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21. ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
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Ročník II.

R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého 
vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, 
on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste 
so mnou od začiatku.

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to 
nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej 
pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo 
počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho 
vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som 
povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“



Turíce nadišli pre učeníkov po päťdesia�ch dňoch neistoty. Na jednej 
strane, Ježiš bol vzkriesený, oni ho plní rados� videli a počúvali ho, dokonca 
s ním jedli. Na strane druhej však ešte neprekonali pochybnos� a strach: 
zotrvávali za zatvorenými dverami. So slabými vyhliadkami do budúcnos�, 
neschopní ohlasovať toho, ktorý je Živý. Potom prichádza Duch Svätý, 
a obavy sa vytrácajú: apoštoli už teraz nemajú strach ani pred tými, ktorí 
ich idú uväzniť; predtým boli ustarostení o svoj život, teraz už viac nemajú 
strach umrieť; predtým boli uzavre� vo večeradle, teraz hlásajú všetkým 
ľuďom.

Až do Ježišovho vystúpenia do neba čakali Božie kráľovstvo pre 
seba, teraz sú už netrpezliví dostať sa až do neznámych končín. Predtým 
skoro vôbec nehovorili verejne, a keď, tak často to skončilo nedobre, ako 
Peter pri zapre� Ježiša; teraz však hovoria s odvážnou priamosťou ku 
všetkým. Príbeh učeníkov, ktorý sa zdal byť už na konci, sa skrátka celkom 
obnovuje mladosťou Ducha: � mladí ľudia, ktorí sa v zaja� neistoty cí�li bez 
budúcnos�, boli odrazu premenení radosťou, ktorá ich znovuzrodila.

Toto vykonal Duch Svätý. Duch Svätý nie je, akoby sa mohlo zdať, 
niečo abstraktné: je to celkom konkrétna a celkom blízka Osoba, ktorá 
nám mení život. Ako to robí? Pozrime sa na apoštolov. Duch Svätý im veci 
neuľahčoval, nerobil žiadne okázalé zázraky, nezbavil ich problémov či 
odporcov. Ale Duch Svätý priniesol do života apoštolov harmóniu, ktorá im 
chýbala, tú, ktorá je mu vlastná, lebo on sám je harmónia.

Vo vnútri, vo svojom srdci učeníci potrebovali byť zmenení. Ich 
príbeh nám hovorí, že vidieť Vzkrieseného ešte nestačí, ak ho neprijmeme 
do srdca. Neposlúži nám poznanie, že Vzkriesený je živý, ak nežijeme ako 
vzkriesení. A práve Duch Svätý je ten, čo umožňuje, aby Ježiš v nás žil a znovu 
ožil a vzkriesil nás zvnútra. Pokoj nespočíva v odstránení problémov zvonku 
– Boh svojich učeníkov nešetrí od stras� a prenasledovania –, ale v prija� 
Ducha Svätého. V tomto spočíva pokoj, tento pokoj daný apoštolom, pokoj, 
ktorý neoslobodzuje od problémov, ale oslobodzuje uprostred problémov, 
sa ponúka každému z nás. Je to pokoj, ktorý robí srdce podobným moru v 
hĺbke, ktoré je stále pokojné, aj keď hladinou zmietajú vlny. Je to tak hlboká 
harmónia, že dokáže i prenasledovanie premeniť na požehnanie.



Dnes, v súčasnej uponáhľanej dobe sa zdá, že harmónia sa dostáva 
na okraj: postrkávaní z �sícich strán riskujeme, že vybuchneme, keď pod 
vplyvom neustálej nervozity reagujeme prehnane na každú vec. Hľadáme 
rýchle riešenia, jednu tabletku za druhou, len aby sme išli ďalej; jednu 
emóciu striedame druhou, aby sme sa cí�li, že žijeme. 

Nadovšetko ale potrebujeme Ducha Svätého: to on vytvára poriadok 
tam, kde je zhon. On je pokoj uprostred nepokoja, dôvera v skľúčenos�, 
radosť v smútku, mladosť v starobe, odvaha v skúške. Je to on, čo v búrlivých 
vlnách života upevňuje kotvu nádeje.

Je to Duch Svätý, ktorý – ako dnes hovorí svätý Pavol – nám nedovolí 
zasa upadnúť do strachu, pretože nám dáva pocí�ť, že sme milovanými 
synmi a dcérami. 

Je to Tešiteľ, ktorý nám odovzdáva Božiu nehu. Bez Ducha Svätého 
je život kresťana rozhádzaný, bez lásky, ktorá všetko zjednocuje. Bez Ducha 
Svätého Ježiš zostáva iba postavou z minulos�, s Duchom Svätým je živou 
osobou dneška; bez Ducha Svätého je Písmo iba mŕtvou literou, s Duchom 
Svätým je Slovom života. Kresťanstvo je bez Ducha Svätého moralizovaním 
bez rados�; s Duchom Svätým je životom.

Duch Svätý, Božia harmónia, ty, čo premieňaš strach na 

dôveru a uzavretosť na darovanie sa, príď k nám. 

Daj nám radosť zo vzkriesenia, stálu mladosť srdca. 

Duch Svätý, naša harmónia, ty, ktorý z nás robíš jedno 

telo, vlej svoj pokoj Cirkvi a svetu. 

Duch Svätý, urob nás dômyselnými tvorcami svornosti, 

rozsievačmi dobra, apoštolmi nádeje.



8. VCEZROČNÝ TÝŽDEŇ myslava baška

Pondelok
24. 5.

Preblahoslavenej Panny 
Márie, 

Matky Cirkvi

18.15
ZBP Janka a Rasťo s rod.         ---

Utorok
25. 5.
Féria

18.15
úmysel ordinára                         

         
---

Streda
26. 5.

Sv. Filiap Neriho

18.15
† Irena Balintová ---

Štvrtok
27. 5.

Nášho Pána Ježiša 
Krista, Najvyššieho a 

večného kňaza

18.15
† kňazi 

Košickej arcidiecézy
---

Piatok
28. 5.
Féria

18.15
† Štefan (1. výr.) ---

Sobota
29. 5.
Féria

18.00
  † Alžbeta Bugošová               
   ( z nasledujúcej slávnosti)

17.00                         
 za farnosť                      

  (z nasledujúcej slávnosti)

Nedeľa
30. 5.

Slávnosť 
Najsvätejšej Trojice

8.00                                               
 ZBP Margita, Stanislav

9.30
za farnosť                                      

  11.00                                           
 úmysel kňaza

(M.U.)

9.30                                
 † Anna  

(M.U.)                       

Prehľad liturgických slávení na budúci týždeň


