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Podklady  pre  7.  stretnutie  v  rámci  prípravného  kurzu  pred  prijatím  sviatosti
birmovania. Materiál vychádza z publikácie YOUCAT Firmkurs Begleitbuch,1 téma 07.2
jedoplnená o viaceré prvky vrátane interpretácie ikony, adaptovaná pre veľkú skupinu
birmovancov a prepojená s Písmom a modlitbou.
Téma: Duch Svätý je tretia Božská osoba. On nám dáva silu pre vedomý život s
Bohom. Predstavenie ovocia Ducha Svätého.

Pomôcky: Prezentácia BIRM_Y-PREZ_07.ppt, Sväté Písmo, Youcat. Pracovné listy
a prezentácie sú dostupné na www-tvoj-strom.info.2

Štruktúra stretnutia: 1. Úvodná modlitba, 2. čítanie biblického textu, 3. katechéza,
4. informácie, 5. Prosby a modlitba Pána, 6. záverečná modlitba. Stretnutie sleduje
štruktúru liturgie slova, možno ho doplniť vhodnými piesňami.

Katechéza3

ÚVOD

Zahrajte si kolo hry Veľký Neznámy. Predstav si tajomnú osobu a tvoji birmovanci musia pomocou uzatvorených otázok
(odpovedáš len ÁNO/NIE) zistiť, o koho ide. Samozrejme, že by malo ísť o Ducha Svätého. Ak tému poznajú dopredu,
môžeš vybrať inú osobu, prípadne môžu hádať niektorý z darov alebo ovocia Ducha Svätého.

Duch Svätý nie je „Veľký Neznámy“ len v tejto hre. Mnohí z nás vôbec netušia, čo si
majú pod tým tajomným „Duch Svätý“ vôbec predstaviť.

EXPEDÍCIA ZA KÝM?
Môžeš začať krátkou diskusiou na tému Čo je to duch. Odpovede budú asi rôzne, od strašidiel cez duchov mŕtvych,
ktorí zostali medzi nami, až po zlých a dobrých duchov. Môžete sa tiež baviť o výrazoch ako duch doby, duch nejakej
inštitúcie.  Pripomeňte tiež chápanie ducha ako nejakej neurčitej,  no  mocnej  energie,  niečoho, čo sa dá vycítiť,
vytušiť... Potom nastoľte otázku:

Akým duchom je Duch Svätý, v ktorého veria kresťania? Je to strašidlo pre malé
deti, mŕtvy človek, ktorý neodišiel z tohto sveta, démon, džin z fľaše, neznáma
energia, či symbolické pomenovanie pre niečo, čo charakterizuje naše vzťahy a
postoje (podobne ako duch doby či školy...)?

SN 03

Odpoveď môžeme nájsť v našom vyznaní viery: 

Verím v jedného Boha...

• Otca, Stvoriteľa neba i zeme...

• Ježiša Krista, jednorodeného Syna

• Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá
istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. Čo to znamená?

SN 04

Duch Svätý je:
SN 05

1. Duch –  niekto  (osoba),  nehmotný,  nadprirodzené  bytie
(nadprirodzené nie je to isté ako neprirodzené!)

2. Pán a Oživovateľ – tento Duch je ale duchom s „D“, je Pán (grécky Kyrios –
titul, v Písme ktorý patrí len Bohu.  A je  Oživovateľ,  teda Boh, ktorý dáva život
tomu, čo je bez života. Robí nás schopnými nového života v Duchu.

3. Vychádza z Otca i Syna -  Vychádza  z  Otca  aby  pomazal  Ježiša  za  Krista

1 BAER, N.,  YOUCAT Firmkurs Begleitbuch, YOUCAT Verlag, Auburg 2014.  Neoficiálny preklad:  YOUCAT Sprievodca prípravou na
birmovku in:  http://www.tvoj-strom.info/Home/mladez/stretka-pre-mladez-ii/youcatprievodcapripravounabirmovku
(17.10.20.14).

2 Por.: http://www.tvoj-strom.info/Home/mladez/stretka-pre-mladez-ii/youcatprievodcapripravounabirmovku (16.11.2014).
3 Por.: BAER, N., YOUCAT Firmkurs Begleitbuch, YOUCAT Verlag, Auburg 2014, s. 50-51.
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(grécke slovo  Christos  znamená  Pomazaný).  Vychádza zo Syna, lebo Kristus nám
posiela Ducha Svätého a On nás pomazal za Božie deti.

4. Poklona a sláva ako Otcovi a Synovi - je Boh a teda mu patrí uctievanie.

5. Hovoril ústami prorokov - ako proroci aj my sa podriaďujeme jeho vnuknutiam
a moci.

SN 06

PÍSMO: TURÍCE

Prácu s biblickým textom uvedieme otázkami: Ako pôsobil Duch Svätý na apoštolov?  Čo spôsobil v ich životoch?
Birmovanci pracujú s textami Sk 2, 1-41 a Jn 20, 19-22 a hľadajú odpovede na položené otázky. Nakoniec zhrnieme a
doplníme podľa poznámok. Texty môžu birmovanci vyhľadať a analyzovať v skupinkách.

SN 07
1. Posilnil ich a zbavil strachu. 

Jn 20, 19a - „Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za
zatvorenými dverami.“ Pred zoslaním Ducha Svätého sa skrývajú, sú plní strachu.

Sk 2, 14 - „Vy ste  zapreli  Svätého a Spravodlivého a žiadali  ste,  aby vám prepustil  vraha.“ Predtým
ustrašený Peter to povie pred veľkým davom ľudí!

Sk 4, 1-10 - Vtedy im Peter,  naplnený Duchom Svätým, povedal:  „Vodcovia  ľudu a starší!  Ak nás dnes
vyšetrujete pre dobrý skutok, vykonaný na chorom človekovi, ako sa tento uzdravil, nech je známe vám všetkým a
všetkému izraelskému ľudu, že v mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh ho vzkriesil z
mŕtvych, stojí tento človek pred vami zdravý!“ Opäť hovorí pred davom!

Sk 4, 13-20 - „Peter a Ján im odpovedali: Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha;
lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ Toto dokonca hovorí veľrade, po tom, čo strávil noc vo
väzení!

SN 08
2. Dal im moc konať skutky, ktoré sami konať nedokázali.

Sk 2, 5-12 - Hovoria jazykmi.
Sk 3, 1-16 - Majú moc uzdravovať.

3. Pripravil ich na dielo, ktorým ich Ježiš poveril.
Jn 20, 21-23 - A znova  im  povedal:  „Pokoj  vám!  Ako  mňa  poslal  Otec,  aj  ja  posielam  vás."  22 Keď  to

povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. 23 Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu
ich zadržíte, budú zadržané." Dal im Ducha Svätého!

OVOCIE DUCHA SVÄTÉHO: DUCH SVÄTÝ V TVOJOM ŽIVOTE

SN 10
Spoločne si prečítame Gal 5,22-23 a stručne charakterizujeme ovocie Ducha Svätého (YOUCAT - Príprava na birmovku,
s. 63-67). Témou sa budú birmovanci viac zaoberať samostatne v pracovnom liste.

IKONA: ZOSTÚPENIE DUCHA SVÄTÉHO4

Ak máte dosť času, môžete birmovancom priblížiť ikonu Zostúpenia Ducha Svätého.
SN 11-13

Tajomstvo  Zoslania  Ducha  Svätého  a  jeho  vzťah  k  Cirkvi  vynikajúco  ilustruje
starobylá ikona Zostúpenie Ducha Svätého.

Sviatok Zoslania Ducha Svätého nie je iba spomienkou istej historickej udalosti. V
liturgickom slávení sa tá udalosť sprítomňuje a aktualizuje. Podobne je to aj  s
ikonou Zostúpenie Ducha Svätého. Ikonopisec má hlbší záujem, než len zobrazenie
udalosti z dávnej minulosti.

Ikonu  tvoria  3  oblúky,  dva  sústredené,  menší  vo  vnútri  väčšieho,  majú  svoj
pomyselný stred niekde na Zemi, tretí, opačný, má svoj stred v nebi.

V najväčšom (strednom) oblúku sedia po stranách apoštoli. Je ich dvanásť. Zradca
Judáš  je  nahradený  apoštolom  Pavlom,  hoci  historická  udalosť  Zoslania  Ducha
Svätého predchádzala Pavlovmu obráteniu.  V niektorých verziách ikony dokonca
nachádzame aj evanjelistov Marka a Lukáša. Aj z toho je zrejmé, že ikonopisec
nezaznamenáva historickú udalosť, ale výpoveď viery.

Zhromaždenie  tu  symbolizuje  Cirkev.  Apoštoli  sedia  v  polkruhu,  v  jednote  a
harmónii. Zdrojom ich jednoty je iný polkruh, v hornej časti ikony, symbolizujúci

4 Por.: http://iconreader.wordpress.com/2011/06/14/pentecost-icon-as-an-icon-of-the-church (12.05.2013).
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zostúpenie Ducha Svätého. Z modrého polkruhu zostupuje na každého jedného lúč a
osvecuje  ho.  Ohnivé  plamienky  nad  hlavami  nevidíme.  Možno  preto,  že  ikona
zachytáva proces  zosielania, apoštolov vidíme tesne pred tým, ako prijali  Ducha
Svätého.

V dolnej časti ikony nachádzame ďalší polkruh a v ňom postavu starého panovníka,
slávnostne oblečeného. Priestor za ním je temný, čierny. Jeho meno je Kozmos a
symbolizuje svet. Je oblečený tak, ako to prislúcha pozemskej autorite. Vystupuje
tu ako reprezentant celého ľudstva, ba možno i celého stvorenia, tých, čo sedia vo
tme  a  tôni  smrti  (Lk 1,  79).  V  náručí  drží  šatku  a  v  nej  dvanásť  zvitkov,
symbolizujúcich náuku apoštolov.

Sedí  vo  tme a tôni  smrti,  ale  je tu  nádej,  že  apoštoli  zanesú,  vedení  Duchom
Svätým, Kristovo svetlo do všetkých krajín a národov.

Čestné  miesto,  v  strede  medzi  apoštolmi  Petrom a  Pavlom,  miesto  učiteľa,  je
prázdne. Je to miesto Krista, ktorý fyzicky vystúpil do neba. Napriek tomu nie sú
sami, nenechal ich ako siroty. Posiela Ducha Svätého.

Čestné miesto je prázdne fyzicky. Aj to má svoju výpovednú hodnotu. Pred sebou
máme predsa Cirkev, Kristovo tajomné telo.

File:BIRM_Y-07. Expedícia za Duchom Svätým.odt,© jtm 2014
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ÚVODNÁ MODLITBA

Príď, Duchu Svätý, tvorivý
príď svojich verných navštíviť,

naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.

Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,

zdroj živý, láska, oheň v nej
i pomazanie duchovné.

Ty, darca darov sedmorých,
prst Boží v dielach stvorených,

ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.

Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú,
keď telo klesá v slabosti,

vzpriamuj ho silou milosti.

Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v každý čas,
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.

Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať

a v teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy, vo všetkých dňoch.

Amen.

ČÍTANIE

Čítanie zo Skutkov apoštolov (Sk 2, 1-11)
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 ktorom 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 hovoriť.
V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú
pod nebom.
Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení,
lebo  každý  ich  počul  hovoriť  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 Mezopotámie, Judey
a Kappadócie, 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.“
Počuli sme Božie slovo.

PROSBY

Oslavujme Boha Otca, ktorý skrze Krista zhromaždil svoju Cirkev,
a prosme: Zošli Cirkvi svojho Ducha Svätého.

1. Ty  chceš  jedným  krstom  v Duchu  zjednotiť  všetkých  ľudí
v Kristovom tajomnom tele; daj, nech sú všetci veriaci jedno srdce
a jedna duša.
2. Ty chceš naplniť svojím Duchom celý zemekruh; daj, nech všetci
ľudia budujú spravodlivý a pokojný svet.
3. Otec  všetkého  tvorstva,  ty  chceš  jedinou  vierou  zhromaždiť
svojich rozptýlených synov a dcéry; osvieť milosťou Ducha Svätého
všetkých ľudí.
4. Ty skrze svojho Ducha obnovuješ všetko; uzdrav chorých, poteš
utrápených a všetkým udeľ spásu.
5. Ty si  skrze Ducha Svätého vzkriesil  svojho Syna z mŕtvych; daj
našim zosnulým účasť na sláve vzkriesenia.

ZÁVEREČNÁ MODLITBA5

Dýchaj vo mne, Duch Svätý, aby som myslel na to, čo je sväté. 

Pretvor ma, Duch Svätý, aby som konal to, čo je sväté.

Zváb ma, Duch Svätý, aby som miloval to, čo je sväté.

Posilni ma, Duch Svätý, aby som zachoval to, čo je sväté.

Stráž ma, Duch Svätý, aby som nikdy nestratil to, čo je sväté. Amen

(Sv. Augustín)

5 YOUCAT  Sprievodca  prípravou  na  birmovku,  s.  25,  in:  http://www.tvoj-strom.info/Home/mladez/stretka-pre-mladez-
ii/youcatprievodcapripravounabirmovku (17.10.20.14).
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