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Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

T
ýž

d
en

n
ík

 R
ím

sk
ok

a t
o l

í c
k

e j
 f

a r
n

o s
t i

 s
v.

 B
a r

t o
l o

m
e j

a  
v  

K
oš

i c
i a

ch
 -

 M
ys

l a
ve

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

Jn 14, 15-16. 23 b-26
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať 

moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal 

s vami naveky.

Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; 

prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje 

slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.

To som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, 

ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo 

som vám povedal.“



Päťdesiat dní po Veľkej noci slávime slávnosť Turíc, pri ktorej si 

pripomíname prejav sily Ducha Svätého, ktorý – ako vietor a ako oheň 

– zostúpil na apoštolov zhromaždených vo Večeradle a dal im schopnosť s 

odvahou kázať evanjelium všetkým národom. 

Tajomstvo Turíc, ktoré správne spájame s touto udalosťou, pravý 

krst Cirkvi, sa však ním nevyčerpáva. Cirkev totiž neustále žije vanutím 

Ducha Svätého, bez ktorého by vyčerpala svoje sily ako plachetnica, ktorej 

by chýbal vietor. 

V slávnostnom celebrovaní Turíc sme pozvaní vyznať našu vieru v 

prítomnosť a v pôsobenie Ducha Svätého a prosiť o jeho vylia�e na nás, na Cirkev 

a na celý svet. Duch je to�ž darom, ktorý Ježiš vyprosil a neustále vyprosuje 

od Otca pre svojich priateľov; prvý a hlavný dar, ktorý nám vymohol svojím 

zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením.

 O tejto Kristovej modlitbe hovorí dnešné evanjelium v kontexte Poslednej 

večere. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať 

moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami 

naveky.“ 



Tu sa ukazuje modliace sa Ježišovo srdce, jeho synovské a bratské srdce. 

Táto modlitba dosahuje svoj vrchol a svoje naplnenie na kríži, kde je Kristova 

invokácia celkom stotožnená s jeho úplným sebadarovaním. Tak sa jeho modlitba 

stáva takpovediac pečaťou jeho úplného darovania sa z lásky k Otcovi a k 

ľudstvu. Invokácia a darovanie Ducha sa stretávajú, prelínajú a stávajú sa jedinou 

skutočnosťou. Ježišova modlitba pri Poslednej večeri a na kríži je skutočne 

modlitbou, ktorá trvá i v nebi, kde Kristus sedí po pravici Otca. Ježiš to�ž stále žije 

svoje kňazstvo prihovárajúc sa za Boží ľud a ľudstvo. Modlí sa �ež za nás všetkých 

a prosí Otca o dar Ducha Svätého.

Z Božieho Syna usmrteného, vzkrieseného a vracajúceho sa k Otcovi 

teraz na ľudstvo s nevýslovnou energiou zostupuje Božský dych, Duch Svätý. 

Čo spôsobuje toto nové a mocné sebazdieľanie Boha? Tam, kde sú roztržky 

a odcudzenia, vytvára jednotu a porozumenie. Začína sa proces opätovného 

zjednotenia čas� rozdelenej a rozptýlenej ľudskej rodiny; osoby, často redukované 

len na indivíduá, ktoré medzi sebou súťažia alebo vytvárajú konflikty, dosiahnu�m 

Ducha Kristovho sa otvárajú skúsenos� spoločenstva, ktoré ich môže spojiť až do 

tej miery, že z nich utvára nový organizmus, nový subjekt: Cirkev. Toto je účinok 

Božieho diela: jednota. Jednota je preto poznávacím znamením, vizitkou Cirkvi v 

priebehu jej univerzálnych dejín. 

Už od počiatku dňa Turíc hovorí všetkými jazykmi. Univerzálna Cirkev 

predchádza miestnym cirkvám, ktoré sa jej musia vždycky prispôsobovať podľa 

kritérií jednoty a univerzality. Cirkev nikdy nezostáva väzenkyňou poli�ckých, 

rasových a kultúrnych hraníc; nemožno ju zamieňať so štátom a ani s federáciami 

štátov, pretože jej jednota je iného druhu; usiluje sa o prekročenie všetkých 

ľudských hraníc.

 Od�aľto vychádza pre kresťanský život prak�cké kritérium rozlišovania: 



pokiaľ sa jedna osoba či spoločenstvo uzavrie vo vlastnom spôsobe myslenia a 

jednania, je to príznak toho, že sa vzdialila od Ducha Svätého. Cesta kresťanov 

a miestnych cirkví sa musí neustále konfrontovať s jedinou a Katolíckou cirkvou 

a harmonizovať s ňou. To neznamená, že jednota stvorená Duchom Svätým je 

nejakým druhom rovnostárstva.

Na Turíce sa Duch Svätý ukazuje ako oheň. Jeho plameň zostúpil na 

zhromaždených učeníkov, zapálil sa v nich a daroval im novú zanietenosť Božiu. Tak 

sa uskutočňuje to, čo predpovedal Pán Ježiš: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem a čo 

iné chcem, len aby už vzplanul!“ Apoštoli spolu s veriacimi rôznych spoločens�ev 

niesli tento božský plameň až na „koniec zeme.“ Otvorili tak ľudstvu cestu, žiarivú 

cestu. Spolupracovali tak s Bohom, ktorý svojím ohňom chce obnoviť tvár zeme. 

Tento oheň je celkom odlišný od tých, ktoré sú spôsobené vojnami a bombami! 

Ako je odlišné Kristovo vzplanu�e šírené Cirkvou v porovnaní s požiarmi, ktoré 

spôsobili diktátori všetkých čias, vrátane minulého storočia, ktoré za sebou 

nechávajú spálenú zem! Plameň Boží, plameň Ducha Svätého je rovnaký ako oheň 

kríka, ktorý vzplanul ale nezhorel. Je to plameň, ktorý horí, ale neničí, ba dokonca 

vzplanie tak, že roznecuje �e najlepšie a najopravdivejšie stránky človeka a ako pri 

tavení sa vynára vnútorná forma, jeho povolanie k pravde a láske.

Kto sa zveril Ježišovi, zakúša už v tomto živote pokoj a radosť srdca, ktoré 

svet nemôže dať a nemôže ich ani vziať, ak nám ich Boh raz daroval. Bolesť, ktorú 

nám spôsobuje opheň Ducha Svätého je nevyhnutná k našej premene. Je to realita 

kríža: nie zbytočne je „oheň“ v Ježišovej terminológii výrazom predovšetkým pre 

tajomstvo kríža, bez ktorého neexistuje kresťanstvo. Preto osvietení a posilnení 

týmito slovami života pozdvihnime našu prosbu: Príď, Duchu Svätý, zapáľ v nás 

oheň svojej lásky! 


