoho nepoznala, no napriek 
tomu som sa medzi nimi necítila ako 
cudzia. 

Účastníci konferencie sa v Božej 
prítomnosti modlili v jazykoch, stále mali 
zdvihnuté ruky – celkom hore nad rame-
ná. Spočiatku som iba nesmelo pozoro-
vala, čo sa deje. Aby som nevyzerala, že 
tam nepatrím, tak som sa aj ja postavila, 
neskôr som už aj zdvihla ruky, ale len 
veľmi mierne, nie hore. Chcela som mať 
situáciu pod kontrolou. 

Nadšenie účastníkov, modlitba 
chvál a spev v jazykoch, prednášky, vzá-
jomná láska  vo mne vyvolali veľkú 
túžbu: chcela som byť aj ja taká ako oni, 
chcela som sa zmeniť. Počas programu 
nás vyzvali odovzdať život Ježišovi, 
urobila som to, hoci som si úplne neuve-
domovala, čo robím. 

V sobotu večer program pokračo-
val v kostole adoráciou a vzájomným 
premodlievaním. Veľmi som túžila po 
dare jazykov, až tak, že som plakala. 
Nedostala som tento dar. V nasledujúci 
deň sa za mňa modlila skupinka ľudí 
spolu s kňazom, ktorých som tam spo-
znala. Tento kňaz mi hovoril, aby som 
nebola smutná, že Pán má svoj čas. 

Po konferencii, keď sme sa už 
na ubytovni zbalili a mali sme ešte čas 
pred odchodom domov, znova sme sa 
premodlievali. Modlili sa aj za mňa vkla-
daním rúk. Pri modlitbe som cítila Božiu 
lásku ku mne. Pery sa mi začali pohybo-
vať. Bol to silný Boží dotyk. 

Vo vlaku som spala na lehátku 
hore. Celú noc som bola ako v nebi. Du-
ša mi spievala radosťou. Bol to nezabud-
nuteľný zážitok. 

Ďakujem Bohu za všetkých ľudí, 
ktorých mi poslal do cesty, i za to, že ma 

miluje. 
Evka 

Modlitba Betlehema 
V rodine, z ktorej pochádzam, sa 

počúvalo na slovo (tzv. sparťanská vý-
chova). Ako dievčaťu mi chýbali nežné 
objatia a slová. V 13-tich som si prestala 
rozumieť s mamou. Otca som sa bála. V 

14-tich či 15-tich som chcela dvakrát 
utiecť z domu. Namiesto poslušnosti som 
v sebe cítila vzdor, nevedela som sa slo-
bodne prejaviť a za všetko som sa hanbi-
la. Vzďaľovala som sa od rodičov, ale aj 
do Boha. Bola som presvedčená, že ma 
nemajú radi. 

Od modlitby Betlehema, na ktorej 
som sa zúčastnila v kostole o. dominiká-
nov v Košiciach (modlitba prijatia svojho 
života a odpustenia rodičom) moja cesta 
s Ježišom pokračovala ďalej. Už o týždeň 
na to - podobne ako sv. Rodina, keď 
utekala pred Herodesom – som sa aj ja 
musela vysťahovať z domu. Utekám 
totiž pred Herodesom, 
ktorým je manže-
lov alkohol. 
Novým Betle-
hemom sa pre 
mňa stal domov mo-
jich rodičov. Prijali ma s láskou a 
ochotne. Stretávam sa s veľkou preme-
nou mojej mamy, ktorá je plná lásky 
a pochopenia. Vo všetkom mi chce po-
môcť. Môj otec sa modlí a modlí. 

A ďalšie dobré správy v mojom 
živote: Moje sestry uverili slovám mod-
litby. V jednej, mne blízkej rodine, sa 
matka zmierila s dcérou. V inej zase otec 
po dlhom čase pristúpil k sviatosti zmie-
renia. Podarilo sa mi nadviazať rozhovor 
so ženou, s ktorou sme sa roky nerozprá-
vali. Ba dokonca sme sa dohodli, že sa 
stretneme na modlitbách za naše rodiny. 
A nakoniec, zopakujú sa duchovné cvi-
čenia, na ktorých som sa v decembri 
nemohla zúčastniť. 

Julka 
a b c d 

Bonus od Ježiša 
Keď sa mi dostal do rúk oznam o 

charizmatickej konferencii v Prešove 
konanej v auguste 2002, ktorú viedol P. 
James Manjackal z Indie, veľmi som sa 
zaradovala. Vkladala som veľkú dôveru 
a nádej v Ježiša, lebo som vedela, že 
všetko čo Ježiš prisľúbi, aj splní.  

Nedokázala som deň pred otvore-
ním konferencie ani spať. Cestovala som 
do Prešova skoro ráno prvým autobusom 
z Košíc. Do haly som vchádzala prvá. 
Poznamenala som Ježišovi, že aj bonus 
by som mala dostať, lebo som prvá. A 
naozaj Ježiš ma uzdravil. Jeho uzdravujú-
cou mocou sa mocne dotýkal aj môjho 
nádoru, ktorý som mala na maternici. 
Zistili mi ho na predoperačných vyšetre-
niach v júni, keď som sa podrobila operá-
ciám žlčníka. Nakoľko som sa necítila po 
týchto operáciách najlepšie. Oddiaľovala 

som gynekologické vyšetrenia. No na 
naliehanie mojich synov, ktorí sa o mňa 
báli, som sa dala vyšetriť na gynekológii. 
Na moje veľké prekvapenie výsledok bol 
úžasný. Nádor nemám, niet po ňom ani 
stopy. Veľmi som plakala a ďakovala 
Ježišovi, že mu tak záleží na mne nehod-
nej hriešnici a svojou mocou ma zázrač-
ne uzdravil. 

Evka 
a b c d 

Aj život 
Nie, to nie je plást medu 
prechádzať sa v tomto vetre 

tak ustarosteného sveta, 
aby sa ti ani vlások 

na hlave 
nepohol. 

V tom zamotáva-
júcom sa klbku,  

kde veľa tvojich 
za chrbtom ti zuby cerí. 

Nie, Pane, 
som si vedomý, 
že bez Teba 
ja ani dýchať by som nemohol 

A aj život  
vzal by som si 
bez daru viery. 
    Eva 
a b c d 

Pán koná v mojom živote preto, 
aby som o ňom vydával svedectvo. On 
môže robiť zázraky v srdciach ľudí aj 
práve cez moje svedectvo o jeho láske 
a moci. Aby tomu tak bolo - aby moje 
svedectvo bolo účinné - musím mať stále 
na pamäti tri nasledujúce body: 

1. krátko opísať situáciu (problém) 
pred zásahom Boha, 

2. krátko opísať zásah Boha 
(situáciu, okolnosti), 

3. krátko opísať zmenu, ktorá nasta-
la v mojom živote. 

Na záver zdôrazním slovo „krátko“, 
lebo čím je svedectvo dlhšie 
a rozvláčnejšie, tým je menej účinné. 

A ešte niečo. Na jednom kurze sme 
sa učili vydávať svedectvo. Úloha, ktorú 
sme dostali znela takto: napíš trikrát svoje 
svedectvo (vždy to isté) - prvýkrát môže 
obsahovať maximálne 500 znakov 
(písmen), druhýkrát 300 a tretíkrát len 
200. Keď sme si ich potom spoločne 
čítali, bolo to veľmi zaujímavé a poučné. 

Imrich 

Koná Pán v tvojom živote?  
Nenechaj si to len pre seba! 

Povzbuď aj nás vo viere 
a napíš nám. 

Ako vydávať svedectvo? 
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Objednávka časopisu 
Meno: ........................................................... 
Priezvisko: .................................................. 
Ulica: ........................................................... 
Mesto: .......................................................... 
PSČ: ................................... 
tel.: ...........  / ................................................ 
Počet kusov: .................. 

Objednávku pošlite na adresu: Imrich 
Degro, Hlavná 91, Košice 041 21, alebo 
e-mailom: degro@ktfke.sk 

Rožňavská diecéza - situácia 
Diecéza po roku l989 bola misij-

ným územím - nedostatok kňazov, neob-
sadené farnosti. No napriek tomu tu boli 
ľudia, ktorí chceli nanovo a horlivo preží-
vať svoju vieru. Charizmatickej skúse-
nosti sa určite dotkli mnohí jednotlivci. 
No skupinky schádzajúce sa pravidelne 
bolo možné spočítať na jednej ruke, nie-
ktoré pôsobili len prechodne. Mnohí, 
ktorí prešli skúsenosťou krstu Duchom 
Svätým, sa dnes nehlásia k prúdu CHO. 
Skupiny, ktoré sa kontaktujú, sú v Revú-
cej a Rimavskej Sobote. 

zástupca v tíme 
Dušan Lukáč, 

kňaz Rožňavskej 
diecézy. Pochádza z 
Partizánskeho a v 
súčasnosti je admi-
nistrátorom farnosti 
Nálepkovo. S cha-
rizmatickou obno-
vou sa stretol krátko po svojom obrátení 
počas jedného modlitbového stretnutia vo 
františkánskom kostole v Bratislave v 
septembri roku 1990. Kontakt: Rímsko-
katolícka farnosť, 053 33 Nálepkovo, tel.: 
0903 635996, e-mail: lukacd@psg.sk 

Zoznam ďalších členov 
služobného tímu 

Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza: 
Anton Gubala, Rímskokatolícka farnosť, 
908 77 Borský Mikuláš, tel.: 0905 
512749 
Elena Ferancová, Krasinského 9, 821 04 
Bratislava, tel.: 02 43296917, 0905 335 
854, e-mail: seminarelena@zoznam.sk 
Alžbeta Šuplatova (sekretariát Rady a 
informačné centrum), Hrubý Šúr 21, 925 
25 Hrubý Šúr, tel.: 0905 705949, e-mail: 
alzbeta.suplatova@pioneer.com 

Nitrianska diecéza: 
Peter Brodek (koordinátor), Kňazský 
seminár, Samova 14, 950 50 Nitra, tel.: 
0905 934788, e-mail: brodek@ksnr.sk 
Jozef Dupkala, Gaštanova 14, 010 01 
Žilina, tel.: 0905 214211, e-mail: edupka-
lova@ahoj.sk 

Predstavujeme ... Ako sme sa stretli 
krátko o prvom stretnutí 
vedúcich spoločenstiev 

z celého Slovenska v Žiline 
Po viacerých rokoch 

práce na poli Obnovy 
v Duchu Svätom prišlo 
ovocie vo forme stretnutia 
vedúcich spoločenstiev 
z celého Slovenska. Toto 
stretnutie sa konalo 
v dňoch 20. – 21. augusta 
2004 v Žiline. Stretnutia sa 
zúčastnilo cca 150 bratov 
a sestier, ako zástupcov 
jednotlivých spoločenstiev, 
ktoré sa v jednotlivých 
diecézach Slovenska hlásia 
k Obnove v Duchu Svä-
tom. 

Organizáciu stretnu-
tia navrhla Rada katolíckej 
charizmatickej obnovy 
Slovenska. Týmto stretnu-
tím si predsavzala  obnoviť 
ducha jednoty i spolupat-
ričnosti s Katolíckou cir-
kvou a povzbudiť bratov 

i sestry v ich práci. Tá bola 
v minulosti skôr odvahou. 

Súčasťou programu 
bolo predstavenie zástup-
cov Rady Katolíckej cha-
rizmatickej Obnovy Slo-
venska (RKCHOS) za 
jednotlivé diecézy. Ďalej 
prednášky kňazov Imricha 
Degra, Dušana Lukáča a 
Petra Brodeka (ich presný 
obsah prinesú jednotlivé 
čísla Charizmy neskôr), 
stretnutia zástupcov spolo-
čenstiev jednotlivých die-
céz s ich zástupcami 
v RKCHOS a to všetko 
samozrejme vložené do 
modlitieb chvál, príhovoru 
a slávenia 
Eucharistie.  

Stretnu-
tie sa nieslo 
v radostnej 
a t m os fér e , 
plnej prítom-
nosti a moci 
Ducha Sväté-
ho. Jasným 

znakom prítomnosti boli 
prorocké slová a slová 
povzbudenia vo veľkej 
jednote účastníkov.  

Jedným z  odkazov 
stretnutia bola túžba všet-
kých účastníkov po pravi-
delnom stretávaní sa 
a ďalšej formácii vedúcich. 
Sme nesmierne potešení, 
že napriek všetkým pre-
kážkam je pôsobenie Du-
cha Svätého neustále prí-
tomné v našej Cirkvi a toto 
stretnutie bolo najlepším 
dôkazom jeho prítomnosti 
medzi nami. 

J+E Dupkalovci 

Druhé stretnutie vedúcich spoločenstiev 
Katolíckej charizmatickej obnovy 
je plánované  na 22. - 24. 9. 2005. 

Zaujímavé web - stránky 
www.iccrs.org 
www.cho.cz 
www.odnowa.opoka.org.pl 
www.erneuerung.de 
www.rkc.si/prenova/portal 
www.isidor.se/ccreurope/ 
www.relay-network.org 

Banskobystrická diecéza: 
Václav Kocián, J.C. Hronského 17, 960 
01 Zvolen, tel.: 0903 571499, e-mail: 
jaszv@in.slovanet.sk 
Vierka Nemcová, J.C. Hronského 17, 
960 01 Zvolen, tel.:  0905 656398 

Spišská diecéza: 
Milan Hvizdoš, Rímskokatolícka farnosť, 
053 01 Harichovce, tel.: 053 4496116 
Anna Gavalierová, Poľná 5/401, 053 14 
Spišský Štvrtok, tel.: 0908 073105 

Košická arcidiecéza: 
Imrich Degro, Kňazský seminár, Hlavná 
91, 041 21 Košice; Tel.: 055 6836371, 
0903 156746, e-mail: degro@ktfke.sk 
František Luterančik, Šrobárova 17, 080 
07 Prešov, tel.: 051 7757553. 

Duchovná klinika 
Ponúkame Vám duchovné poradenstvo pre vnútorné uzdra-

venie a oslobodenie v dome združenia „Krvi Baránkovej“  Krasín-
ského 9, Bratislava - Trnávka, od 15. 00 h. Tel.: 02 43296917,  0905 
512749. 
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Turíce - Nitra 2005 
Spoločenstvá Katolíckej charizmatickej obnovy zo západ-

ného Slovenska pripravujú celodenné modlitbovo evanjelizačné 
stretnutie 14. mája 2005 v Nitre, Agrokomplex - Výstavníctvo -
pavilón „V“. Pozvaným hosťom je P. Cyril Vojtěch Kodet, 
OCarm. Program začína o 9.30 h. Bližšie informácie na tel. č.: 
037 7418781, 0903 71394. 

Seminár s P. E. Vellom pre kňazov 
Téma: vnútorné uzdravenie a oslobodenie. 

Termín: 17. - 20. augusta 2005.  
Miesto konania: SZU Modra - Harmónia.  

V prípade záujmu potvrďte svoju účasť najneskôr do konca 
apríla na adresu: Rímskokatolícka Cirkev, Vdp. Anton Gubala, 
908 77 Borský Mikuláš, tel. 034 6595292, vo večerných hodi-
nách mobil: 0905 512 749. 

XII. celoslovenská charizmatická konferencia 
bude 8. - 10. júla 2005 v Športovej hale v Žiline. Hlavným 

prednášateľom bude Thomas Paul Kodiyan. Téma: uzdravenie 
rodín. Bližšie informácie: Združenie JAS, J.C. Hronského 17, 
960 01 Zvolen, tel.: 0903 571499, e-mail: jaszv@in.slovanet.sk. 

Francis A. Sullivan, SJ 
Charizmy a Charizmatic-
ká obnova  

Čo sú to charizmy? Čo 
hovorí o nich sv. Pavol? Je 
Charizmatická obnova auten-
tická?  Čo je krst Duchom 
Svätým? Ako chápať dar jazy-
kov? Čo znamená proroko-
vať? Uzdravuje aj dnes Boh 
nadprirodzeným spôsobom? 
Odpovede na tieto - i mnohé 
ďalšie - otázky pochádzajú z 
pera profesora dogmatickej 
teológie na Gregoriánskej 
univerzite. Táto biblická a 
teologická štúdia vyšla vo 
vydavateľstve „Serafín“ v 
roku 1998. Aj keď už od vtedy 
ubehlo veľa času, predsa je 
stále vynikajúcou i aktuálnou 
pomôckou pre tých, ktorí chcú 
vedieť viac o histórii, teologic-
kých a biblických základoch 
Charizmatickej obnovy i jej 
dôsledkoch pre dnešnú Cirkev. 
Je taktiež vhodná pre tých, 

ktorí majú predsudky voči 
Charizmatickej obnove, ako aj 
pre vedenie dialógu s týmito 
bratmi a sestrami. 

Peter Brodek 
Duch Svätý - dary, cha-
rizmy, ovocie 

Autor v knihe podáva 
ucelenú základnú náuku o 
Duchu Svätom, o jeho pôso-
bení i mimoriadnom obdarení, 
ktoré je tak potrebné pre kaž-
dého kresťana. Vzhľadom na 
dlhoročnú skúsenosť s chariz-
matickou obnovou snaží sa 
čitateľovi priblížiť jednodu-
chým spôsobom praktický 
život v Duchu Svätom. Kniha 
je vhodná tak pre členov a 
sympatizantov charizmatickej 
obnovy, ako aj pre ďalších 
kresťanov i adeptov sviatosti 
birmovania. 

Knihu si možno objed-
nať na telefónnom čísle: 037/ 
7733416; 0908 958334. 

Ha ha ha ha ... 
Kňaz stojí na ambóne a čaká ako zvyčajne, že kantor 
začne spievať hymnus k Duchu Svätému. Ale orga-
nista akoby zaspal. Kňaz sa netrpezlivo obráti sme-
rom ku kantorovi a hovorí: Duchu Svätý príď 

z neba! Ale už aj! 
☺  ☺  ☺ 

Istý dospelý Žid sa chce dať pokrstiť a pýta sa jedného kres-
ťana, čo by si mal obliecť na túto príležitosť. Kresťan mu hovorí: 
my chodíme na krst v plienkach. 

☺  ☺  ☺ 
Malý Janko prišiel domov neskoro a otec mu chcel priložiť 

na zadok. Janko sa však bránil: Nemôžeš ma udrieť, lebo kate-
chéta povedal, že sme chrámom Ducha Svätého. Otec odvetil: Ja 
len trochu vyprášim sakristiu. 

NOEMI - kresťanská 
zoznamovacia služba 

Noemi 
je ob-
čianske 
združe-
n i e , 
k t o r é 
pomá-

ha kresťanom hľadajúcim si 
kresťanského životného 
partnera. Funguje na systéme 
jednoduchých dotazníkov, 
vrátane fotografií. Dotazníky 
sú zostavené tak, aby ste si 
sami určili, aké základné pred-
stavy o budúcom partnerovi 
máte. 

Noemi funguje koreš-
pondenčnou cestou. Zaregis-
trovaným ľuďom posiela 4x 

ročne kontakty na potencionál-
nych partnerov. Kontakty 
obsahujú zadané osobné údaje 
z dotazníkov a farebnú kópiu 
fotografie. Kontakty na zare-
gistrované osoby dostanú len 
tí, ktorí sú sami tiež zaregistro-
vaní. Iní ľudia k týmto údajom 
nemajú prístup v súlade so 
zákonom o ochrane osobných 
údajov. 

O nezáväzné zaslanie 
dotazníka a bližšie informácie 
môžete požiadať na adrese: 
Občianske združenie NOEMI 
k.z.s., Dedinská 64/165, 010 
01 Žilina - Strážov. Alebo 
poslať SMS správu (s Vašou 
adresou) na tel.: 0903 068 690, 
alebo zavolať. Nájdete nás aj 
na info@noemi-zoznamka.sk 
a www.noemi-zoznamka.sk. 

B u d e ... 
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„Charizma“ vychádza štyrikrát ročne. Šírime ju zdarma pre vnútornú potrebu čle-
nov a sympatizantov KChO. Dobrovoľné príspevky môžete posielať na účet: 
Všeobecná úverová banka, č. účtu: 1800629557/0200. 

Info, info, info ... 


