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Na celom svete kresťania slávia svia-
tok Zoslania Ducha Svätého, kto-

rý poznáme aj pod názvom Svätodušné 
sviatky, či Turíce. Je to po Vianociach 
a Veľkej noci, tretí najvýznamnejší svia-
tok cirkevného roka.
Veriaci si 50 dní po Veľkej noci pripo-
mínajú udalosť, ktoré sa stala, keď boli 
Ježišovi učeníci zhromaždení v Jeru-
zaleme. Vo chvíli keď boli všetci zhro-
maždení na jednom mieste náhle sa str-
hol hukot z neba, akoby sa hnal prudký 
vietor a naplnil celý dom. Zjavili sa im 
akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili 
a na každom z nich spočinul jeden. Všet-
kých naplnil Duch Svätý a začali hovo-
riť inými jazykmi (por. Sk 2). Vtedy sa 
naplnil sľub, ktorý im dal Pán Ježiš, skôr 
ako vystúpil k Nebeskému Otcovi. Bol 
im zjavený Duch Svätý ako tretia Bož-

ská osoba. Pôsobením Ducha Svätého 
porozumelo a uverilo kázni apoštola 
Petra množstvo ľudí a dali sa pokrstiť. 
Vyvrcholením veľkonočného tajomstva 
tak nie je len Zmŕtvychvstanie a Nane-
bovstúpenie Pána, ale k dokonaniu vy-
kúpenia patrí aj Zoslanie Ducha Sväté-
ho.
V tom čase prichádzali ľudia a začali 
tvoriť Cirkev - jedno spoločenstvo. Je to 
vlastne dielo Ducha Svätého, Utešiteľa, 
Ducha Pravdy, ktorý zjednocuje ľudí, 
zostupuje na nich a napĺňa ich srdcia 
láskou.
Prítomnosť Ducha Svätého a Jeho účin-
kovanie je v Cirkvi dôležité po všetky 
veky a veriaci ľud prosí a vzýva o Jeho 
pôsobenie, lebo každý kresťan katolík 
potrebuje neustále obnovenie v Duchu 
Svätom.

Krstom sa každý z nás stal Božím dieťa-
ťom, keď prvý krát pôsobil Duch Svätý 
v živote každého jedného z nás a očistil 
nás od dedičného hriechu. Pri Sviatos-
ti birmovania sme boli obohatení Jeho 
darmi, ktoré nám pomáhajú žiť život 
kresťana katolíka a svedčiť o našej vie-
re v Trojjediného Boha. V ňom žijeme, 
hýbeme sa a sme. Len Jeho pričinením, 
sme schopní žiť život viery v Boha a ko-
nať dobré skutky.
Skutočnosť, že kresťanská  Cirkev je tu, 
že ľudia Boha hľadajú a v Neho aj nao-
zaj veria,  svedčí o moci Ducha Sväté-
ho. Ďakujme Bohu za vznik Cirkvi a jej 
existenciu aj v dnešnej dobe. Duch Svä-
tý je stále prítomný v Cirkvi, ale aj na-
priek tomu prosme a vzývajme ho: „Príď 
Duchu Svätý a zapáľ v nás oheň  svojej 
lásky.“ M.Š. 

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
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VEĽKONOČNÉ SVIATKY

Veľkonočné sviatky sme začali slá-
vením Zeleného štvrtku 18. apríla. 

Večernú svätú omšu v kostole sv. Fran-
tiška celebroval páter Martin Kollár spo-
lu s pátrami Petrom Gallikom, Tomášom 
Lesňákom, Jozefom Sukenikom, Jaro-
slavom Cárom a karloveským rodákom 
pátrom Jozefom Bartkovjakom SJ, ktorý 
v súčasnosti pôsobí v Ríme ako vedúci 
slovenského vysielania Rádia Vatikán. Li-
turgiu sprevádzal svojim spevom farský 
zbor František.
Obrady  na Veľký piatok viedol páter Ja-
roslav Cár. Po ich skončení sa už tradične 
konala krížová cesta veriacich od kosto-
la do Líščieho údolia. Pri nesení kríža sa 
postupne striedali jednotlivé spoločenstvá 
pôsobiace  v našej farnosti.
Slávnostnú svätú omšu na Veľkonočnú 
nedeľu o 11.30 hod., ktorá začala oslav-
nou piesňou „On vstal z mŕtvych, allelu-
ja“, v podaní zboru František, slávil  páter 
Tomáš Lesňák.
Zdôraznil, že už v úvodnom speve bolo 
oznámené to, čo v tento deň hlása Cirkev 
po celom svete, že Kristus vstal z mŕt-
vych, že premohol temnotu a my, ako po-
krstení, máme účasť na tomto víťazstve. 
Dostali sme milosť sláviť tieto sviatky 
spolu s Kristom, ktorý nám utrpením na 
vlastnom tele vyznal lásku. 
V ďalšej časti sv. omše sme sa stali sved-
kami slávnosti krstu malého chlapčeka,  
ktorému rodičia vybrali meno Maxim.
V Božom slove sa páter Tomáš zameral na 
evanjelium toho dňa. Začínalo sa informá-
ciou, že ženy zavčas rána odišli k hrobu, 
aby Ježiša pomazali olejmi. To však Židia 
nezvykli robievať. V celom Písme sú mož-
no 2-3 zmienky o tom, že by niečo také 
Židia robili. A na všetkých týchto miestach 
to súvisí s kráľom. Tieto ženy teda išli k Je-
žišovmu hrobu so silným presvedčením, že 
Ježiš bol kráľ. Hoci zdanlivo neúspešný, 
ale predsa len mesiášsky kráľ.
Prišli teda k hrobu, ale telo nenašli. Boli 
tam len dvaja mužovia v žiarivom odeve. 
Keď je reč o mužoch, znamená to učení-
kov, Cirkev, apoštolov, ktorí sú poslaní 
po dvoch. Ich odev naznačuje, že sú ako-

by z iného sveta. Hovoria, že Ježiš vstal 
z mŕtvych a odišiel. 
Veľmi zaujímavá je reakcia žien, ktoré 
sa preľakli. Keď informovali Ježišových 
učeníkov, tí to považovali za blúznenie. 
Len Peter vstal a bežal k hrobu a s ním aj 
Ján. Ostatní ostali na mieste, lebo neveri-
li slovám žien. Uvedomili si to, čo Ježiš 
povedal, že po troch dňoch vstane z mŕt-
vych.
Ak toto je pravda, čo potom s našimi 
tichými vojnami, našimi túžbami po od-
plate za to, že nás niekto ponížil, či urazil? 
Nebudeme ich môcť nikdy uskutočniť? 
Ak mal pravdu On, že človek sa zachráni 
len vtedy, keď ho prenikne láska, ktorá ho 
urobí darom pre iných, láska, ktorá nech-
ce nič pre seba, nemstí sa ani vtedy, keď je 
v práve, tak nás to musí naplniť strachom, 
keď si uvedomíme akí sme slabí vo svo-
jich hriechoch.
Avšak Kristus nám ponúka možnosť ne-
chať preniknúť našu slabú prirodzenosť 
tou istou láskou, ktorá je v Ňom.
Nie je to náhoda, že liturgia Veľkej Noci 
začína ohňom. Je potrebné, aby nás láska 
prenikla a pohltila tak ako oheň. Ježiš nám 
prišiel ukázať, že jediná cesta záchrany je 
stratiť seba - darovať sa iným. Veď aj On 
prišiel preto, aby sa nám daroval a tak spl-
nil Otcovu vôľu.
Ak žijeme svoj život ako Božie deti, po-
dobáme sa na Otca. Naše krehké telo je 
schopné konať skutky, hovoriť slová 

a mať cit ako Ježiš Kristus. Vďaka krstu 
a s pomocou Ducha Svätého sme schop-
ní robiť skutky, ktoré budú podobné tým  
Ježišovým. Máme byť podobní Ježišovi 
v smrti, aby sme sa mu podobali aj v slá-
ve. Ak prijímame Kristovu lásku, robí nás 
to schopnými po tejto ceste ísť.
V staroslovienskom jazyku sú svätí ozna-
čovaní slovom „podobní, prepodobní“. 
Márii, ktorá sa najviac podobala na svoj-
ho syna, sa hovorí aj Prepodobnaja, ale-
bo Najpodobnejšaja. Náš život má práve 
tento cieľ, má smerovať k pripodobneniu 
sa Kristovi. Preto musíme neraz prejsť 
aj tým, čo je ťažké, skúškami, utrpením, 
smrťou. Vo viere tým však môžeme pre-
chádzať ako kresťania. Aj toto si pripo-
míname pri každej Eucharistii. Zmŕt-
vychvstalý Ježiš je prítomný medzi nami. 
Z chleba sa stáva Kristovo telo, uskutoční 
sa premena, ktorej sa máme učiť aj v na-
šom živote. Z prirodzeného, ktoré zaniká, 
sa má stať večné a Božie. Nech máme 
v sebe takúto túžbu - rásť v tejto podob-
nosti odvážne a vytrvalo, vedení svetlom 
Ježiša Krista. 
V sobotu večer sme vstupovali do litur-
gie Veľkej Noci s obradom svetla, kto-
rý sprítomňovala paschálna svieca. Jej 
svetlo nám bolo odovzdané aj pri našom 
krste ako dar, ktorý nám umožňuje žiť 
uprostred temnoty sveta vo svetle viery, 
učiac sa deň po dni mať a žiť lásku Ježiša 
Krista.
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Narodila sa 25. marca roku 1347 
v toskánskom meste Siena. Katarína 

sa narodila ako posledná z 25 detí v ro-
dine farbiara vlny. Od malička bola sln-
kom rodiny, takže ju prezývali Eufrozína, 
čo znamená Potešenie. Už ako šesťročná 
mala prvé videnie. Videla strážnych anje-
lov, ktorí chránia ľudí pred zlom. Videnie 
pochopila ako povolanie k bezvýhrad-
nému nasledovaniu Pána Ježiša. Už ako 
dvanásťročnú ju chceli vydať, ale ona 
pevne trvala na svojom rozhodnutí, viesť 
zasvätený život.Keď mala šestnásť rokov, 
stala sa dominikánskou terciárkou.
Po určitom duchovnom zápase bola prija-
tá ku kajúcim sestrám sv. Dominika. Stá-
le mala mystické zážitky a videnia Ježiša 
Krista, Panny Márie a svätých. Nemala 
nikdy formálne vzdelanie, no napriek 
tomu patrí medzi najväčších teológov 
svojich čias.  Výnimočné nebeské milos-
ti ju posilňovali v ťažkom, ale rýchlom 
napredovaní. Videnia a extázy, spojené 
s mimoriadnou kajúcnosťou, hrdinskou 
láskou k chudobným, chorým a zločin-
com vyvolali na jednej strane jej veľkú 
popularitu, na druhej strane však závisť 
a rozpory aj v cirkevných kruhoch. 
Niekoľkokrát, keď bola v extáze, ju sami 
rehoľní bratia dominikáni vyniesli z kos-
tola. Určitú dobu ju Boh očisťoval aj spô-
sobom, že išlo o nej viacej veľmi škare-
dých klebiet. Dokonca vlastná matka sa 
jej chcela zriecť, ak neprestane opatrovať 
chorých, ktorí ju dostali do rečí. Ona 
sama odpovedala veľmi múdro: „Ani Pán 
Ježiš neprestal robiť dobre, i keď na neho 
vymýšľali zlé veci.“ 
Vedela čítať hriešnikom vo svedomí a od-
haľovať im aj ich najskrytejšie hriechy. 
Keď sa k nej niekto priblížil a začal sa 
s ňou zhovárať, hneď mu dala najavo, že 
skôr, ako začne hovoriť o Bohu, by si mal 
očistiť dušu. Bola veľmi prísna voči ne-
kajúcim, ale veľmi nežná voči tým, kto-
rí chceli robiť pokánie. Jej činnosť však 
nesiahala len do duchovnej oblasti, ale 
angažovala sa aj v politike, aspoň na toľ-
ko, nakoľko ona súvisela s dobrom duší 
a Cirkvi.     

Sv. Katarína žila v dobe Avignonského 
zajatia pápežov. Toto prebývanie pápe-
žov v Avignone veľmi oslabovalo ich 
autoritu. Katarína sa stala Božím poslom 
na urovnanie týchto rozporov. Cítila, že ju 
k tomu vedie vnútorné vnuknutie. A tak 
vystúpila verejne. Najprv svojimi listami, 
ktorými sa obracali na rozličné osobnosti 
v Cirkvi. Začínajú k nej putovali rôzni vy-
sokí hodnostári Cirkvi. Takmer v každom 
jej liste sa ozýva nárek nad zosvetštením, 
lakomstvom a nedbanlivosťou duchov-

ných. V roku 1375 sa obracia na samé-
ho pápeža Gregora XI. Listom plným 
poníženosti a oddanosti voči Kristovmu 
námestníkovi, ale zároveň s vedomím 
Božieho poslania.
V roku 1375 dostala stigmy.  V roku 1376 
opustila rodnú Sienu a vydala sa so svo-
jou družinou na cestu do Avignonu, aby 
tam bola prítomná na rokovaní medzi 
pápežom a Florenciou, ktorá začala orga-
nizovať ozbrojený boj proti cirkevnému 
štátu. Na audiencii u pápeža rokovala 
nielen o mieri, ale prihovárala sa aj za 
reformu Cirkvi, a vyhlásenie krížovej vý-
pravy proti Turkom. A ešte o jedno prosi-
la pápeža, aby sa vrátil do Ríma. Rímski 
veriaci chcú mať svojho biskupa v Ríme. 
Katarína odhalila pápežovi tajomstvo, 
ktoré bolo medzi Bohom a ním, sľub, 
ktorý Bohu dal ešte skôr ako sa stal pá-
pežom, že ak ho zvolia za pápeža, vráti 
sa do Ríma. 
Dňa 16. septembra 1376 pápež Gregor 
XI. opustil Avignon a vrátil sa do Ríma. 
Bol to návrat pápeža po 71 rokoch. Ka-
tarína sa na tomto slávnostnom prijatí 
pápeža v Ríme nezúčastnila, ale vrátila 
sa do svojej samoty. Znova však muse-
la zasiahnuť, pretože vznikla schizma. 
Dvojvládie na pápežskom stolci trvalo 
päťdesiat rokov a Katarína veľmi kvôli 
tomu trpela. V januári roku 1380 napísala 
svoje posledné listy: pápežovi Urbanovi 
VI.  a svojmu spovedníkovi Rajmundovi.     
Dňa 29. 4. 1380 ako tridsaťtri ročná 
zomrela v Ríme. Jej listy a traktát „Dia-
lógy“ sa považujú za jedny z najjasnej-
ších teologických spisov v histórii Cirkvi. 
V roku 1430 sa našlo jej telo neporušené.
Katarína bola geniálnou ženou, ktorej 
múdrosť sa prejavila v jej spisoch. Jej 
dialóg vznikol takým spôsobom, že pisári 
zapisovali to, čo Katarína v extáze hovo-
rila. Ani listy sama nepísala, ale diktovala 
pisárom. Pápež Pavol VI.  jej 6. októbra 
1970 dal titul učiteľky Cirkvi.
Sv. Katarína Sienská je patrónkou Euró-
py, zdravotných sestier, farských sekretá-
rok. Jej sviatok si pripomíname 29. apríla.
Spracované podľa: Životopisy svätých

SVÄTÁ KATARÍNA SIENSKÁ
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Vo Veľkonočnom období zažívajú 
deti nielen z našej farnosti, svoj veľ-

ký sviatok – prvé sväté prijímanie. Kaž-
dé z nich sa teší, ale zároveň má isté oba-
vy, najmä zo svätej spovede. Predsa len 
vyznať sa prvý raz zo svojich hriechov, 
ak to chcem spraviť úprimne a poctivo 
nie je nič jednoduché. Navyše v dnešnej 
dobe, keď sa zbožnosť „nenosí“ a „in“ sú 
skôr beťári a ľudia so širokými lakťami. 
Premýšľam, kde má mladý človek hľa-
dať vzory. Prvý vidí vo svojich rodičoch, 
učiteľoch a kňazoch, ale to často nestačí. 
Na televíziu a internet sa v tomto ohľade 
veľmi nedá spoľahnúť a tak treba hľa-
dať inde. Krásnym príkladom a vzorom 
môžu byť i svätci. V mysli sa mi vybavu-
je chlapec, ktorý žil v podobne „drsnej“ 
dobe, ako je tá dnešná.
Dominik Savio sa narodil 2. apríla 1842 
v Taliansku, v dedinke neďaleko mesta 
Chieri. Bol vychovaný v chudobnej ro-
dine vyznávajúcej kresťanské hodnoty. 
Matka mu od detstva vštepovala, že je 
Božím dieťaťom a že všetko, čo máme, 
máme od nebeského Otca. Od piatich ro-
kov miništroval a ako sedemročný prvý 
raz prijal Pána Ježiša, hoci v tom čase sa 
tak stávalo až v 11-tich rokoch. Dominik 
si o tom dni napísal: „To bol veľký deň, 
to bol najkrajší deň môjho života.“ V ten 
deň si dal predsavzatia, ktoré si zapísal 
a držal sa ich po celý život. „Budem sa 
často spovedať a na prijímanie pôjdem 
vždy, keď mi to spovedník dovolí. Bu-
dem svätiť zasvätené sviatky. Mojimi 
priateľmi budú Ježiš a Mária. Radšej 
zomrieť, ako zhrešiť.“
Dominik sa túžil stať kňazom. Bol veľmi 
usilovným a svedomitým žiakom. Keď 
mal dvanásť rokov, jeho učiteľ ho odpo-
ručil donovi Boscovi, ktorý sa v Turíne 
staral o chudobných chlapcov. Dominik 
ho zaujal už pri prvom stretnutí, a tak 
ho vzal do Turína. Na jar v roku 1855 
mal don Bosco kázeň o svätosti. Hovoril 
o tom, že Boh chce, aby sme sa všetci 
stali svätými a že Boh pripravil veľkú 
odmenu tým, ktorí sa nimi stanú. Domi-

nika kázeň hlboko zasiahla a neskôr po-
prosil dona Bosca, aby mu pomohol stať 
sa svätým. Bol skromný, radostný a veľ-
mi usilovný pri plnení si študentských 
povinností, na vyučovaní náboženstva, 
pri posluhovaní chorým, pri uzmierovaní 
roztržiek, ochotný kedykoľvek pomôcť 
spolužiakom… 
V roku 1856 spolu s niekoľkými pria-
teľmi založil apoštolskú Družinu Nepo-
škvrnenej. Bolo to zoskupenie horlivých 
chlapcov, ktorí si navzájom pomáhali na 
ceste k svätosti a zároveň sa snažili o to, 
aby pre Boha získali aj iných chlapcov. 
Dňa 8. 6. 1856 sa prví členovia družiny 
pred oltárom Panny Márie slávnostne 
zasvätili Božej Matke a zaviazali sa za-
chovávať pravidlá, medzi ktorými bolo: 
Presne zachovávať pravidlá ústavu, dá-
vať dobrý príklad spoločníkom, láskavo 
ich napomínať a povzbudzovať k dobré-
mu slovami, najmä dobrým príkladom, 
svedomito využiť každú chvíľku svojho 
času, chodiť na  sv. prijímanie v nedele 
a sviatky, či denne sa modliť ruženec. 
Dominik mal, žiaľ, chatrné zdravie a 
tak ho don Bosco niekoľkokrát poslal 
domov k rodičom. Vždy, keď sa jeho 
zdravotný stav zlepšil, ponáhľal sa späť 
do Turína. V januári 1857 dostal silný 
kašeľ. Otec prišiel po neho a vzal ho do-
mov. Jeho stav sa napriek snahe lekárov 
nezlepšil. Dominik Savio zomrel 9. mar-
ca 1857 v Mondoniu. Don Bosco krátko 

na to, napísal jeho životopis a zakaždým, 
keď ho čítal, rozplakal sa. Dominikove 
telesné pozostatky preniesli v roku 1914 
do baziliky Panny Márie Pomocnice 
v Turíne. Pápež Pius XII ho v r.1950 vy-
hlásil za blahoslaveného a 12. júna 1954 
za svätého. 
Sviatok sv. Dominika Savia slávime 
6. mája. Je patrónom miništrantov, mlá-
deže, nastávajúcich mamičiek a prvopri-
jímajúcich detí. 
Dominik Savio veľmi túžil po svätosti, 
ale nezabúdal ani na druhých a snažil sa 
túžbou po svätosti „nakaziť“ aj chlapcov, 
ktorí možno na prvý pohľad nepatrili 
medzi tých s najlepším správaním. 
Milí provoprijímajúci, prajem vám, aby 
vám Dominikov príklad pomáhal vyhý-
bať sa hriechu, túžiť po svätosti a robiť 
správne rozhodnutia, ktoré sa budú páčiť 
Bohu a priblížia vás k svätosti. Zacho-
vajte si srdiečka vždy tak čisté, ako vo 
váš Veľký deň, keď ste po prvý raz prijali 
Pána Ježiša!  
Modlitba - Svätý Dominik Savio, po-
môž nám spoznať Božiu lásku, aby sme 
našli silu žiť úplne pre Ježiša a zane-
chať hriech. Daj, aby sme sa s pomocou 
Panny Márie naučili plniť si svoje po-
vinnosti, trpezlivo zušľachťovať svoju 
povahu a odvážne sa angažovať pre dob-
ro druhých. Nech takto objavíme spolu s 
tebou pravú radosť a staneme sa šťastný-
mi tu i vo večnosti. Amen. M.V.

PRVOPRIJÍMAJÚCIM


