
Slavnost Seslání Ducha svatého B 

Jan 15, 26 – 27; 16, 12 – 15 

Sk 2, 1 - 11 

Motto: Duch svatý nám pomáhá. 

Zamyšlení: 

Dnes si připomínáme velkou událost. Víš, jakou? 

To, že Pán Ježíš poslal apoštolům Ducha svatého. 

Mohli bychom se zeptat: „Proč Pán Ježíš nezůstal s apoštoly pořád?“ Zkusíme si to ukázat na příběhu:  

Byla jednou jedna holčička, jmenovala se třeba…Anička. Aničce moc chutnala maminčina 

bábovka a taky ji bavilo mamince při pečení pomáhat.  

Nejdřív ji maminka nechala jenom míchat těsto vařečkou. Pak už Anička mohla i sypat mouku 

do mísy. A když ji poprvé maminka poslala pro vajíčka do ledničky, nesla je Anička hrozně opatrně, 

aby jí žádné neupadlo.  

Postupně se Anička naučila dělat všechno sama, i když jí maminka pořád ještě radila a 

kontrolovala.  

Když už si byla maminka jistá, že Anička bábovku dobře umí, nechala ji v kuchyni při pečení 

samotnou. Pro jistotu nechala Aničce na stole jen recept, aby se mohla podívat, kdyby si nevěděla 

rady.  

Anička se nejdřív trochu bála, aby něco nepokazila, ale nakonec pyšně přinesla mamince svou 

první úplně samostatnou bábovku ukázat. Od té doby pekla Anička bábovku už vždycky sama a dělala 

s ní všem velkou radost. 

Co by se stalo, kdyby maminka Aničku nenechala samotnou, ale pořád jí pomáhala? 

Anička by se nikdy pořádně sama péct nenaučila. Nevěřila by si a bez maminky by bábovku nikdy 

neupekla.  

Pán Ježíš také učedníkům nejdříve vše ukazoval, pak je vzal, aby mu pomáhali a nakonec je nechal, 

aby to zkusili sami. Ale stejně, jako maminka nechala Aničce recept – pomocníka, který by jí poradil, 

kdyby si nevěděla rady, nechal Pán Ježíš apoštolům Ducha svatého. A dává ho i nám, aby nám 

pomáhal.  

Takže když si s něčím nebudeme vědět rady, třeba čím máme udělat mamince radost nebo koho si 

vybrat za kamaráda, co uděláme? 

Poprosíme Ducha svatého, aby nám poradil.  

Určitě nás na holičkách nenechá. 

Závěr: Budeme prosit Ducha svatého, aby nám pomáhal. 


