
DEO GRATIAS 
(k 30. výročiu vzniku Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline) 
 
Plní radosti a vďaky 
padáme dnes na kolená, 
keď sa stužka 
ešte vždy zelená, 
Učiteľ, 
Pán a Boh 
našich sŕdc a duší: 
keď nám srdce 
mocne búši. 
Ponorení do vône 
tridsiatich ruží, 
symbolu jubilea 
vzácnej alma mater, 
do ktorej nás povolala 
Otcova vôľa 
i sila Slova, 
zjednotené láskou Ducha. 
A my sme poslúchli 
Trojjediného Boha, 
a nie, čo kričí doba. 
 
Bohatstvo nebeských vzťahov 
pritiahlo naše srdcia i vôľu, 
Keď sme si volili 
osobnú cestu do nadzemských radov – 
tu i hore. 
Neraz nám doma 
i v živote 
rozprávali o dobrote, 
láske, 
poslušnosti a svätosti 
Rabbuniho, 
Božieho Syna, 
Vykupiteľa, 
ktorého umučením 
a zmŕtvychvstaním 
bola odčinená 
naša vina 
A otvorená cesta za ním. 
On v tridsiatke, 
podobne ako naša jubilejúca 
milovaná škola, 
začal ohlasovať 
Božie kráľovstvo a pokánie. 



V tichu sa pripravoval 
na svoje poslanie; 
a po krste v Jordáne, 
keď zjavil svojho Otca 
i Svätého Ducha, 
išiel k národom, 
aby ich učil. 
 
Tak sa zrodili spoločenstvá, 
v ktorých vždy kvitla  
čerstvá viera a sila Ducha. 
 
Ako sa nezapísať do školy, 
kde vzdelávanie, 
vedno s vierou 
učia poznávať pravdu  
a milovať; 
kde stvárňujú človeka 
s identitou 
Božieho dieťaťa 
na Boží obraz a podobu 
aby predbehol neľútostnú dobu. 
 
Vďaka vám rodičia 
i učitelia, 
že ste nám odmalička 
ukazovali, 
ktorou bránou 
máme vkročiť do života 
a po ktorej ceste kráčať, 
aby sme poznali 
plnosť pravdy 
a zmysel všetkého; 
dosiahli svoj cieľ 
a osobné poslanie, 
a tak mali život 
v hojnosti a plnej radosti. 
 
Vyslovujeme 
srdečné Pán Boh zaplať 
všetkým, 
ktorí nám držali palce 
na ružencových zrnkách, 
veriac v spoločenstvo svätých. 
 
Dospeli sme  
vo svojej zrelosti. 



Uvedomujeme si,  
do akej krásy  
sme vyrástli 
pod starostlivosťou 
Boha a dobrých ľudí, 
ktorých vedie láska, 
budí múdrosť Slova 
a zodpovednosť 
za blížnych. 
Pán nás osvecoval 
i posväcoval, 
aby sme s vďakou prijali 
plnosť darov Svätého Ducha 
a ich ovocím nasycovali svet, 
keď ochoty a vďaky 
takmer niet. 
 
Dnes nám vyspevuje  
nová sloha, 
ktorá kedysi znela  
víziou dobra. 
Dorástla už do spomienok, 
ale s túžbou po dobre 
drží krok, vije vienok  
lásky. 
 
DEO GRATIAS 
Krok k večným výšinám, 
Kde nás čaká Pán. 
 
Požehnaj, Pane,  našu školu, 
nech neutrpí škodu, 
ale vždy má dostatok 
dobrých študentov 
i pedagógov, 
ktorí komunikujú s Bohom, 
prinášajú pravdu o ňom 
a spievajú mu: Svätý, Svätý, Svätý; 
DEO GRATIAS! 
 

František Babiar 


