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Ahoj, kamaráti! 
– Dobromilka, tie červené šaty ti naozaj pri-
stanú.
– Ďakujem za kompliment, Svetlúšik. Zla-
dila som sa so sviatkom Zoslania Ducha 
Svätého.
– Ahá. Aj pán farár má vo sviatok Ducha 
Svätého oblečený červený ornát. Ako ohni-
vé jazyky, ktoré sa zjavili vo večeradle v deň 
Turíc. 
– Aj dnes sa dozvieme niečo o tretej bož-
skej osobe, ktorú Ježiš nazval aj Tešiteľ; 
Duch Svätý.

Duchu Svätý, 
buď zvelebený!

• Duchu Svätý, ktorý si Otcom i Synom uctie-
vaný, nauč ma žiť v stálej prítomnosti Božej!

• Duchu Svätý, ktorý sídliš v Srdci Božieho Sy-
na, nauč ma poznávať ťa a úprimne milovať!

                                       
                                   

• Duchu Svätý,         ktorý sa staráš o slávu 
Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti 
a v úplnej dôvere v Boha!

• Duchu Svätý, znamenie 
ohnivých jazykov, zapáľ v mo-
jom srdci oheň svojej lásky!

• Duchu Svätý, tajomná holu-
bica, nauč ma chápať Sväté písmo!

• Duchu Svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, 
nauč ma správne sa modliť!

• Duchu Svätý, horiace ohnisko lásky, 
nauč ma žiť múdro a trpezlivo!

• Duchu Svätý, darca všetkých darov, nauč ma 
žiť v pokore a skromnosti!

• Duchu Svätý, bezodná pokladnica milosti, 
nauč ma správne využívať drahocenný čas!

• Duchu Svätý, láska večná, nauč ma dávať dob-
rý príklad iným!
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• Duchu Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vy-
trvalosť v dobrom!

• Duchu Svätý, obšťastňujúce svetlo duše, nauč 
ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dob-
ré skutky!

• Duchu Svätý, Otče úbohých, daj mi poznať 
moje chyby!

• Duchu Svätý, ktorý poznáš i moju budúcnosť, 
zverujem do tvojej ochrany i moju rodinu, pria-
teľov, dobrodincov a všetkých ľudí!
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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 na-
plnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im 
akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na 
každom z nich spočinul jeden. Všetkých na-
plnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazyk-
mi, ako im Duch dával hovoriť (Sk 2, 1 – 4).

Pozývame vás, kamaráti, na modlitbu, ktorá 
vychádza z Litánií k Duchu Svätému. Aj cez zvola-
nia a prosby tejto modlitby sa o Duchu Svätom 
môžeme dozvedieť niečo nové: 

 Ako môžeme Ducha Svätého oslovovať? 

 V akých symboloch sa s ním stretávame? 

 O čo všetko ho môžeš prosiť?

 V čom ti môže pomáhať a radiť?

 Ktorá časť tejto modlitby sa ti najviac páči?  
   Prečo?


