
Blahoslavená Zdenka, odovzdaná Duchu Svätému! 

 

Dnes pokračujeme v téme z litánií k bl. Sr. Zdenke, a to konkrétne: Bl. Zdenka, odovzdaná Duchu Svätému! 

Ako možno žiť život odovzdaný Duchu Svätému,  

čo znamená žiť pod jeho vplyvom, tomu sa budeme venovať práve teraz na základe toho,  

ako sa konkrétne v našom živote prejavuje jeho pôsobenie. 

 

  

  

 

   

 



 

  

 



 

 

 



 

 

Dnes zvlášť prosme bl. Zdenku o to, aby sme boli vnímaví na podnety Ducha Svätého v našom živote 

a vedeli ich premeniť či už na prehĺbenie svojho vzťahu k Bohu alebo na praktické skutky voči našim 

blížnym.  

Na záver vás pozývam k spoločnej modlitbe odovzdania sa Duchu Svätému.  

,,Príď, Duchu Svätý, príď so všetkou svojou mocou, príď a  prevezmi kontrolu nad mojim životom, prevezmi kontrolu 

nad mojou mysľou, prevezmi kontrolu nad mojimi myšlienkami, nad mojou predstavivosťou a mojou fantáziou, 

riaď moju pamäť, moje spomienky a moje túžby. Duchu Svätý začni riadiť moje rozhodnutia. Ponúkam ti svoje srdce, 

začni usmerňovať moje emócie, usmerňuj môj hnev, usmerňuj môj strach, usmerňuj všetky moje nepokoje a úzkosti, 

riaď moje pocity viny, riaď moje smutné chvíle, veď moju osamelosť. Duchu Svätý, vezmi do svojich rúk celú moju 

minulosť a uzdrav moje spomienky. Polož svoje ruky na moje zranenia a rany. Duchu Svätý, odovzdávam ti celú 

svoju budúcnosť. A nadovšetko ti obetujem svoju cestu k Ježišovi. Daj mi silu a ochranu pre chvíle, keď budem v kríze. 

Pomôž mi, Duchu Svätý, vo chvíľach znechutenia, ochraňuj ma, keď všetci okolo mňa mi nerozumejú. Ochraňuj ma, 

Duchu Svätý, pred útokmi diabla. Ochraňuj ma vo chvíľach, keď cítim diablov nátlak. Chcem ti poďakovať, Duchu Svätý, 

za všetkých bratov a sestry, ktorých si mi dal. Pomôž mi, Pane, zachovať svoje predsavzatia a záväzky voči tebe. 

Príď, Duchu Svätý a naplň ma sám sebou. Ďakujem ti Ježišu, že si mi dal tento prekrásny dar. Dar Ducha vo mne. Amen.“ 


