
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
„Tu sa náhle strhol hukot z neba,
Ako keď sa ženie prudký vietor...

Všetkých naplnil Duch Svätý
A začali hovoriť inými jazykmi,
Ako im Duch dával hovoriť.“

(Sk 2, 2.4)

Rozjímanie

Modlitba s pátrom Dolindom

-Joanna Bątkiewicz-Brożek: Ruženec odovzdanosti s pátrom Dolindom-

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC JÚN

Úmysel Svätého Otca: 
„Modlime sa za kresťanské rodiny na celom svete, aby do kaž-

dodenného života konkrétnymi skutkami vnášali bezvýhradnú 
lásku a svätosť“.

Úmysel našich biskupov: 
„Aby kňazi boli čo najvernejším obrazom Dobrého Pastiera“.

„Táto nezvyčajná udalosť nemala v sebe 
žiaden nátlak, búrlivosť. Nastala, aby 
pripravila ducha apoštolov, skoncentrovala ho, nasmerovala úplne 
na Boha, keďže Duch Svätý ich chcel ovládnuť úplne a potrebov-
al pripraviť ich srdcia úkonom pokory (poníženia) a spasiteľnou 
bázňou... Všetkých naplnil Duch Svätý a prijali dar byť rozumení 
všetkými národmi, keďže hovorili jazykmi... Tak aj Boží Duch 
pripravil zjednotenie sveta v jednom srdci a jednom duchu.“

„Veni sancte Spiritus! Duchu Svätý, Bože, príď aj do môjho vnútra 
a oživ ma... Príď, nemôžem ísť k Ježišovi bez teba a nemôžem prijať 
tvoje dary, ak nebudem mať život, ktorý mi dáva Ježiš. On je ako 
olej a ty si plameň. Oheň nemôže byť zapálený bez oleja... Príď, 
Duchu svätý, a obnov tvárnosť zeme!“

Aj tento mesiac vo štvrtok 9. 6. 2022 sme všetci pozvaní na stret-
nutie Združenia Faustínum do kláštora, kde sa stretneme po sv. 
omši. V Lectio Divina tentokrát budeme rozjímať spolu s otcom 
Tomášom nad textom zo Sv. Písma: Jn 17,1-26.



„NIE ŠTÍT, ALE ...“
Raz, keď som už končil návštevu pacientov a odchádzal z co-

vid - oddelenia, ma zastavil jeden lekár. Hovoril mi o tom, ako 
by som sa mal chrániť pred vírusom pri kontakte s pacientmi. 
Hlavne by som si mal dávať pozor a chrániť si oči, nos a ústa. 
Jedného dňa som prišiel do nemocnice, obliekol som sa ako ob-
vykle, ale keď som vstúpil na oddelenie, zabudol som si vziať 
štít. Išiel som do prvej izby, v ktorej aj keď boli traja pacienti, 
prijal ma z nich len jeden. Chvíľku sme hovorili. Vybavujem 
si, že hovoril, že do nemocnice okrem neho trafila ešte aj jeho 
mama a jeho svokra, ktorá zomrela. Bol plný bolesti a trápilo 
ho aj to, že ani na jej pohreb teraz nebude môcť ísť. A tak sme 
sa začali modliť. Prijal Pána Ježiša vo sviatostiach, pomodlili 
sme sa za neho aj za jeho svokru. A ja som pokračoval ďalej. 
V ďalšej izbe som sa zastavil pri ďalšom pacientovi. Keď som 
prišiel až do tretej izby, bol tam pacient, ktorý mal na ústach 
masku s kyslíkom. Po rozhovore a sprostredkovaní mu Pána Je-
žiša vo sviatostiach, som mu ešte ponúkol modlitbu príhovoru. 
Sedel na posteli a ja som sa postavil pri ňom. Dal som mu štólu 
na hlavu a začal som sa modliť. A naraz sa mi urobilo veľmi 
príjemne. Plastový overal spôsoboval to, že celý čas - keď som 
bol v ňom - som sa potil. Po 2-3 hodinách tričko vždy bolo tak 
mokré, že som ho mohol vyžmýkať. A teraz tak nádherný pocit 
- ako keby niekto zapol klimatizáciu - veľmi prijemné chladenie 
po tvári? Krásny zážitok. Až po pár minútach som si uvedomil, 
že stojím nad maskou (20-max. 30 cm), cez ktorú tento muž 
prijímal kyslík. A keď vydychoval, celý jeho výdych mi chladil 
tvár, lebo som nemal štít. Pri celom tomto krásnom pocite som 
sa hneď spotil a to s intenzitou niekoľko ráz násobne. Lenže čo, 
po tých 20-25 minútach prítomnosti na oddelení a stretnutiach s 
pacientmi všetko už bolo „vymaľované“ - riešiť teraz čokoľvek 
- mi prišlo - že to nemá zmyslel. Tak sme sa ešte chvíľku po-
modlili, rozlúčili - a plný sklamania zo seba - som si šiel vziať 
ten nešťastný štít. Keď som ho vzal do rúk, vo vnútri som počul 
hlas: „nie štít ťa chráni, ale moja milosť“. Bolo to zvláštne, lebo 

- Pokračovanie svedectiev z čísla 17 Nášho Adonaia -

- Liturgická modlitba -

naraz celý smútok, sklamanie a neistota (a možno skôr istota, 
že tým to všetko pre mňa končí na covidovom oddelení) sa pre-
menili na - dobre mi už zvané, keď prichádza Pán - pokoj a ra-
dosť... Nič menej bol to dlhý týždeň. Zneisťovanie nepriateľom, 
že to žiaden Boží hlas, že je to len moja projekcia, prichádzali 
každú chvíľu. Keď prišiel ôsmy deň (vraj inkubačná doma trvá 
5-7 dni) prebudil som sa s pocitom Božieho víťazstva.

Ďakujem Pánu Bohu za to, že ma priviedol do nemocnice na covid - 
oddelenie, aby som mohol byť svedkom Jeho lásky a Jeho moci. A keď 
som premýšľal nad tým, ako by som mohol zakončiť toto svedectvo o 
tom, že Boh žije a je stále s nami a že Jeho moc neskončila - dokonca 
aj tam na covidovom - oddelení, tak mi prišli slová starca Simeona: 
„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slo-
va, lebo moje oči uvideli tvoju spásu...“.

PANNA MÁRIA MATKA CIRKVI
Na Kalvárii, vo chvíli Ježišovho zomi-

erania na kríži, dostala rodiaca sa 
Cirkev v Márii veľký dar Matky. Titu-
lom „Mária, Matka Cirkvi“ oficiálnym 
spôsobom ozdobil Pannu Máriu pápež 
Pavol VI. dňa 21. novembra 1964. Do Lo-
retánskych litánií bol zaradený v r.1980 
a od r. 2018 sa na podnet pápeža Fran-
tiška v pondelok po Turíčnej nedeli slávi 
spomienka Panny Márie – Matka Cirkvi 
na celom svete.

„Bože, milosrdný Otče, tvoj jednorodený Syn pribitý na kríži, 
dal nám všetkým za matku Preblahoslavenú Pannu Máriu; daj, 
prosíme, aby tvoja Cirkev s jej láskavou pomocou zo dňa na deň 
rástla, tešila sa zo svätosti svojich duší a pritiahla do svojho 

náručia všetky národy sveta.“


