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GREENLESS DAY

Kúsok neba pod modrou oblohou – 

vymodlené nádherné slnečné poča-

sie po predchádzajúcom dni plnom 

dažďa, radosť, smiech, spoločenstvo 

detí, rodičov, učiteľov, bratov mi-

noritov, skvelá atmosféra, šport aj 

zábava – to všetko sme zažili v sobo-

tu 5. mája v areáli Spojenej školy sv. 

Františka z Assisi. V tento deň sme 

sa streli na školskom dvere a v telo-

cvični našej školy na Greenless day, 

aby sme si zašportovali, zabavili sa, 

fi nančne podporili rekonštrukciu 

našej telocvične.

Prvotným impulzom organizátorov Greenless 
day bolo poďakovať sa týmto dňom všetkým 
rodičom a priateľom našej školy, ktorí už 
prispeli na pripravovanú rekonštrukciu našej 
telocvične, a zároveň tento cieľ pripomenúť 
a oživiť medzi návštevníkmi. Veď naša telo-
cvičňa patriaca k 40-ročnej budove školy je 
v pôvodnom a naozaj zlom stave. Drevená 
palubovka púšťa zelenú farbu, a tak chodia 
deti domov so zelenými teniskami, zelenými 
teplákmi. Sociálne zariadenia patriace k telo-
cvični sú v takmer havarijnom stave a sotva 
sa dajú používať. Na najúspornejšie riešenie 
tohto stavu potrebujeme získať minimálne 
35 000 EUR. 
Veľmi si vážime podporu našich spolufarní-
kov v Karlovej Vsi a v okolitých farnostiach, 
ktorí tento cieľ podporili v marci 2012, keď 
sme zbierku počas jednej nedele rozšírili za 
brány školy do všetkých farností 4. brati-
slavského obvodu. Veľkým požehnaním pre 
pripravovanú rekonštrukciu telocvične bol 
Greenless day. Vďaka príspevkom, ktoré sme 
počas tohto dňa získali, sme dosiahli takmer 
20 000,- EUR a máme nádej, že naše deti budú 
môcť už v nasledujúcom školskom roku uží-
vať plody štedrosti farníkov, rodičov a priate-
ľov našej školy. Počas Greenless day sme sa 

však presvedčili, že rozmer získavania fi nanč-
nej podpory pre rekonštrukciu telocvične sme 
už presiahli. Vzniknuté spoločenstvo a harmó-
nia, napriek tomu, že sa nás na podujatí stretlo 
viac ako 500, radosť súťažiacich detí i rodi-
čov, napriek tomu, že nesúťažili o žiadne ceny, 
ale „len“ pre dobrý pocit, ochota učiteliek čí 
mamičiek hrať futbal, hoci nemuseli byť naj-
zručnejšími futbalistkami, bratia minoriti ská-
kajúci škôlku s malými deťmi, hoci im možno 
občas zavadzal habit, väčšie deti berúce ohľad 
na menšie či menej šikovné, hoci mohli ísť 
v športovom zápolení priamo za víťazstvom – 
to je len zopár krásnych kúskov tohto dňa. Pán 
tomuto dňu naozaj žehnal. 
Dovolím si aj na tomto mieste verejne poďa-
kovať všetkým skvelým a mimoriadne ochot-
ným organizátorom z radov rodičov. Oso-
bitne ďakujem karloveským mládežníkom 
z OZ Žiješ? a budúcim mladým animátorom 
navštevujúcim animátorský kurz rehole mi-
noritov, veľmi nám pomohli, ale hlavne nás 

presvedčili, že „tí mladí sú fakt dobrí“. Veľ-
mi si vážime podporu našich hostí – p. Viery 
Kimerlingovej, p. Ivety Hanulíkovej, p. Jany 
Žitňanskej, p. Martina Bertu, p. Radoslava 
Jakaba, p. Veroniky Velez-Zuzulovej, ktorí 
nás poctili svojou prítomnosťou i fi nančne 
podporili rekonštrukciu telocvične. Skvelí 
boli moderátori Adela Banášová a Matej „Sa-
fja“ Cifra, ktorí program benefi čne modero-
vali. A na záver veľká vďaka všetkým, ktorí 
prišli na školský dvor, hoci do školy chodia 
každý pracovný deň a v sobotu by sa im už 
vôbec nemuselo chcieť - učiteľkám a učite-
ľom, deťom i rodičom. Na web stránke našej 
školy www.svfrantisek.sk nájdete krásne fo-
togalérie z Greenless day.

Zuzana Kamenická
Pokiaľ chcete fi nančne podporiť rekon-

štrukciu telocvične Spojenej školy sv. Fran-
tiška z Assisi, môžete tak urobiť na účet 

Rodičovského združenia sv. František číslo 
2626078116/1100, variabilný symbol 35.
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SYMBOLIKA TURÍC 

Po 50-dňovom veľko-
nočnom období slávime 
sviatok Zoslania Ducha 
Svätého – Turíce. Pod-
ľa Skutkov apoštolov 
došlo k zoslaniu Ducha 
Svätého na Ježišových 
učeníkov a oni začali 
vravieť rôznymi jazykmi 

a posilnení darmi Ducha Svätého odhodlali sa 
verejne hlásať Božie slovo.: „Keď prišiel deň 
Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. 
Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa 
ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v kto-
rom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, 
ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul 
jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali 
hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával ho-
voriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia 
zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď 
sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbeh-
lo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovo-
riť svojím jazykom. I stŕpli a udivení vraveli: 
´Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? 
A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom 
vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? 
My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Me-
zopotámie, Judey a Kapadócie, Pontu a Ázie, 
Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov 
okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj 
prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo 
svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích 
skutkoch.´“ (Sk 2, 1-11). 
Zázrakom Turíc sa završuje Kristova Veľká 
noc. Najsvätejšia Trojica je plne zjavená, lebo 
Duch Svätý je zjavený, daný a udelený ako 
božská osoba. Zoslaním Ducha Svätého bola 
zjavená svetu Cirkev a Kráľovstvo ohlasované 
Kristom je otvorené pre všetkých, čo v neho 
veria.
Sviatok Turíc má korene v Židovstve, kde 
sa 50-ty deň po Veľkej noci slávila slávnosť 
Žatvy alebo Dožinky. Neskôr Židia slávili ten-
to sviatok ako „Deň vydania Zákona“ – odo-
vzdanie Tóry na hore Sinaj. Pre kresťanov sú 
Turíce v prenesenom zmysle slova takisto vďa-
kyvzdaním za úrodu, lebo Kristovou žatvou je 
založenie Cirkvi na Turíce. Takzvaný zázrak 
jazykov nám pripomína, že hlásanie posolstva 
Ježiša Krista má pre celý svet význam presahu-
júci jazykové bariéry.
Duch Svätý je tretia božská osoba Svätej Tro-
jice, ktorému sa vzdáva tá istá poklona a sláva 
ako Otcovi a Synovi, lebo je tej istej podsta-
ty a velebnosti. Duch Svätý je vlastne meno 
toho, ktorému sa klaniame, a ktorého oslavu-
jeme s Otcom a Synom. Duch Svätý je tvori-
vou silou všetkého života. Je poslaný do sveta 
ako Oživovateľ, aby neustále oživoval oso-
bu, slovo a dielo Ježiša Krista. Biblia hovorí 

o Svätom Duchu v mnohých obrazoch a volí 
na to výraz, ktorý má súčasne význam „dych, 
vánok, vietor“. Jeho pôsobenie je popísané 
ako „oheň“, alebo „živá voda“. Až neskôr 
sa symbolom Ducha Svätého stala holubica. 
Pozrime sa teraz bližšie na túto zaujímavú 
symboliku. 
Voda - poukazuje na pôsobenie Ducha Svätého 
pri krste. Pred samotným narodením sa človek 
vyvíja vo vode (plodovej) a podobne krstná 
voda značí narodenie pre Boží život v Duchu 
Svätom. Ako „sme v jednom Duchu pokrste-
ní“, tak sme aj „napojení jedným Duchom“ 
(1Kor 12,13). Duch je teda živou vodou, ktorá 
vychádza z ukrižovaného Krista ako zo svojho 
prameňa a v nás prúdi do večného života.
Pomazanie - Meno „Mesiáš“ v hebrejčine 
a „Christos“ v gréčtine znamená „Pomaza-
ný“. My sa nazývame kresťanmi, lebo sme 
pomazaní napodobňujúc Krista, Pomazaného. 
V Izraeli mal obrad pomazania náboženský 
význam. Králi, kňazi a proroci boli pomaza-
ní vonnými olejmi a to bolo znamením, že sú 
zasvätení pre službu Bohu. Ježiš sa stáva po-
mazaným pri krste v Jordáne, nie vďaka oleju, 
ale skrze Ducha Svätého, čiže duchovný olej. 
Duch Svätý teda ustanovuje Ježiša za „Krista“. 
Panna Mária ho počala z Ducha Svätého, ktorý 
ho prostredníctvom anjela zvestoval ako Krista 
pri jeho narodení. Duch Svätý napĺňal Krista 
a jeho sila vychádzala z Krista, keď uzdravo-
val a liečil. A napokon Duch Svätý vzkriesil 
Ježiša z mŕtvych. Ježiš je plne ustanovený za 
„Krista“ („Mesiáša“) vo svojej ľudskej priro-
dzenosti, ktorá zvíťazila nad smrťou. Obrad 
pomazania sa koná pri krste, pri birmovke, pri 
vysviacke kňazov a pomazaní chorých. Cez 
pomazanie pri týchto obradoch máme účasť 
na pomazaní Krista, to znamená na plnosti Du-
cha Svätého. Stávame sa vlastne „kresťanmi“, 
to značí, pomazanými, zasvätenými a ľuďmi, 
ktorí, ako hovorí sv. Pavol, majú šíriť ľúbeznú 
vôňu Krista vo svete.
Oheň - V Svätom Písme sa oheň spomína veľ-
mi často, najmä, keď zobrazuje Boha, jeho prí-
tomnosť a ochranu – horiaci ker, ohnivý stĺp. 
Ján Krstiteľ zvestuje Krista ako toho, ktorý 
„bude krstiť Duchom Svätým a ohňom“ (Lk 
3,16). Duchom, o ktorom Ježiš povie: „Oheň 
som prišiel vrhnúť na zem; A čo chcem? Len 
aby už vzplanul“ (Lk 12,49). Na Turíce zostu-
puje Duch Svätý na apoštolov v podobe ohňa 
a oheň je tu zárukou moci a ochrany. Oheň je 
zdrojom svetla a prameňom sily. Duch Svätý 
má v sebe silu dávať do pohybu ľudský ži-
vot. Oheň je teplo, ktoré značí, že Svätý Duch 
vyžaruje lásku k nám, ktorú cítime ako niečo 
veľmi príjemné. Symbol ohňa je jedným z naj-
výraznejších symbolov pôsobenia Ducha Svä-
tého: „Ducha neuhášajte“ (1Sol 5,19). 
Oblak a svetlo - Tieto dva symboly sú v zjave-
niach Ducha Svätého neoddeliteľné. V Starom 

zákone sa Boh zjavuje raz ako temný, inokedy 
ako žiarivý oblak. (Mojžišovi na vrchu Sinaj, 
či Šalamúnovi pri posviacke chrámu.) Na Pan-
nu Máriu zostupuje Duch Svätý a zatieňuje ju, 
aby počala a porodila Ježiša. Na vrchu preme-
nenia, kam sa Ježiš vydáva modliť s Petrom, 
Jakubom a Jánom, prichádza Duch Svätý v ob-
laku, ktorý zahaľuje Ježiša v rozhovore s Moj-
žišom a Eliášom (učeníkom sa tu dostáva po-
znania o Ježišovom poslaní). A potom „z ob-
laku zaznel hlas: ,Toto je môj vyvolený Syn, 
počúvajte ho!‘“ (Lk 9,34-35). Ten istý oblak 
neskôr vzal učeníkom spred očí Ježiša v deň 
nanebovstúpenia a zjaví ho ako Syna človeka 
v jeho sláve v deň jeho príchodu.
Pečať - Je symbolom blízkym symbolu poma-
zania. Kristus je predsa ten, ktorého „označil 
Boh svojou pečaťou“ (Jn 6,27). Obraz pečate 
znamená nezmazateľný účinok pomazania 
Duchom Svätým vo sviatosti krstu, birmova-
nia a posvätného stavu. Tieto sviatosti sa ne-
môžu opakovať, keďže dávajú nezmazateľný 
„znak“.
Ruka - Vkladaním rúk Ježiš uzdravoval cho-
rých a žehnal deti. V jeho mene to isté robili 
apoštoli a navyše vkladaním rúk udeľovali Du-
cha Svätého. Aj Cirkev zachováva tento znak 
všemocného vyliatia Ducha Svätého vo svo-
jich sviatostných epiklézach (modlitba vzýva-
nia Ducha Svätého). 
Boží prst - Ježiš vyháňa „Božím prstom… 
zlých duchov“ (Lk 11,20). Svätý Augustín raz 
povedal, že na vrchu Sinaj päťdesiat dní po 
starej Pasche, Boží prst vryl zákon do kamen-
ných tabúľ. Teraz, päťdesiat dní po obetova-
ní skutočnej Božej lásky, čiže po ukrižovaní, 
Boží prst, Duch Svätý, vryl zákon znova. Ten-
toraz nie do kamenných tabúľ, ale do ľudských 
sŕdc.
Holubica - Na konci potopy sveta (symbol 
krstu) vypustil Noe holubicu a ona sa vrátila 
s čerstvou olivovou ratolesťou v zobáku, čo 
značilo, že zem je znova obývateľná. Keď Je-
žiš vystupuje po svojom krste z vody, zostu-
puje na neho Duch Svätý v podobe holubice 
a zostáva nad ním. Duch Svätý zostupuje do 
očisteného srdca pokrstených a spočíva v ňom. 
V niektorých kostoloch sa najsvätejšia Eucha-
ristia uchováva v kovovej schránke v podobe 
holubice (columbarium) zavesenej nad oltá-
rom.
V priebehu dvoch tisícročí sa symboly a obra-
zy Ducha svätého veľmi nezmenili. Musíme si 
však uvedomiť, že Duch Svätý nie je vodou, 
pomazaním, ohňom, oblakom a svetlom, pe-
čaťou, rukou, Božím prstom, ani holubicou, 
ale treťou Božskou osobou. Prostredníctvom 
týchto symbolov však môžeme poznávať jeho 
účinky, aby sme ho ľahšie mohli prijať. Prijať 
Ducha Svätého a skrze neho Božie svetlo, silu 
a lásku a tým zlepšiť svoj život.

Michaela Važanová 
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PANNA MÁRIA UPROSTRED NÁS

Sv. Maximilián v jednom zo svojich listov 
z Japonska  napísal o tom, ako sa istá neve-
riaca žena rozhodla skončiť so svojim živo-
tom, no keď uvidela na streche minoritské-
ho kláštora sochu nádhernej ženy, rozhodla 
sa zazvoniť a spýtať sa, kto je tá osoba, čo 
tak očaruje svojou krásou. Napokon si  svoj 
pôvodný zámer  rozmyslela a po absolvovaní 
katechéz sa dala pokrstiť.  
Podobný zážitok s krásou Panny Márie mali 
aj deti v Medžugorí. Keď sa spýtali Nepo-
škvrnenej, prečo je taká krásna, mala im od-
povedať, že je to preto, lebo veľmi miluje.  
Táto odpoveď sa mi veľmi páči, pretože aj 
z bežnej skúsenosti vieme, že ľudia ktorí nie-
čo veľmi milujú (dokonca aj keď to nemusí 
byť morálne najvhodnejším spôsobom), zvy-
čajne nás očarujú  istou krásou, či šarmom.
Naša nová socha Panny Márie vyniká krásou, 
jemnosťou i pôvabom.  Sklopený zrak a ges-
to rúk ukazujúcich na hruď a srdce naznačujú 
Máriinu skromnosť. Predstavujú Máriu ako 
ženu, ktorá rozjíma o tom, čo si uchováva 
v hĺbke srdca. Je pokornou služobnicou Pána, 
ktorá uvažuje nad veľkými vecami, ktoré jej 
urobil Pán.  Plášť Panny Márie vyzerá ako lu-
pene kvetu. Mária tieto lupene roztvára a tak 
zjavuje svetu svoju krásu. Hoci je teda sústre-
dená dovnútra, nebráni sa zjaviť svoj pôvab. 
Mária je v požehnanom stave. Jej sklopený 
zrak preto môžeme interpretovať aj ako upria-
menie pozornosti na Dieťa, ktoré nosí pod 
srdcom. Ono, aj keď nie je priamo viditeľné, 
predstavuje centrum celého výjavu. Zdá sa, 
akoby to Ono otváralo plášť a odhaľovalo 
krásu Márie. Matka prináša svetu Syna, čím 
dovoľuje, aby bola odhalená jej vznešenosť 
a zároveň, aby vyšlo najavo zmýšľanie mno-
hých šľachetných sŕdc. 
Pod nohami Panny Márie sa vinie had, čím 
sa poukazuje na vyplnenie proroctva z knihy 
Genezis. Mária je tou ženou, ktorej potom-
stvo rozmliaždi hlavu hada –  symbol satan-
skej moci. Tým potomstvom sme my - kres-
ťania, učeníci Ježiša Krista, pre ktorých je 
Mária vzorom a útočiskom – prijíma nás pod 
svoj (veľký) ochranný plášť. Silueta postavy 
Nazaretského Dievčaťa zahaleného plášťom 
tvarom aj farbou pripomína mandľu, ktorá je 
v kresťanskej ikonografi i symbolom božskej 
dokonalosti a slávy. Mária Božou mocou, po-
norením v Bohu, prekonáva hriech a zjavuje 
svetu silu lásky. 

Nepoškvrnená Panna stojí na mesiaci, ktorý 
je vyhotovený z liateho skla (český kryštál)  
s tyrkysovým odtieňom. Priezračnosť a lesk 
skla nás priťahuje, vzbudzuje pocit tajomnosti 
a zároveň chladu. Voľba materiálu naznačuje 
pominuteľnosť príťažlivosti tohto sveta, čo je 
postavené do kontrastu s trvácnosťou jedno-
duchej krásy a lásky Panny Márie. Na druhej 
strane tyrkysovozelená farba skla v nás evo-
kuje život a vitalitu. Z duchovnej skúsenosti 
s Pannou Máriou vieme, že jej dotyk prináša 
duši nový život a novú nádej. Mária zúrodňu-
je v nás to, čo je krehké a pominuteľné. 
Okolo hlavy Panny Márie je dvanásť hviezd. 
Hviezdy sú rozptýlené nepravidelne, ako to 
možno vidieť pri bežnom pohľade na nočnú 
oblohu. Evokujú skôr reálny, než symbolický 
pohľad na svet (autor nevyužil typické uspo-
riadanie hviezd podľa Zjv 12,1 do pravidel-
ného venca), čím naznačuje, že Mária aj keď 
nie je z tohto sveta, je vo svete. Tyrkysovo 
zelená farba nám podobne ako pri mesiaci 
naznačuje, že Mária je  pokornou služob-
nicou, ktorá skromným prijatím Božej vôle 
premieňa celý vesmír. Tak, ako pomocou 
hviezd je možné orientovať sa v noci, podob-
ne Mária nás môže sprevádzať v pozemskom 
putovaní. Každý, kto vychádza z kostola, si 
môže uvedomiť túto skutočnosť a nechať sa 
ňou viesť. Vytvorenie sochy a jej umiestnenie 
na kláštornom nádvorí chcelo vyjadriť našu 
vďačnosť Panne Márii za jej lásku a starost-
livosť. 
Ďakujeme Ti, Mária, za každý Tvoj dotyk, 
ktorým zúrodňuješ naše duše. Ďakujeme, že 
nás robíš schopnými nového života. Vyjadru-
jeme Ti našu vďačnosť  aj za  akademického 
sochára Janka Lesňáka, ktorý s takým citom 
vykonal, po soche sv.  Antona, už druhé krás-
ne umelecké dielo pre našu farnosť.  Napo-
kon Ti ďakujeme aj za jeho rodného  brata, 
nášho P. Tomáša, ktorý sa výrazne podieľal 
na realizácii tohto diela a ktorý 6. mája po 
detskej sv. omši Tvoju sochu aj posvätil. 
Kiež by si, Mária, svojou krásou priviedla 
čím viacerých k láske k Tvojmu  Synovi 
a sprevádzala aj naše nasledujúce pokolenia 
svojou ochranou. Kiež by si Mária, podobne 
ako to bolo v zážitku sv. Maximiliána, svojou 
prítomnosťou uprostred nás zachránila životy 
mnohých, ktorí stratili nádej.

br. Martin
foto: Jozef Sedlák

Aká si krásna, Panna Mária! – s takýmito a podobnými spontánnymi po-

vzdychmi sa môžeme stretnúť u ľudí, ktorí sa pristavujú a obdivujú novú 

sochu Nepoškvrnenej pred vchodom do kostola sv. Františka.  Naša  socha 

sa tak pripája k radu nádherných obrazov a sôch Panny Márie, ktoré veriaci 

obdivujú po celom svete.
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„Ak Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša 

z mŕtvych, prebýva v nás, stávame sa 

kanálmi Božieho života pre tých, ktorí 

zomierajú v osamotenosti, v bolesti 

a v každom druhu hriechu.“ 

(Emiliano Tardif: V ohni lásky Ducha 

Svätého. Lúč, 1999, s. 96).

Duch Svätý – tretia božská osoba, „vychádza 
z Otca i Syna“ ako dych, prejav a výraz ich lásky. 
Ruach – dych, vitálny priestor, prostredie pre 
život; Paraklitos – Tešiteľ, alebo skôr Ochranca, 
Obhajca; Duch Oživovateľ; Duch pravdy – to 
je len niekoľko z prívlastkov a mien Ducha 
Svätého ako ich uvádza J. Galot na stranách 5-7. 
Katechizmus Katolíckej cirkvi (ďalej KKC) 
pridáva ďalšie mená: prisľúbený Duch, Duch 
adoptívneho synovstva, Kristov Duch, Pánov 
Duch, Boží Duch a Duch slávy (KKC, článok 
693). „Boh spoločenstva“ nás robí schopnými 
vytvárať spoločenstvo s Bohom. Dych života, 
nežný a pokorný Boh, ktorý posväcuje človeka, 
ktorý vedie a inšpiruje Cirkev. Ale aj Duch 
Svätý – neznámy Boh (rovnomenná kniha 
Hansa Buoba), ktorý nemá tvár ani meno (litánie 
k Duchu Svätému), o ktorom nielen Efezania 
(porov. Sk 19, 2) ani nevedia, že existuje. 
O Duchu Svätom dnes existuje dosť informácií, 
tento príspevok sa sústreďuje na očakávanie 
Ducha Svätého, na nové Turíce v každom z nás. 
Ducha Svätého Cirkev i my ako jednotlivci 
očakávame a potrebujeme a On nám dáva 
potrebné dary, ktoré nás uschopňujú ku kažej 
činnosti. Lebo „prostredníctvom Ducha Svätého 
sa Otcov dar Syna dostáva k ľudstvu“ (Galot, 
s. 78). „Bez Svätého Ducha je Boh vzdialený, 
Kristus patrí minulosti a Evanjelium je mŕtva 
litera, Cirkev je len organizácia, učenie je 
prostá propaganda, liturgia mágia a kresťanský 
život je morálka otrokov. Ale vo Svätom 
Duchu zmŕtvychvstalý Kristus je prítomný, 
Evanjelium je životná sila, Cirkev je trojičné 
spoločenstvo, autorita je oslobodzujúca služba, 
misionárske poslanie to je výzva Turíc (porov. 
Ignác z Laodicey). (http://www.vincentini.sk/
nase-aktivity/kazne-p-lubomira-stanceka-cm/
rok-a/velkonocne-obdobie/zoslanie-ducha-
svateho-turice/2).
Ako máme Ducha Svätého očakávať?
„... Cirkev neprestáva.... prosiť ho (Otca) 
o zoslanie Ducha Svätého“ (KKC 1083). „Duch 
Svätý nás priťahuje na cestu modlitby svojou 
predchádzajúcou milosťou... Preto nás Cirkev 
povzbudzuje, aby sme každý deň vzývali Ducha 
Svätého, najmä na začiatku a na konci každej 
dôležitej činnosti.“ (KKC 2670).
Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na 
modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou 
Máriou a s jeho bratmi. (Sk 1,14)
Putujúca Cirkev po nanebovstúpení Krista 

je v „období Ducha Svätého“. Po období 
židovských dejín – období Otca – vtelením 
Syna nastáva „obdobie Syna“, nasledované 
dvetisícročnou fázou „obdobia Ducha“. 
Cirkev je vedená Duchom, volá k Duchu 
a vzýva Ho, Duch preniká jej dejiny, ako Otec 
prenikal bezprostredne dejiny židovského 
národa a Syn dejiny spásy. Ducha Svätého 
sme spomedzi troch božských osôb najmenej 
schopní pochopiť rozumom, preto k Nemu 
musíme pristupovať srdcom; poznanie Ducha 
Svätého je možné prostredníctvom skúsenosti, 
potreby Ním sa naplniť, prijímať Jeho posilu. 
Duch Svätý je gentleman. On príde, len keď ho 
pozveš, nenatíska sa. Príde, keď Mu povieš, že 
Ho potrebuješ.
V strede leta r. 2001 som bol na dne, myslel som, 
že sa zbláznim. V zúfalstve som sa obrátil na 
Boha, v nádeji – skôr ako vo viere – že iba On mi 
môže pomôcť. Postavil som si ľudský program: 
týždenný pôst a modlitby. A postupne som začal 
pociťovať, ako sa mňa vylieva láska. A vedel 
som, že je to Božia láska. Cítil som sa milovaný 
a chcel som ísť domov, do vlasti, k Nemu. Dnes 
hovorím, že som bol 6 týždňov v nebi a ďalší 
rok v nepretržitej Božej prítomnosti. Nerozumel 
som tomu, čo sa so mnou deje, až neskôr som 

sa dozvedel, že to bolo vyliatie Ducha Svätého. 
Prostredníctom vedomia, že som milované Božie 
dieťa, ma Boh úplne uzdravil z komplexov, ktoré 
som riešil všade inde, len nie tam, kde som mal. 
Božia láska bola rozliata v mojom srdci a ja 
som bol horlivý pre Pána, plný túžby byť s Ním, 
túžiaci po svätosti a stálom naplnení Duchom. 
Božia láska ku mne bola nezaslúžená, ja som 
sa iba obrátil na Pána ako jedinú nádej, jedinú 
pomoc. „Hľadal som Pána a on ma vyslyšal 
a vytrhol ma zo všetkej hrôzy“ (Ž 34,5).
Pán prisľúbil vyliatie Ducha mnohokrát, nielen 
slovami Ježiša, ale aj v Starom zákone, najmä 
prostredníctvom prorokov. Izaiáš, Jeremiáš, 
Ezechiel a Joel dávajú prísľuby Ducha 
a jeho darov. Prorok Ezechiel (Ez 36, 25-28) 
sprostredkúva Boží prísľub očistenia a daru 
nového srdca (srdca z mäsa) a nového ducha 
– ducha poslušnosti, zachovávania príkazov, 
vedúceho k pravej slobode, k návratu do krajiny 
otcov, kde „budete mojím ľudom a ja budem 
vaším Bohom“ (Ez 36, 28; porov. Jer 31, 33). 
V nasledujúcej kapitole sledujeme pôsobivý 
obraz oživenia suchých kostí. Takýmito suchými 
kosťami sme my sami bez Ducha Svätého. 
Pán skrze Ezechiela povedal suchým kostiam, 
že ožijú a takýto dar života v Duchu Svätom 

PRÍĎ, DUCHU SVÄTÝ
„Boh je láska (1 Jn 4, 8. 16) a láska je prvý dar, ktorý obsahuje všetky ostatné dary. Táto 
„láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim 5, 5).“ 
(Katechizmus Katolíckej crkvi, článok 733)
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sľubuje aj nám. Pán najprv oddelené suché kosti 
zjednotil: kosti sa zbližovali, na ne sa uložili 
žily a mäso a natiahla sa koža, „ale ducha v nich 
nebolo. I prehovoril ku mne: „Prorokuj o duchu, 
prorokuj, syn človeka, prehovor k duchu: Toto 
hovorí Pán, Boh: Duchu, príď od štyroch 
vetrov a ovej týchto pozabíjaných, nech ožijú.“ 
Prorokoval som teda, ako mi rozkázal; vtom 
vstúpil do nich duch a ožili.“ (Ez 37, 8-10). Pán 
aj nás chce vyviesť z hrobov, voviesť do vlastnej 
krajiny a dať nám pravú slobodu života v duchu, 
ako hovorí ďalej: „Vložím do vás svojho ducha, 
že ožijete, a dám vám odpočinúť na vlastnej 
pôde. A budete vedieť, že ja, Pán, som to riekol 
a splnil“ (Ez 37, 14). Izaiáš prorokuje o príchode 
Mesiáša, ktorý bude naplnený duchom Pána – 
jeho darmi. „A spočinie na ňom duch Pánov: 
duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch 
poznania a bohabojnosti; a naplní ho bázeň pred 
Pánom.“ (Iz 11, 2-3). A prorok Joel (Joel 3, 1-3) 
píše: „Potom vylejem svojho ducha na každé 
telo...“ s prísľubom darov, ktoré sa naplnili na 
Turíce – chariziem (1 Kor 12, 8-11) a služieb 
(Ef 4, 11), ktoré sú darmi pre spoločenstvo.
Prísľuby Ducha Svätého zaznievajú na viacerých 
miestach z Ježišových úst. Ján v 14. kapitole 
píše: „Ak ma milujete, budete zachovávať 
moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám 
dá iného Tešiteľa, aby s vami zostal naveky – 
Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo 
ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď 
ostáva u vás a bude vo vás.“ (Jn 14, 15-17). 
V Duchu Svätom sa tak napĺňajú Ježišove slová, 
ktoré uzatvárajú Matúšove evanjelium: „A hľa, 
ja som s vami po všetky dni až do skončenia 
sveta“ (Mt 27, 20). A prísľuby daru Ducha sa 
napĺňajú: najprv Ježiš dýchol na apoštolov 
a povedal im: „Príjmite Ducha Svätého. Komu 
odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu 
ich zadržíte, budú zadržané.“ (Jn 20, 22-23). 
Ježiš mocou Ducha Svätého dáva apoštolom 
poslanie a oni, hoci dostali Ducha Svätého, 
vracajú sa k pôvodnému životu a povolaniu, 
akoby zabúdali na svoje pravé povolanie. 
Duch Svätý si nachádza pomaly, postupne 
v ich srdciach cestičky a apoštoli a učeníci 
s Ježišovou matkou Máriou sa stretávajú na 
modlitbách a očakávajú prisľúbeného Paraklita. 
Ježiš ich pred nanebovstúpením opätovne 
uisťuje o príchode iného Tešiteľa, Obhajcu: 
„keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu 
a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej 
Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“ (Sk 
1,8). A vtedy sa apoštoli vrátili do Jeruzalema 
a v hornej sieni „jednomyseľne zotrvávali 
na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou 
matkou Máriou a s jeho bratmi.“ (Sk 1, 14). 
A až po udalosti Turíc (Sk 2) boli apoštoli 
a učeníci vyzbrojení mocou z výsosti, odvahou 
hlásať radostnú zvesť (a odvahou nechať 
zmeniť seba). Tak aj my – v sviatostiach krstu 
a birmovania sme dostali dar Ducha Svätého, 

musíme však tieto sviatosti žiť a musíme prosiť 
s celou Cirkvou: „Príď, Duchu Svätý“.
Čo môžeme urobiť preto, aby sme tento Dar 
Svätého Ducha dostali? Inšpiráciou nám môžu 
byť udalosti Turíc, keď učeníci očakávali príchod 
Paraklita. Tak ako teda máme Ducha Svätého 

očakávať? Vzorom nám môžu byť učeníci vo 
večeradle. Podľa Skutkov apoštolov 1, 14 teda 
príchod Ducha očakávali. Očakávanie je postoj 
túžby a potreby, v nádeji a viere príchodu daru. 
Očakávali na modlitbách, spojení s Pánom, 
v dôvernom vzťahu s Ním. Očakávali spoločne, 
v zhromaždení: „Keď prišiel deň Turíc, boli 
všetci vedno na tom istom mieste.“ (Sk 2, 1). 

Jednota je pri príchode Ducha Svätého veľmi 
dôležitá a nejednota naopak veľkou bariérou: 
pri modlitbe za vyliatie Ducha Svätého veľmi 
častým blokom pre Jeho príchod je neodpustenie. 
Vedomie potreby najvzácnejšieho Daru – daru 
Ducha Svätého – môže vyrásť v utrpení (ako 
to bolo u mňa), ale malo by sa stať postojom: 
Potrebujem ťa, Pane, príď. Tak ako volá celá 
Cirkev v predposlednom verši Biblie: „Príď, 
Pane Ježišu!“ (Zjv 22, 20). Ducha Svätého 
dostanú tí, ktorí Ho milujú a zachovávajú jeho 
prikázania (Jn 14, 15), tí, ktorí Ho s úprimným 
srdcom hľadajú (ako je to na mnohých miestach 
v Knihe žalmov), ale aj skrze vieru (Gal 3, 14).
Ako prichádza Duch Svätý?
Skúsenosť apoštolov nebola jedinou 
skúsenosťou príchodu Ducha Svätého. 
Duch Svätý môže prichádzať sám v samote 
alebo v spoločenstve po modlitbe za vyliatie 
Ducha Svätého. Prichádza vkladaním rúk pri 
sviatostiach, ktoré nasledujú krst Duchom 
Svätým, viackrát popísaný v Skutkoch 
apoštolov. Na apoštolov a učeníkov v deň Turíc 
prišiel v podobe ohnivých jazykov, aby Pán 
aj takto symbolicky ukázal ich vyzbrojenie 
mocou Ducha Svätého, výnimočnými darmi, 
ktoré mohli naplniť Ježišovo „proroctvo“: 
budete mi svedkami až po kraj zeme. Pán 
chce dať výnimočné dary aj nám, často sa 
ale obmedzujeme sami, vlastnou prehnanou 
skromnosťou (alebo nedostakom sebadôvery), 
nehodnosťou: Peter však zaprel Krista a Pavol 
prenasledoval kresťanov; nehodnosť teda nie 
je dôvodom, lebo „Duch vanie, kam chce“ (Jn 
3, 8). Duch Svätý však neprichádza len v ohni, 
On je predovšetkým darca pokoja. Keď Eliáš na 
pokyn anjela putoval 40 dní k Božiemu vrchu 
Horeb, kde prenocoval v jaskyni, Pán sa ho ráno 
pýtal: „Čo tu robíš?“ a Eliáš odpovedal: „Plný 
som horlivosti za Pána, Boha zástupov.“ (1 Kr 
19, 10). Tento postoj horlivosti, túžby prijímať 
vedenie od Pána, viedol k stretnutiu s Pánom. 
Pán však nebol vo vetre, v zemetrasení, ani 
v ohni, ale v tichom, lahodnom šume. Eliáš, 
zmietaný búrkami strachu o život zo strany 
nepriateľov, ukladajúcich mu o život, našiel 
pokoj u Pána, naplnený Duchom Svätým, ktorý 
vždy najlepšie vie, čo kto z nás potrebuje, a tak 
sa nám aj zjavuje. Často prichádza v tichu, 
postupne sa „objavuje“ v našom živote, 
niekedy však prichádza aj s mocou alebo 
radikálne. Takúto skúsenosť Ducha som zažil aj 
ja a takáto skúsenosť je niekedy potrebná pre 
radikálne obrátenie tých z nás, ktorí sme boli 
tak vzdialení od Pána. Akokoľvek príde, vždy 
nás chce smerovať k osobnej svätosti a k prijatiu 
a rozvoju Jeho darov.
Katechizmus Katolíckej Cirkvi v článku 688 
popisuje, ako (aj prostredníctvom Cirkvi) 
poznávame Ducha Svätého: „v Písmach, ktoré 
inšpiroval; v Tradícii, ktorej stále aktuálnymi 
svedkami sú Cirkevní Otcovia; v učiteľskom 

Modlitba k Duchu Svätému

Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia 
darom múdrosti, aby sme spoznali márnosť 
pozemských vecí a iba nebeského Otca, 
jediné a najvyššie dobro, milovali a v ňom 
vyhľadávali zaľúbenie. 
Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom 
rozumu, aby sme vždy viac a viac poznávali 
tajomstvá svätého náboženstva a vždy 
rozoznávali dobro od zla. 
Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom 
rady, aby sme sa v pochybnostiach vyhli 
každému omylu a vždy si volili to, čo slúži 
Bohu k oslave a nám k spaseniu. 
Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia 
darom sily, aby sme statočne premáhali všetky 
pokušenia, verne zachovávali Božie prikázania 
a trpezlivo znášali všetky protivenstvá. 
Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom 
poznania, aby sme všetky veci používali len na 
oslavu Boha a k spaseniu seba i blížnych. 
Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom 
nábožnosti, aby sme milovali modlitbu, boli 
horliví v službe Bohu a s dôverou sa vinuli 
k Bohu a k nebeským veciam. 
Príď, Duchu Svätý, a naplň naše srdcia darom 
bázne voči Bohu, aby sme vždy pamätali na 
Neho a z úcty k Nemu chránili sa všetkého, čím 
by sme mohli uraziť Jeho Božskú velebnosť. 
Duch Svätý, náš Tešiteľ, pomáhaj mi! Tebe 
odporúčam svoju dušu, svoje telo a všetko, čo 
mám. Do Tvojich rúk odovzdávam celý svoj 
život i jeho koniec. Daj, aby som prežíval(a) 
život v službe Tebe a konal(a) ozajstné pokánie 
za hriechy skôr, ako moja duša zanechá 
tento svet. Podrobujem sa Tvojmu riadeniu 
a zverujem sa pod Tvoju ochranu. Bože, bráň 
mňa biedneho(u) a zachráň ma od všetkého 
zla! Osvecuj a poúčaj môj rozum, spravuj moju 
dušu, moje telo a posilňuj ma. Daj mi pevnú 
vieru, istú nádej, čistú a dokonalú lásku. Daj, 
aby som Ťa vrúcne miloval(a) a vždy a všade 
plnil(a) Tvoju vôľu. Amen.
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úrade Cirkvi, v ktorom je prítomný; vo 
sviatostnej liturgii prostredníctvom slov a 
znakov, ktorými nás Duch Svätý uvádza 
do spoločenstva s Kristom; v modlitbe, v 
ktorej sa primlúva za nás; v charizmách a 
službách, ktorými sa buduje Cirkev; v znakoch 
apoštolského a misijného života; vo svedectve 
svätých, kde sa zjavuje Jeho svätosť a kde 
pokračuje dielo spásy.“
A prečo vlastne potrebujem Ducha Svätého? Čo 
dáva Duch Svätý?
• Páter Elias Vella zdôrazňuje tri dimenzie krstu 
(krst je len jeden, to sú vlastne tri hľadiská, 
pomocou ktorých môžeme krst hlbšie prežívať), 
tak ako o nich hovorí Ježiš Nikodémovi (Jn 
3): krst vodou (očistenie, pokánie a obnova; 
obrátenie zo stavu hriechu do stavu milosti; 
začiatok nového života); krst ohňom (utrpenie 
prijať a vyjsť z neho ako nový človek); krst v 
Duchu (Duch Svätý sa nás zmocní a spôsobí, 
aby sme zanechali pozemské hodnoty a prežívali 
nové, nadviazali s Bohom spoločenstvo, dôverný 
vzťah, poznali Jeho lásku, a tak nadobudli Boží 
pokoj a radosť Ducha Svätého aj v utrpení).
• Dar živej vody. Pri stretnutí so Samaritánkou 
pri studni (Jn 4, 1-26) jej Ježiš predstavuje Boží 
dar, živú vodu – „kto sa napije z vody, ktorú mu 
ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu 
dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej 
do večného života.“ (Jn 4, 14).
• Duch Svätý teda vedie k svätosti, ospravodlivuje 
a posväcuje (KKC, 2003), obnovuje, osvecuje 
a posilňuje nás (KKC, 1695), buduje, oživuje 
a posväcuje Cirkev (KKC, 747).
• Duch Svätý je darca viery (KKC, 683) – „Nik 
nemôže povedať: „Ježiš je Pán“, iba ak v Duchu 
Svätom“ (1 Kor 12, 3) a slobody: „kde je Pánov 
duch, tam je sloboda“ (2 Kor 3, 17); uvádza nás 
do plnej pravdy (Jn 16, 13) a pripomína nám 
všetko, čo nám Ježiš povedal (Jn 14, 26).

• Duch Svätý nás privádza do spoločenstva 
(KKC, 725; 1 Jn 4, 12-13: „keď sa milujeme 
navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska 
v nás je dokonalá. A že ostávame v ňom a on 
v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo 
svojho Ducha“) a zjednocuje nás; je posilou 
v evanjelizácii (Mt 10, 19-20): “Duch vášho 
Otca bude hovoriť vo vás“.
• Duch Svätý je učiteľ modlitby (KKC, 2673), 
sám mám skúsenosť ako mení srdcia a prináša 
pokoj opakovanie jednoduchej modlitby: 
„Príď, Duchu Svätý!“ to je jediná modlitba, 
ktorú sa môžeme modliť s prísľubom, že bude 
vypočutá presne tak, ako ju prednesieme: 
„Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré 
dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec 
Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ (Lk 11, 13). 
Modlitba vzývania Ducha Svätého je účinnou 
ochranou pred Zlým a Duch Svätý sa za nás – 
aj keď sami nevieme, za čo sa máme modliť – 
prihovára (Rim 8, 26-27).
• Duchu Svätému na nás naozaj záleží, vedie 
nás k svätosti a napĺňa svojim ovocím, podľa 
ktorého nás svet pozná. „Ale ovocie Ducha je 
láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť  
dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.“ 
(Gal 5, 22-23). Katechizmus Katolíckej 
cirkvi (článok 1832) uvádza 12 ovocí Ducha 
Svätého, podľa Vulgáty: “láska, radosť, pokoj, 
zhovievavosť, láskavosť, dobrota,  
vernosť, miernosť, zdržanlivosť, trpezlivosť, 
jemnosť, čistota”.
• Ježiš Kristus v nazaretskej synagóge čítal 
predpoveď o sebe (Lk 4, 18-19, Iz 61, 1-2): 
„Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby 
som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma 
oznámiť zajatým, že budú prepustení a slepým, 
že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu 
a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ Pomazanie 
krizmou pri sviatosti krstu znamená stať sa 

„kresťanom, „pomazaným“ Duchom Svätým, 
včleneným do Krista, ktorý je pomazaný za 
Kňaza, Proroka a Kráľa.“ (KKC, 1241). A naše 
telo sa tak stáva chrámom Ducha Svätého (1 
Kor 6, 19).
• Kresťan tak iba prostredníctvom Ducha 
Svätého môže dostať dary (Iz 11,2), ktoré sú pre 
nás a charizmy (1 Kor 12, 8-10) a služby (Ef 4, 
11-12), ktoré slúžia na budovanie Cirkvi.
Pane, urob nás citlivými na teba, aby sme boli 
naplnení Duchom ako Ján Krstiteľ, keď už v lone 
svojej matky uvidel Ježiša v Máriinom lone, 
aby sme mohli, vedení Tebou, Duchu Svätý, 
uskutočňovať, podobne ako Mária, Otcov 
plán. Vylej svojho Ducha na tých, ktorí Ťa 
potrebujú, na tých, ktorí Ťa hľadajú, na tých, 
ktorí po Tebe túžia. Vylej, Pane, svojho Ducha 
na naše rodiny a na našu farnosť, na našich 
kňazov, na trpiacich a chorých. Vylej svojho 
Ducha, potrebujeme Ťa. Naplň nás, Duchu 
Svätý, aby sme kráčali za Tebou. Potrebujeme 
Tvoje uzdravenie, potrebujeme Tvoju lásku, 
potrebujeme tvoju radosť. Iba ty nám môžeš dať 
pravú radosť a naozajstné šťastie. Príď, Duchu 
Svätý a osláv sa v našich životoch. Príď, Duchu 
Svätý!  Karol Kasala

Výber z literatúry o Duchu Svätom:
Brodek, P.: Duch Svätý. Dary, charizmy, ovocie. 
Garmond, 2004
Galot, J.: Duch Svätý – Duch spoločenstva. Dobrá 
kniha, 1999
Katechizmus Katolíckej Cirkvi (KKC). Spolok sv. 
Vojtecha, 1999
Philippe, J.: V škole Ducha Svätého. Serafín, 1996
Sväté Písmo Starého i Nového Zákona. SSV, 2007
Vella, E: Keď Duch Svätý píše môj život. Per 
Immaculatam, 2005

• v sobotu 21. apríla 2012 sa konala biblická 
katechéza na tému: Duchovný svet anjelov,

• v dobe od 1. do 3. mája 2012 sa uskutočnili 
farské duchovné cvičenia „O Panne Márii“, 
ktoré viedol páter Elias Vella, OFMConv.

• dňa 5. mája 2012 sa v priestoroch Spojenej 
školy sv. Františka konal zábavno-kultúrny 
program pod názvom „Greenless day“, 
ktorým sa okrem podpory fi nančnej zbierky 
na telocvičňu našej školy začal v našej farnosti 
Týždeň rodiny. Podujatia sa okrem žiakov 

a zamestnancov školy, bratov minoritov a 
našich farníkov zúčastnili aj zástupcovia 
miestnej samosprávy, bratislavskej župy, 
Národnej rady SR a známe osobnosti zo 
športu a zábavných médií.

• v nedeľu 6. mája 2012 bola na nádvorí pred 
kostolom sv. Františka posvätená socha Božej 
rodičky Panny Márie,

• na Deň matiek (13. mája 2012) boli 
posvätené nové priestory Farského centra pre 
rodinu

ZAZNAMENALI SME:
• 25. máj – celodenná farská adorácia 
v kostole sv. Františka

• 26. máj – 15.00 hod. misijné stretnutie 
s Palotínmi,  o 18.00 hod sv. omša a potom   
beseda o Rwande, Kongu a projekte Adopcia 
srdca

• 16. jún – 17.00 hod. kňazská vysviacka
P. Roberta Gajderusa.
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