
DUCH SVÄTÝ
Každý človek trpí nejakými obava-

mi a  strachom. Napriek tomu môže 
byť človek od každého strachu oslobo-
dený. Môže v ňom byť pokoj, ktorý ví-
ťazí nad všetkými obavami – človek sa 
však musí stretnúť s Kristom. Vidíme 
to na živote apoštolov, ktorí majú vieru 
v  troskách keď vidia ako ich majstra, 
Ježiša potupným spôsobom ukrižujú 
ako najhoršieho zločinca. Potrebovali 
nanovo vybudovať základy svojej vie-
ry  a tak znovu stretávajú Ježiša – Bo-
žieho Syna, ktorý vstal z mŕtvych. Pri 
tomto stretnutí im Ježiš hovorí: „Pokoj 
vám...“ Nie je to pokoj ktorý dáva svet, 
ale ide o zjednotenie s Bohom, sebou 
samým i s druhými ľuďmi. Každý z nás 
po takomto pokoji túži. 

Preto Ježiš hovorí: „Ako Otec poslal mňa, ja posielam vás...“ Tak sa  z uče-
níkov stávajú apoštoli posilnení Duchom Svätým a jeho darmi, ktorí sú vysla-
ní do celého sveta. V prvom rade je to práve moc odpustenia hriechov, ktorá 
prináša pokoj – zmierenie  s Bohom i ľuďmi... a je tu aj množstvo iných darov, 
ktoré sú podľa sv. Pavla prejavom jediného Ducha Svätého a  sú nám dané 
k tomu, aby sme mohli byť užitoční. Jeden z najväčších darov je schopnosť 
hovoriť o Bohu každému, hlásať radostnú zvesť. 

Tak aj my, ktorí sme prijali pečať Ducha Svätého vo sviatosti birmovania, 
máme byť šíriteľmi pokoja. Našim birmovancom práve to prajem v  týchto 
dňoch, keď prijímajú sviatosť birmovania, aby s Božou pomocou, s pomocou 
Ducha Svätého využili potenciál ktorí v sebe nosia, nech dobre načúvajú hla-
su Boha a sú šíriteľmi dobra a pokoja vo svojom okolí.

- František, farár -

-pápež František-

Je v  móde dávať prívlastky, žiaľ aj nimi urážať. Mô-
žeme povedať, že zažívame určitú „kultúru prívlast-
kov“, ktorá zabúda na podstatné meno vecí. A žijeme 
aj v  určitej „kultúre urážania“, ktoré je prvou odpo-
veďou na názor, ktorý nezdieľam. Následne si uvedo-
mujeme, že to škodí: tomu, kto je urážaný, ale aj tomu, 
kto uráža. Keď sa odplácame zlým za zlé, keď  obete 
prechádzajú na katov, nežijeme dobre. Kto však žije 
podľa Ducha Svätého, prináša pokoj tam, kde sú ne-
zhody, svornosť tam, kde sú konflikty. Duchovní ľudia 
sa za zlé odplácajú dobrým, na aroganciu odpovedajú 
miernosťou, na zlobu dobrotou, na hrmenie tichom, 
na klebety modlitbou, na pesimizmus úsmevom.



BIRMOVANCI –  BIRMOVNÉ MENÁ
VIKTÓRIA CARNÁ:
Birmovné meno Mária som si vybrala preto, lebo je to meno našej Nebeskej matky, ktorá je 
výnimočnou osobou pre nás ľudí, ale aj pre svojho syna Ježiša Krista.

NATÁLIA MARCÁKOVÁ:
Ja som si vybrala Annu Máriu, pretože ma zaujal jej životopis. Žila skromným životom. Bola 
vzorom svojim 7. deťom, do domácnosti vnášala pokoj a lásku. Miernila nepríjemnosti a zná-
šala manželovu tvrdú povahu. V roku 1968 otvorili jej rakvu, kde našli jej telo po 131 rokoch 
neporušené.

GABRIELA PAPCUNOVÁ:
Vybrala som si svätú Barboru pretože sa mi páči že sa vzoprela vlastnému otcovi, ktorý bol 
tyran a zavrel ju do veže kde potajme prijala krst a oddala sa Bohu čo sa otcovi nepáčilo a sťal 
ju mečom.

SAMUEL KIDALA:
Na svätom Tomášovi ma zaujalo to že je ako ja neuverí kým sa sám nepresvedčí.

EVA FETKOVICOVÁ:
Meno Eulalila som si vybrala, lebo  v tých časoch cisár mučil všetkých kresťanov a zabíjal ich 
a aj keď Eulali nehrozilo nebezpečenstvo lebo nebývala v tom meste tak sama dobrovoľne sa 
rozhodla ísť bosá v zime do mesta pred celým mestom povedala „Verím“ aj keď vedela že zom-
rie a bola veľmi mladá takže celý svoj mladý život zasvätil Bohu... páči sa mi že bola odvážna  a 
aj meno mála pekné...

MONIKA MARJOVÁ:
Svoje birmovné meno  Salome (alebo Mária Salome)  som si vybrala preto, lebo ma zaujala tým 
že bola jednou z Márií ktorá ako prvá pribehla k Ježišovmu hrobu keď vstal z mŕtvych. Bola aj 
prvou ktorá uverila.

PATRIK ROHÁC:
Keď som si vyberal birmovné meno tak ma zaujal Svätý Jakub Starší, kvôli jeho presvedčeniu  
vo vieru v Boha, kvôli tomu bol aj popravený.

KRISTÍNA STEFANOVOVÁ:
Za birmovnú patrónkou som si vybrala sv. Janu z Arcu vybrala som si ju preto, lebo je nebojác-
na a cieľavedomá nič ju neodradilo od svojho cieľa. Zachrániť Francúzsko dokázala v mladom 
veku a to na nej obdivujem.

EMMA BARKÓCIOVÁ:
Moje birmovné meno je Klára. Vybrala som sv. Kláru za patrónku preto, lebo ma táto svätica 
upútala svojim životným príbehom. Aj napriek nesúhlasu rodičov chcela svoj život zasvätiť 
Bohu. Žila úplnej chudobe, bez majetku,  stálych príjmov a v klauzúre. Vo svojej chorobe bola 
trpezlivá a šťastná,  že môže trpieť spolu s Kristom.

MARTIN ZEMBOVIC:
Meno Tomáš (apoštol) som si vybral lebo ma zaujalo ako o ňom písal Ján.
Ako neveril na začiatku a potom uveril až keď sa zjavil Ježiš 2. krát.

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ ˇ

VANESSA ŠTEFANOVOVÁ:
Veronika, Ježišova učeníčka Veronika je podľa tradície žena, ktorá podala šatku Pánu Ježišovi, 
keď niesol svoj kríž na Golgotu. Na šatke zostala odtlačok Kristovej tváre. Nikde neexistuje his-
torická zmienka o tejto udalosti, no tradícia je tak silná, že Veronikina šatka a jej čin má pevné 
miesto na krížovej ceste. Prečo práve Veronika? Veľmi sa mi páči, že Veronika pomohla Pánu 
Ježišovi keď mu nikto iný nepomohol. Páči sa mi ako konala a beriem si z toho veľkú inšpiráciu.

JAKUB VARGA:
Mojim birmovným patrónom je Jakub, vybral som si ho preto, lebo bol spravodlivý a až do 
poslednej chvíle bol verný Bohu.

JOZEF MATI:
Sv. Metod je mojim patrónom. Vybral som si ho , lebo ako prvý so sv. Cyrilom hlásali evanje-
lium v slovenskom jazyku, vďaka nim ľudia rozumejú liturgii...

RÓBERT SOTÁK:
Sv. Matúš: vybral som si ho preto, lebo Matúš je jeden z evanjelistov a jeho význam mena je Boží 
muž a hlásal evanjelium v Perzii, Arábia  a Etiópii. 

JÁN RACKO:
Sv. Vojtech – bojoval za dobro ľudí. Bojoval proti otrokárstvu a alkoholizmu.

KRISTÍNA BUCKOVÁ:
Svätú Cleliu Barbieri som si vybrala preto, lebo sa mi na nej páčila jej ľudskosť, pokora a viera, 
ktorej sa nikdy nevzdala. Už od mala túžila byť raz svätou a žila v presvedčení, že za nič na svete 
by sa nedokázala spreneveriť Bohu. Clelia trpela vedomím, že sa vo svete deje príliš mnoho 
hriechov a mnohí od Boha vzdialení, hrešia, pretože ho nepoznajú. Svätá Clelia založila Inštitút 
Malých sestier Sedembolestnej Matky Božej, v ktorej pokračujú jej následníčky. Pre jej duchov-
nú zrelosť ju napriek nízkemu veku ľudia nazývali „matkou“, hoci mala iba 22 rokov. Verím, že 
bude mojou dobrou patrónkou a pomôže mi zotrvávať vo viere s Bohom.

DANIELA PAPCUNOVÁ:
Vybrala som si sväticu menom Lea, ktorá ma zaujala svojim životným postojom, keďže bola 
vdova a mala to ťažké, stále milovala Boha celým svojím srdcom a celou svojou dušou. Cítila že 
ju to napĺňa a tak zasvätila svoj život Bohu. Nikdy neopustila Boha a to si na nej cením.

IMRICH VASKO:
Svoje birmovné meno som si vybral podľa Františka z Assisi, pretože viedol skromný život, v 
ktorom nepotreboval peniaze ale stačila mu Božia prítomnosť.

JÁN PALKO:
Birmovné meno Jozef som si vybral, preto že sv. Jozef  mal ťažký život a napriek tomu 
pomáhal ľudom.
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