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Abstrakt: Pentekostalizmus je považovaný za nový a dynamický fenomén dnešnej doby. 

Pritom by sa dalo povedať, že je vo svete prítomný už od vzniku kresťanstva. Príspevok sa 

venuje práve tomuto fenoménu prvotnej cirkvi, ktorý sa vyznačoval charizmami. Nový vznik 

zaznamenal na americkom kontinente. Ďalej opisuje typológiu, ktorá pentekostalizmus delí 

do troch skupín – na klasický, charizmatický a neocharizmatický pentekostalizmus. 

V dnešnom období môžeme fenomén pentekostalizmu nájsť hlavne v protestantských 

a evanjelikálnych smeroch kresťanstva. Časť práce je venovaná pentekostalizmu, ktorý je 

rozšírený v cirkvách katolíckeho typu a dokonca aj na území Slovenska. Prejavuje sa zvlášť 

v spoločenstvách alebo koinóniách, v ktorých prevládajú špeciálne dary – charizmy. 

Vybraným charizmatickým spoločenstvám a koinóniám pôsobiacim na území Slovenska sa 

jednotlivo venuje záver príspevku. 

 

Kľúčové slová: Náboženstvo. Kresťanstvo. Pentekostalizmus. Duch Svätý. Charizmatické 

hnutia. Charizmy 

 

Abstract: The Pentekostalism is regardedas a new and modern phenomenon. In the world it 

already exists since origin of Christianity. It was emblem of first church and it was famous 

with his charismas. His new origin was discovered in America. Later, pentekostalism was 

divide into three groups: classic, charismatic and neocharizmatic pentekostalism. Now we 

can find phenomenon of pentekostalism mainly in directions of protestants and evangelical in 

Christianity. It is also in church of Catholic direction. It shows in communities or „koinonia“, 

which have a lot of special gifts -  charismas. 
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Dalo by sa tvrdiť, že samotný jav pentekostalizmu je v Cirkvi prítomný od jej počiatku. 

Prejavom boli jednotlivé charizmy, ktoré sa neskôr jednoducho definovali ako dary Ducha 

Svätého. Medzi ne patrili (aj patria) rôzne náboženské skúsenosti ako dar porozumenia, 

glosolálie
1
, dar vykladania, dar uzdravovania, modlitby, mystické zážitky... V súčasnosti je 

pentekostalizmus definovaný ako novodobý fenomén, ktorý zohráva významnú a zároveň 

aktuálnu úlohu v sfére náboženstiev a náboženskosti. Jedná sa o turíčne hnutia opierajúce sa 

o novozákonný dej zoslania Ducha Svätého. Čo sa týka tradičných cirkví – nazývajú sa aj 

kresťanskými charizmatickými hnutiami, ktoré zaznamenali svoj zrod na začiatku 20. 

storočia, hoci ohlasy k ich vzniku boli badateľné už pred II. Vatikánskym koncilom. 

Základom ich náboženskosti je prijatie Ducha Svätého do svojho života. Prejavmi naplnenia 

Duchom Svätým sú najčastejšie skúsenosť prorokovania, uzdravovania alebo glosolálie.
2
 

Pentekostálne alebo turíčne hnutia zastrešujú množstvo religióznych skupín, ktoré sa delia na 

klasické turíčne hnutia, charizmatické a neocharizmatické hnutia.
3
 

 

Vznik turičných hnutí 

Pentekostalizmus je hnutie, ktoré je odvodené od sviatku Turíc, čiže Zoslania Ducha 

Svätého.
4
 V Európe je pomerne neznámym termínom, napriek tomu sa tento jav objavuje. 

Jeho „domovom“, ak berieme jeho vznik v období novoveku, je Americký kontinent.
5
 

Za zakladateľa pentekostalizmu, je vo všeobecnosti považovaný Charles Parham. Počas 

jedného modlitbového stretnutia jeho študentka Agnes Osmanová začala rozprávať v jazyku, 

ktorý dovtedy neovládala. Išlo o spontánnu modlitbu v jazyku (v čínštine).
6
 V USA, 

v Kansase, Parham založil dom slúžiaci pre kresťanov, ktorý hľadali a túžili po Božom 

uzdravení. V tej dobe začal aj publikovať časopis s názvom „The Apostolic Faith“. V októbri 

                                                 

1
 Glosolália, ako zvláštna forma náboženského zážitku, ktorá sa preukazuje jazykovým prejavom. Najčastejšie 

sa označuje ako hovorenie v jazykoch alebo dar jazyka, či dar modlitby v jazykoch. Ide o jav vyskytujúci sa 

zvlášť u pentekostalistov. Porov. STRÍŽENEC, M: Súčasná psychológia náboženstva. Bratislava : Iris, 2001. s. 

97. 
2
 Porov. HRABAL, R., F.: Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností. Bratislava : CAD 

PRESS, 1998. s. 214. 
3
 Porov. MOĎOROŠI, I.: Charizmatické hnutie v katolíckej cirkvi na Slovensku. In: MOĎOROŠI, I. – 

ONDRÁŠEK, M., Ľ. (ed.): Pentekostalizmus v súčasnom náboženskom a spoločenskom kontexte. Ružomberok : 

Katolícka univerzita v Ružomberku, 2013. s. 26 – 27. 
4
 gr. πεντηκοστή, značí 50. deň po Nanebovstúpení Pána, teda sviatok Turíc. 

5
 V Latinskej Amerike je napredujúcim náboženským a mestským fenoménom, ktorý priťahuje chudobné masy, 

prichádzajúce do miest za prácou. Pritom pentekostalizmus prekračuje všetky vekové, denominačné, rasové či 

iné bariéry a je otvorený pre všetkých. Porov. VILLAFANE, E.: Duch bez hraníc. In: MOĎOROŠI, I. – 

ONDRÁŠEK, M., Ľ. (ed.): Pentekostalizmus v súčasnom náboženskom a spoločenskom kontexte. Ružomberok : 

Katolícka univerzita v Ružomberku, 2013. s. 15 – 17. 
6
 Porov. DONCASTER, L. – HOLLAND, A.: Największe tajemnice spraw mrocznych, upiornych 

i niewyjaśnionych. Warszava : Bellona, 2008. s 148. 
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roku 1900 otvoril školu s názvom „Bethel Biblie College“. Nachádzala sa v starom dome, 

ktorý si prenajal. Školu navštevovalo 40 študentov a medzi nimi boli ako aj laici, tak 

i vysokopostavení, napr. ministri. Tiež ju navštevovali mnohé manželské páry, jednotlivci 

a hlavne rôzni príslušníci kresťanských denominácií. Jedinou učebnicou pre študentov bola 

Biblia
7
. Účastníci prežívali jav krstu v Duchu Svätom a s ním spojené hovorenie v jazykoch. 

Parham sformuloval doktrínu pentekostalizmu a pochopil, že pri hovorení neznámou rečou 

išlo o zrozumiteľné existujúce jazyky (xenolália).
8
 Tu sa začalo tvoriť hnutie, ktoré sa od 

vtedy šíri a neustále narastá jeho počet prívržencov, zvlášť v Afrike a Latinskej Amerike.
9
 

Ďalším živým faktorom bol pentekostalizmus, ktorý sa formoval na známej Azusa Street 

v Los Angeles počas roku 1906. Išlo o vieru, že Boh nikdy nepovolal Ducha Svätého, resp. že 

to nedal skrze Bibliu najavo, tak ako to spravil s Ježišom. Preto pentekostalisti veria, že Duch 

Svätý stále pôsobí vo svete a to skrze rôzne javy a komunikuje s nimi obzvlášť zvláštnym 

spôsobom – charizmami.
10

 

Okrem zakladateľských osobností a udalostí ku vzniku pentekostalizmu existujú aj štyri 

teórie, resp. prístupy vzniku. Prozreteľný, Multikultúrny, Historický a Funkcionálny prístup. 

Prozreteľný ozrejmuje vznik pentekostálnych hnutí z Božej prozreteľnosti v zmysle eschatologického 

naplnenia proroctva proroka Joela o tom, že Pán vyleje svojho Ducha na každého človeka, že 

ľud bude prorokovať, mať prorocké sny, videnia a na nebi aj na zemi sa udejú znamenia. 

(Joel 3, 1-3) Tento prístup je najviac zastávaný pentekostálnymi hnutiami. Ďalší 

multikultúrny prístup hovorí a zdôrazňuje prínos etnických a rasových rôznorodostí pričim 

pentekostalimus je v tomto prípade ako „náboženstvo bez hraníc“. Historický prístup však 

oproti prozreteľnému prístupu hľadá korene vzniku „na zemi“. Konkrétne v metodizme 

a prebudeneckých hnutiach 19. storočia. Funkcionálny prístup vychádza z práce R. 

Andersona – Deprivation theory, kde Anderson píše o výhodnosti pentekostálnych hnutí pre 

chudobné masy ľudí.
11

 

Pomerne dôležitou postavou v sfére vývinu pentekostalizmu bola aj „sestra Aimee“, 

vlastným menom Aimee Mc Phersonová, ktorá do pentekostalizmu vniesla dôležitosť úlohy 

                                                 

7
 Pentekostalisti sú známi aj ako ľudia knihy, pretože vynikajúco ovládajú citáty z Biblie. Tiež využívajú 

metódu prooftexting. 
8
 HISTORY OF PENTECOSTAL CHRISTIANITY. 

 

HTTP://WWW.RELIGIONFACTS.COM/CHRISTIANITY/DENOMINATIONS/PENTECOSTALISM/ORIGINS_OF_PENTECOSTAL

ISM.HTM (7.8.2014).  
9
 Porov. MARTY, E., M.: Kresťanský svet. Bratislava : Slovart, 2012. s. 313. 

10
 Porov. MARTY, E., M.: Kresťanský svet. Bratislava : Slovart, 2012. s. 237.  

11
 Porov. ARCHER, K.: A Pentecostal Hermeneutic for the Twenty First Century: Spirit, Scripture and 

Community. A&C Black, 2004. s. 23 – 24. 
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žien, emancipáciu a postavenie kazateliek. Pochádzala z ekumenickej rodiny. Otec bol 

metodista a matka veriacou z Armády spásy. Stretla sa s pentekostálnym írskym 

evanjelizátorom, ktorého si aj neskôr vzala za manžela.
12

 Po jeho smrti sa vydala znova, no 

medzičasom ochorela. Z choroby sa dostala a stala sa z nej národná náboženská celebrita. 

Všetci ju poznali pod menom sestra Aimee. Evanjelizovala na svojom „gospel car“, ktoré 

zdobil nápis „Jesus is comming soon“. Prekračovala rodové, rasové ako aj denominačné 

hranice, kázala v tradičných i v pentekostálnych cirkvách a ako prvú ženu ju bolo možné 

počuť v éteroch rádií pre jej kázne o Božom prijatí.
13

 

 

Charakteristika a organizácia pentekostalizmu 

Pentekostálne globálne hnutie sa v posledných desaťročiach rozrástlo na množstvo hnutí, 

cirkví, spoločenstiev, ktoré zastrešuje organizácia Assamblies of God. Jedná sa o zoskupenie, 

ktoré vzniklo v roku 1914, aby pokrylo potrebu väčšej organizácie a zodpovednosti. 

Organizácia vznikla v Hot Springs, Arkansase, kde sa zakladatelia organizácie a zástupcovia 

jednotlivých zborov dohodli na doktrinálnej stabilite a jednote. Dohodli sa na zásadách o 

evanjelizácii a misiách, samozrejme na potrebe vzdelávania a hlbokého štúdia Biblie, čo 

prispelo k tomu, že počet prívržencov turíčnych hnutí neustále narastal a narastá.
14

 Zostavili 

16 základných právd organizácie Assemblies of God: 

1. Písmo je inšpirované Bohom, tak ako Nový aj Starý zákon.  

2. Jediný pravý Boh, ktorý sa zjavil ako stelesnenie vzťahu a spojenia Otca, syna 

a Ducha Svätého.  

3. Božstvo Pána Ježiša.  

4. Pád človeka, kvôli ktorému nastala fyzická ale aj duchovná smrť, čo je oddelenie sa 

od Boha.  

5. Spása človeka.  

6. Obrady cirkvi – Krst, Sväté prijímanie alebo Večera Pánova.  

7. Krst v Duchu svätom.  

8. Duch dáva hovoriť v jazykoch.  

9. Posvätenie.  

10. Cirkev a jej poslanie.  

                                                 

12
 Porov. BLUMHOFER, W., E.: Aimee Semple McPherson: Everybody´s sister. Wm. B. Eerdmans Publishing, 

1993. s. 70 – 78. 
13

 Aimee McPherson. http://www.religionfacts.com/people/aimee-mcpherson (18.5.2015). 
14

 BRIEF HISTORY OF THE ASSEMBLIES OF GOD. HTTP://AG.ORG/TOP/ABOUT/HISTORY/INDEX.CFM (21. 10.1014). 



 

 

  
160 

11. Duchovenstvo a jeho úlohy.  

12. Božie uzdravenie.  

13. Požehnaná nádej.  

14. Tisícročná vláda Krista a jeho druhý príchod.  

15. Posledný súd.  

16. Nové nebo a nová zem.
15

 

 

Formy a prejavy religiozity pentekostalizmu 

Náboženskosť pentekostalistov väčšinou spočíva v krstení (dospelých) a v slávení 

Pánovej večere, ktorá je akoby spomienkou na Kristovu smrť. Záleží od typu hnutia – či je 

katolíckeho, protestantského alebo evanjelikálneho typu. Ich bohoslužby sú veľmi živé 

a silne emotívne, doprevádzané spevom, tancom, spontánnymi zvolaniami, modlitbami 

a vášnivou diskusiou.
16

 Majú voľne organizovanú štruktúru a formu uctievania, založenú na 

aktuálnom cítení jedincov. V praxi to znamená, že ak sa niekto cíti byť vyvolený Duchom 

Svätým, aby niečo povedal, prípadne vykonal, predniesol modlitbu, plakal, alebo sa smial, 

proste to vykoná bez toho aby ho niekto k tomu vyzýval. V pentekostálnych cirkvách je 

všetko založené na spontánnosti a odlišnosti od tradičného uctievania v tradičných 

kresťanských cirkvách. Tiež nijakú úlohu nehrá presne stanovený čas bohoslužby.
17

 

Hovorenie v jazykoch, alebo inak povedané glosolália, či xenolália, záležiace od toho, či 

ide o jazyk existujúci, alebo neexistujúci, je javom, ktorý sprevádza Krst v Duchu Svätom. 

Nie je ani tak jeho podmienkou, ako skôr nejakým sprievodným úkazom alebo 

postkonverznou skúsenosťou. Ide o prejav, ktorý podľa pentekostalistov poukazuje na 

prítomnosť Ducha Svätého. Hovorenie v jazykoch je možno aj kontroverzné, zvlášť keď ide 

o jazyky, ktoré sú neexistujúce (glosolália), teda nie je možné overiť ich hodnovernosť, ako 

je tomu v prípade existujúcich jazykov (xenolália). V takomto prípade možno konštatovať len 

také závery, že ide o vec viery jednotlivcov – pentekostálcov.
18

 Taktiež zážitok uzdravenia je 

vnímaný ako zásah nadprirodzeného spôsobu liečenia a prítomných ešte viac utvrdí v ich 

presvedčení, hoci v niektorých môže zanechať pochybnosti.
19

 

                                                 

15
OUR 16 FUNDAMENTAL TRUTHS. 

HTTP://AG.ORG/TOP/BELIEFS/STATEMENT_OF_FUNDAMENTAL_TRUTHS/SFT_FULL.CFM#1 (21.10.2014). 
16

 Porov. BLEY, S. a kol. Malý slovník sekt. Kostelní Vydří, 1998. s. 63. 
17

 Porov. O´CALLAGHAN, S.: Sprievodca svetovými náboženstvami. Bratislava : Ikar, 2012. s. 27 – 28. 
18

 Porov. DONCASTER, L. – HOLLAND, A.: Największe tajemnice spraw mrocznych, upiornych 

i niewyjaśnionych. Warszava : Bellona, 2008. s 149. 
19

 Porov. MARTY, E., M.: Kresťanský svet. Bratislava : Slovart, 2012. s. 207.  
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Pentekostalisti, podobne ako prívrženci monoteistických náboženstiev, sú známi aj 

ako ľudia knihy, pretože vynikajúco ovládajú citáty z Biblie. Často využívajú metódu 

prooftexting, pričom ide o náhodné otvorenie Biblie na ľubovoľnom mieste a následné 

„dosadenie“ na danú situáciu. Jednoducho povedané aplikujú biblický citát na svoju aktuálnu 

a terajšiu skúsenosť. V praxi to vyzerá tak, že veriaci si prečíta nejakú stať z Biblie, pričom 

najčastejšie je to úryvok z knihy Genezis. Zamyslí sa nad textom a uvedomí si, že sa v takej 

situácii práve nachádza, alebo ho to navedie k jeho  ďalšiemu smerovaniu a správnemu 

rozhodnutiu.
20

 

 

Katolícka charizmatická obnova 

Miestom vzniku bol taktiež americký kontinent, no napriek tomu katolícka charizmatická 

obnova
21

 dokázala preraziť aj v Európe. Svoje miesto si našla aj na Slovensku, v rámci 

malých, ale úspešných hnutí a komunít, nazývaných inak aj koinónie. Charizmatická obnova 

by sa dala definovať ako odpoveď na modlitbu pápeža Jána XXIII., ktorú predniesol na 

začiatku II. Vatikánskeho koncilu. Vtedy prosil o nové Turíce pre súčasnú Cirkev.
22

 

Katolícka charizmatická obnova svoj zrod vidí v skupine pedagógov a študentov 

americkej katolíckej univerzity v Duquesne (Pittsburg, Pennsylvania), ktorí sa snažili 

o uskutočnenie myšlienok II. Vatikánskeho koncilu. Došli k tomu, že na to potrebujú väčšiu 

posilu z hora, čiže naplnenie Duchom Svätým. A preto sa v roku 1967 zišli na víkendovú 

duchovnú obnovu a pri spontánnej modlitbe jeden po druhom zažili to, čo sa nazýva vyliatie 

Ducha Svätého alebo krst v Duchu Svätom.
23

 Na katolíckej univerzite Notre Dame v South 

Bend (Indiana) dochádzalo tiež k podobným udalostiam spojeným s vyliatím Ducha Svätého 

medzi študentmi a profesormi. Udalosti sa udiali skoro súčasne.
24

  

                                                 

20
 POROV. SPARKS, L., K.: S GOD'S WORD IN HUMAN WORDS: AN EVANGELICAL APPROPRIATION OF CRITICAL 

BIBLICAL SCHOLARSHIP. BAKER ACADEMIC, 2008. S. 48. 
21

 Preto aj názov charizmatické hnutia alebo charizmatici. Ide o jedno z troch veľkých zoskupení 

pentekostalizmu. Toto charizmatické hnutie je súčasťou veľkých a tradičných kresťanských cirkví 

a denominácií (Rímskokatolícka cirkev, ortodoxné cirkvi, protestantské cirkvi). Porov. MOĎOROŠI, I.: 

Charizmatické hnutie v katolíckej cirkvi na Slovensku. In: MOĎOROŠI, I. – ONDRÁŠEK, M., Ľ. (ed.): 

Pentekostalizmus v súčasnom náboženskom a spoločenskom kontexte. Ružomberok : Katolícka univerzita 

v Ružomberku, 2013. s. 26 – 27. 
22

 SECONDIN, B.: Nová hnutí v Církvi. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. s. 141. 
23

 Tak ako samotný jav pentekostalizmu, aj katolícka charizmatická obnova vznikla na ekumenickom základe. 

Presnejšie išlo o stretnutie študentov a pedagógov z rôznych denominácií, zvlášť protestantských cirkví. 

Katolícky študenti a pedagógovia inšpirovaní čítaním kníh o turíčnom hnutí požiadali protestantských 

pentekostalistov, aby ich naučili ako prijať Krst v Duchu Svätom. Porov. SULLIVAN, A., F.: Charizmy 

a Charizmatická obnova. Bratislava : Serafín, 1998. s. 59. 
24

 Porov. SECONDIN, B.: Nová hnutí v Církvi. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999. s. 140. 
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Práve vďaka študentom sa charizmatická obnova dostala do Európy, kde prebúdza 

záujem veriacich, ako aj protestantských, tak aj katolíckych cirkví, o znovuobjavené alebo 

znovuzrodené tajomstvo Turíc
25

. Toto tajomstvo v sebe zahŕňa oživenie moci a vplyvu 

Ducha Svätého, ktorého prisľúbil a zoslal Kristus. Tiež má v jednotlivcoch, ale aj 

v spoločenstve umocniť jednotlivé prijaté sviatosti a charizmy.
26

 Krst v Duchu Svätom sa 

zvykne charakterizovať ako vliatie Ducha Svätého alebo naplnenie Duchom Svätým. Dá sa 

nazvať vedomím prijatím milostí, ktoré bývajú obsiahnuté vo sviatosti krstu a birmovania. 

Prijať tento krst v Duchu Svätom však neznamená pripojiť sa hneď k charizmatickému 

hnutiu, ale znamená uchopenie plnosti kresťanskej iniciácie, teda plnšie prijatie krstnej 

a birmovnej milosti.
27

 

 

Charizmatická obnova katolíkov na Slovensku 

Zastúpenie v pentekostálnych hnutiach má teda aj katolícka cirkev. Ide o  hnutie obnovy 

v Duchu Svätom, ktoré sa zameriava na základné hodnoty kresťanského i osobného života, 

aký bol podstatou u prvých kresťanov po zmŕtvychvstaní Krista. Pri tom dôležitú úlohu 

zohráva modlitba, obzvlášť spoločná, ako aj spoločné chvály, vďaky a adorácie. Spolu so 

spoločnými stretnutiami to tvorí náboženskosť katolíckej charizmatickej obnovy.
28

  

Katolícka charizmatická obnova na Slovensku ako svoj koreň uvádza polovicu 80. 

rokov. Vtedy, hlavne skrze kňaza Václava Kociána a jeho spoločenstva, sa katolícka obnova 

dostáva na Slovensko cez kontakty s maďarskou katolíckou obnovou v Duchu Svätom. 

A ďalší vplyv bol prítomný z Českej republiky. Hlavná charakteristika Obnovy v Duchu 

Svätom je, že ide o osobné ale aj spoločenské prežívanie krstného a birmovného zasvätenia 

Kristovi a otvorenie sa pre pôsobenie Ducha Svätého. Katolícka charizmatická obnova 

(KCHO) predstavuje návrat k prvokresťanskej otvorenosti pre Ducha Svätého a jeho dary. 

Zrod KCHO badať v rokoch po II. Vatikánskom koncile.
29

 Nejde však o špeciálne 

náboženské úkony a praktiky. Skôr sa zameriava na základné hodnoty kresťanského 
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i osobného života, aký bol podstatou u prvých kresťanov. Pri tom dôležitú úlohu zohráva 

modlitba, chvály, vďaky, zamyslenia, adorácie.
30

 

Na posilnenie povedomia spolupatričnosti ku katolíckej charizmatickej obnove, sa 

uskutočňujú celoslovenské formačné stretnutia vedúcich spoločenstiev Obnovy v Duchu 

Svätom. V súčasnosti je na Slovensku zaregistrovaných asi 150 spoločenstiev hlásiacich sa 

ku KCHO v rámci jednotlivých diecéz, čo je pravdepodobne podľa informácií asi 1500 ľudí. 

Každoročnou významnou aktivitou je uskutočnenie celoslovenskej konferencie katolíckej 

charizmatickej obnovy pod vedením Združenia JAS. Zúčastňuje sa jej okolo 2 500 ľudí.
31

 

KCHO má aj svoju radu, nazývanú Rada katolíckej charizmatickej obnovy na Slovensku. 

Vznikla 16. augusta 2003.  Radu tvoria zástupcovia jednotlivých diecéz a spravidla je to vždy 

jeden kňaz a jeden laik. Rada má predovšetkým morálnu autoritu, ktorá sa opiera o Božie 

slovo, usmernenia Cirkvi a prejavenú vôľu spoločenstiev katolíckej charizmatickej obnovy. 

Chce byť charakterizovaná viac ponúkaním služby tým, ktorí ju potrebujú, ako riadením. 

Členovia sa snažia o podporu k osobnému obráteniu k Ježišovi Kristovi, k hlbšiemu 

uvedomovaniu si prítomnosti Ducha Svätého a jeho darov, k používaniu darov a chariziem, 

k evanjelizácii v moci Ducha Svätého.
32

 Charizmy, mimoriadne alebo jednoduché a skromné, 

sú milosťami Ducha Svätého a sú nejakou formou užitočné pre cirkev. Zameriavajú na jej 

budovanie, na dobro spoločnosti ako aj na potreby sveta. Sú takisto aj bohatstvom milosti pre 

apoštolskú životnosť a pre svätosť cirkvi. Ak skutočne pochádzajú od Ducha Svätého a sú 

v duchu lásky, čo je kritériom pre pravé charizmy, sú opodstatnene vnímané ako 

obdivuhodné.
33

 

Cieľmi katolíckej charizmatickej obnovy je obnova jednotlivcov ale aj spoločenstiev. 

Ďalej je to evanjelizácia farností, najmä za pomoci modlitbovo – evanjelizačných buniek 

a charizmatickej modlitby. Taktiež sa členovia KCHO podieľajú na pomoci ľuďom 

v ťažkých situáciách, ako aj na pomoci misiám. Napr. niektorí členovia Združenia JAS sú 

pracujúci na Sibíri. Katolíckej jednote a formácii hnutia obnovy v Duchu Svätom 

napomáhajú spoločenstvá s určitým záväzkom. Napríklad je to Komunita Blahoslavenstiev, 

Komunita sv. Jána Krstiteľa alebo už spomínané Združenie JAS. Komunity alebo inak 

nazývané hnutia obnovy v Duchu Svätom sídlia vo všetkých diecézach, ale najviac 
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v mestách: Zvolen, Banská Bystrica, Prievidza, Žiar nad Hronom, Partizánske, Košice, 

Prešov, Bratislava, Trnava a ešte v mnohých ďalších.
34

  

 

Združenie JAS  

Združenie Jas je prvým združením, ktoré vzniklo na Slovensku v rámci katolíckej 

obnovy v Duchu Svätom. Vzniká na začiatku 90. rokov pod vedením kňaza Václava Kociána. 

Schválené bolo banskobystrickým diecéznym biskupom 12. novembra ako privátne združenie 

veriacich a následne zaregistrované na Ministerstve vnútra SR.
35

 

Toto spoločenstvo vzniklo s cieľom poukázať na katolícku jednotu a formáciu členov 

obnovy v Duchu Svätom a aj ich živé integrovanie do života cirkvi, hlavne vo farnostiach. 

Združenie JAS sa zameriava na základné hodnoty osobného i spoločenského života, teda na 

niečo čo bolo zrejmé už pre prvých kresťanov. Základňu tohto združenia tvoria účastníci 

charizmatických konferencií. Štruktúru združenia je však tvorená malými modlitbovými 

spoločenstvami, ale aj miestnymi a diecéznymi spoločenstvami. Na čele je ústredná rada 

a spojenie s biskupmi zabezpečujú kňazi. Ako svoje poslanie členovia Združenia JAS 

uvádzajú rast organickej jednoty v Cirkvi najmä modlitbou, svedectvom, evanjelizáciou 

a taktiež aj darmi Ducha Svätého. Svoju činnosť podporujú vydávaním evanjelizačnej 

literatúry a organizáciou podujatí ako napr. seminár obnovy a evanjelizácie, formačné 

stretnutia vedúcich spoločenstiev alebo každoročnú charizmatickú obnovu.
36

 Vydávajú 

časopis Nová zvesť, rôzne brožúry, letáky a knihy. Taktiež prevádzkujú spoločnú tlačiareň 

Združenia Jas a Slovenského misijného hnutia.
37

 

Ako svoju perspektívu do budúcnosti uvádzajú pravidelné uskutočňovanie konferencií 

a seminárov evanjelizačného charakteru. Zaujímajú sa o prehĺbenie formácie vedúcich 

a taktiež aj celých spoločenstiev pre novú evanjelizáciu. Ich snaha siaha až k pričiňovaniu sa 

o podporu vzniku evanjelizačných škôl. Prioritou stále zostáva intenzívna modlitba za 
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duchovnú obnovu a novú evanjelizáciu Slovenska, za potrebnú kňazskú službu a asistenciu 

vo farnostiach a aj v skupinách Obnovy v Duchu Svätom.
38

 

 

Komunita sv. Jána Krstiteľa 

Ide o spoločenstvo snažiace sa spoločne ohlasovať Kristovu zvesť. Ich hlavnými 

charakteristikami sú: osobná skúsenosť so živým Kristom, osobná skúsenosť s Duchom 

Svätým a žité a prežívané priateľstvo. Svoju duchovnosť odvíjajú ako kerygmu, čo je 

ohlasovanie Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži a vstal z mŕtvych, pričom tu ide o svedectvo. 

Ďalej ako charizmu – otvorenie sa pre pôsobenie Ducha Svätého a pre charizmy, ide hlavne 

o život v radosti. Nakoniec ako koinónia, čo je tvorba spoločenstva, komunity, súdržnosti 

a priateľstva.
39

 Ako zakladateľ a aj vedúci tejto komunity bol kňaz a predstavený Ricardo 

Argaňaraz. Komunita dostala meno podľa odvolania sa na výrok v Svätom písme: „Ján sa 

bude volať“ (Lk 1, 36).
40

 

Koinonia Jána Krstiteľa je štruktúrou spoločenstva, kde sa na jednom mieste stretávajú 

a žijú bratia a sestry v kresťanskom ponímaní, v panenstve pre Božie kráľovstvo. Na určitom 

území konajú svoje povolanie a žijú ho vo svete a v rodinách. Formujú sa do menších skupín, 

rodinných spoločenstiev, v ktorých sa pravidelne raz za mesiac stretávajú na tzv. Deň 

koinónie, kedy sú všetci spolu a prehlbujú svoje priateľstvá. Veľmi typický je pre túto 

komunitu projekt, nazývaný Dom modlitby, keď sa modlia za ohlasovanie zmŕtvychvstalého 

Ježiša Krista.
41

 Členovia dokonca pravidelne vychádzajú do ulíc aby ohlasovali Krista, kde 

postavia aparatúru a spievajú náboženské piesne. Takto svedčia o tom ako im Kristus zmenil 

životy. Popri rozdávajú evanjelizačné letáky.
42

 

 

Komunita Blahoslavenstiev 

Vznikla v roku 1973 a založil ju  brat Efraim - Gerard  Croissant, ktorý sa neskôr stal 

stálym diakonom, spolu so svojou manželkou Jo a s ďalším manželským párom. Komunita 

združuje ľudí všetkých stavov, od kňazov až po rodiny s deťmi. (Deti nie sú členmi 

komunity.) Život Komunity je kontemplatívno – činný. V centre stojí slávenie Eucharistie, 
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každodenná eucharistická adorácia a spoločne spievaná liturgia. Základným prvkom 

spirituality je život modlitby v duchu karmelitánskej tradície a snaha o neustálu modlitbu a 

rozjímanie. Ako príklad duchovného života je pre členov komunity sv. Terézia z Lisieux. 

Prevláda snaha o hlboko zakorenené úsilie prežívať Božie kráľovstvo už tu na zemi, skrze 

modlitbu chvály, krásu liturgie a bratský život. Pre Komunitu je tiež typická otvorenosť na 

charizmatické dary Ducha Svätého a účasť na obnove Cirkvi. Obzvlášť zvláštne miesto 

v komunite Blahoslavenstiev zastáva uvedomovanie si a prehlbovanie židovských koreňov 

našej viery a medzináboženská aj ekumenická modlitba za jednotu kresťanov.
43

 

Komunita Blahoslavenstiev je rímsko-katolíckym spoločenstvom. Združuje ľudí rôznych 

stavov - zasvätených bratov a sestry, kňazov, diakonov, slobodných, ale aj rodiny s deťmi. 

Všetci pracujú v spoločných domoch, pričom ich život je inšpirovaný životom prvých 

kresťanov, kedy všetci veriaci žili spolu a všetko mali spoločné. Spoločne aj chválili Boha, 

čím sa snažia priblížiť k prvotnej kresťanskej spiritualite. (Sk 2, 44 – 47)
44

 

V roku 1997 prišla Komunita Blahoslavenstiev na Slovensko, konkrétne do opusteného 

a zničeného kláštora Panny Márie Kráľovnej anjelov v Okoličnom. To sa odohralo so 

súhlasom biskupa Františka Tondru. V súčasnosti v kláštore, ktorý nazývajú domom, žije 11 

komunitných členov. Vo vnútri sa nachádza okrem sakrálnych priestorov dielňa, nazvaná po 

sv. Pavlovi, kde vyrábajú rôzne darčekové predmety, hlavne ikony. Taktiež nahrávajú CD 

nosiče s ich prednáškami ale aj hudbou. Pripravujú a pravidelne organizujú duchovné obnovy 

pre mladých, viacmesačné duchovné pobyty, či duchovné cvičenia a semináre, ktoré sú pre 

duchovný život jednotlivcov ale aj spoločnosti veľmi potrebné.
45
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