
1. DEN §VATODUŠNÍ NovÉNy - pátek po 6. nedělivetikonoční

x MoDL|TBA

Vstupme do modlitby, otevřme se zpě-
vem, ztišením, modlitebním postojem
Duchu Svatému a pozvěme ho do své
modlitby.,,

Přijd] Duchu Svatý, naplň srdce svlích
věrných a zapal v nich oheň své lásky.

sešli svého Ducha a všechno bude
stvořeno.
A obnovíš tvář země.
Modleme se: Bože, ty nám sesíláš
svého Ducha, aby nás osvěcoval svět-
lem pravdy; dej, ať nám tato jeho po-
moc nikdy nechybí, abychom se dobře
rozhodovali a správně jednali. Skrze
Krista, našeho Pána. Amen.

) DUCH SÍLY PROTI NAŠEMU STRACHU

Ul sk t,5.8

Tak praví Pán: ,,Jan křtil vodou, ale vy budete pokrtěni Duchem Svatým za několik málo dní, Až na vás se-
stoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mýnri svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ana, až
na konec země,"

J K zamyšlení
Duch síly působí ve světě. Apoštolové překonali strach a všude hlásali Ježíše Krista. A mnozí je nás|edovali
od pokolení do pokolení, od národa k národu. Až do konce časů bude Duch Svatý projevovat svou moc na

lidech, kteříJežíše vyznávali a následují.

,,Častou překážkou působení Ducha je strach. Je to tento strach: Bůh mne nemiluje, ano, On mne prostě
milovat nemůže, protože jsem tak špatný. Uvažujeme-li o tom, vysvitne nám, že při tomto druhu strachu se

nedíváme vůbec na Boha, ale mnohem spíše na sebe samotné, na naše zásluhy nebo na nedostatek zásluh.
Je tedy třeba v síle Ježíšově obrátit směr našeho pohledu.
Další strachy, které nás mohou přepadnout: ,,nejsem hoden", ,,stanu se směšným, ztrapním se", ,,co si

o mně budou myslet druzí",,,budu se lišit". U všech těchto strachů stojív popředí naše vlastní já. Když se
nám stane zřejmým, oč tu vlastně jde, musíme jako topící se Petr natáhnout ruce k ježíšovi a chopit se jeho
ruky (srov. Mt 1,4,26-31,)." (podle E. Sieverse)

,K prosby

Prosme o Ducha síly:

Přijd|, Duchu Svatý, o pomoz nóm v našíslabosti.

o uprostřed lhostejného světa nám chybí odvaha hlásit se ke své víře. přijd'...

o poznáváme dobro, které bychom měli konat, ale často k tomu nemáme dost síly. přijd'.,.

o Jsme často malověrní a nedůvěřujeme zaslíbením našeho pána, přijd',,,

. Leckdy za sebe necháme rozhodovat strach a necháváme se jím spoutávat. Přijd'...

c atd.

Duchu Svatý, tak jako jsi osvobodil apoštoly od strachu o vlastní život, od spoutanosti vlastní neschopností
a hříšností, tak osvobod'i nás od všech podob strachu, kteni nám bráníotevřít se tobě a tvému působení.

Amen,

?y\fr

J



2. DEN SVA,TODUŠruí ruOVÉNY - sobota po 6. neděli velikonoční

x MoDtlTBA

Vstupme do modlitby, otevřme se zpěvem, ztišením, modlitebním postojem Duchu Svatému a pozvěme ho
do své modlitby...

Přijd] Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno.
A obnovíš tvář země.
Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho
pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovalia správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

' 
DUCH PRAVDY PRoT!ú!

Efi Jan t6,13-!4
Ale až přijde On, Duch pravdy,
uvede vás do celé pravdy. On
totiž nebude mluvit sám ze
sebe, ale bude mluvit to, co
uslyší, a oznámí vám, co má
přijít. On mě oslaví, protože
z mého vezme a vám to oznámí.

C K zamyštení

Lidský duch nemůže obsáhnout
celou Boží pravdu. Kdyby se mu
nedostalo pomoci, zůstal by
zcela ve tmě. Znovu a znovu potřebujeme pomoc Ducha Svatého, abychom dokázalijít cestou pravdy.

,,Není tato pravda také pravdou o nás samotných, o naší slabosti a hříšnosti? Pravda o našich vzpourách,
o křehkostičlověka? Pravda o skutečné hodnotě skutků a života? Pravda ovztazích, pravda otom, jakdoká-
žeme být zlí na naše bližní? Pravda o tom, jak nás vidía jak se na nás dívá Bůh?

Může to být někdy i pravda nepříjemná, provokující a bolestivá. A tato pravda se nám nelíbí. Takovou prav-
du nechceme. Stavíme se proti ní přetvářkou, utíkáme před ní, lžeme sami sobě. Raději ohlušírne své uši i
své nitro, abychom tato slova pravdy nemuseli vůbec zaslechnout. Proroky, kteří nám slova pravdy říkají,
odmítáme. A tak se stává, že toužíme po Utěšiteli, ale netoužíme po pravdě," (podle R, Bergmona)

x prosby

Prosme o Ducha pravdy:

Přijď Duchu Svatý, obychom poznali pravdu.

. Ježíšovo poselství je nám předáváno lidskýmislovy. Bez pomoci Ducha svatého bychom mu nemohli
porozumět. přijd'...

o Křesťané jsou po staleté rozdělení. Bez pomoci Ducha nemohou znovu najít jednotu. Přijd'...

o Mnoho lidí se pokouší dát životu smysl bez krista. Bez pomoci Ducha nemůžeme žít plným životem.
Přijd,,.,

o Do našich přetvářek, útěků a sebeohlušování, kdy nechceme pravdivě poznat sebe sama: přijd'...

o Do našich falešných představ o Bohu a Božím království: Přijd',,,

o Do nepravdivosti a lžív našich vzájemných vztazích: Přijd'...

r atd.

Duchu Svatý, toužíme po svobodě, toužíme být Božími syny a dcerami. Ale svoboda bez pravdy neexistuje.
Bez pravdy existuje jen iluze a otroctví. Přijd' Duchu Svatý, Přijd' Duchu Pravdy, Přijd' Duchu Osvoboditeli.
Amen.

J



3. §EN sVATCIDUšruí ruovÉffiy - 7. neděIe vetikonoční

x MoDLITBA

Vstupme do modlitby, otevřme se zpěvem, ztišením,
modlitebním postojem Duchu Svatému a pozvěme ho
do své modlitby...

Přijd,, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v
nich oheň své lásky.
sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno,
A obnovíš tvář země.
Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby
nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho
pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovalia
správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

' 
DucH - poMocNír v MooursĚ

LÚ Řim 8,26-27: právě tak i Duch nám přichází na
pomoc v naŠí slabosti, Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tak sám Duch se za nás přimlouvá
vzdechy, které nelzevyjádřit, a Bůh, kteryizkoumá srdce,ví, co Duch žádáa že jeho přímluva za křesťany jeve
shodě s Božívůlí.

3 r zamyšlení

Duch se projevuje v modlitbách církve a v modlitbách národů. Sami od sebe nevíme, jaký je Bůh a co bychom měli
říci, když s Bohem mluvíme. Ale Duch probouzísrdce. Nemusíme zůstat němí. Můžeme volat: Abba, Otče!

,,Pochop, že se tvůj duch živí jedině silou duchovního činu a síly k růstu se mu dostává přímo od Boha. Neváhej
uvěřit, že každý kontakt s Bohem je modlitba, avšak každá modlitba neznamená kontakt s Bohem! Mnoho lidíse
modlí, aniž by se na modlitbu připravili, a nemají přitom anitouhu setkat se s Bohem. To ale není modlitba, neboť
modlitba je součinnost člověka a Boha.
Než se začneš modlit, Bůh tě žádá, abys zavřel dveře. Chce ti tak připomenout, že máš ve své komůrce oddělovat
vnější a vnitřní činnost. Je-li tedy ,,komůrka" místem, jež Kristus vyhrazuje dílu vnitřní modlitby, pak je nutně třeba
po celou dobu, kdy v této komůrce přebýváš, vytrvale konat dílo modlitby. To znamená, že máš neustále zůstávat
s Bohem v duchovním kontaktu,
Nemáš-li proto dostatek času přebývat ve své komůrce, neníto důvod k zármutku. Spíše se ujisti, že jsi připraven a

naplněn touhou setkat se s Bohem. Pak zjistíš, že ti pouhé minuty mohou připadat jako celé dny, Obecně však
platí, že stížnosti na nedostatek času na modlitbu bývají pouze falešnou omluvou, abychom ospravedlnili vlastní
liknavost, nedbalost a lhostejnost k tomu, že se máme postavit před Boha." (Matta el-Meskin)

x prosby

Prosme o přispění Ducha:

Přijd', Duchu Svatý, a nauč nás modlit se.

. Často nevíme, jak se máme modlit, a proto prosíme o tvou pomoc: Přijd'...
o Mnozí lidé se přestali modlit, jiníse modlitbě nikdy neučili: Přijd'...
r Naší modlitbě často chybí radost, chvála a dík, a proto znovu prosíme: Přijd',..
o atd.

Přijd', Duchu Svatý / Vojtěch Cikrle)
Přicházej jako

světlo, které v nás prozáříjakékoliv temnoty.
jistota, která vysvobozuje z pout závislostí.
radost, která dává našemu životu lesk a půvab.
pokoj, který vítězí nad nesouladem a zmatkem.
krása, která je pramenem všeho skutečně krásného.
štěstí, které je naplněním všeho, po čem toužíme.
víra, kterou poznáváme Boží záměry a odpovídáme na ně.
naděje, která nás chrání před skleslostí a sobectvím.
láska, která v nás spojuje božské a lidské
a kterou se stáváme jako Ty darem pro druhé.

Přijd] Duchu Svatý.

/



4. §EN §VAT§DUŠruí rvovÉNY - pondělí po 7. neděli velikonoční
x MoDLITBA

Vstupme do modlitby, otevřme se zpěvem, ztišením, modlitebním postojem Duchu Svatému a pozvěme ho do své
modlitby...

Přijd', Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno.
A obnovíš tvář země.
Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc
nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

) DUCH UTĚŠFEL

M Jan 14,15-18.19b: A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy.
Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidía nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Nene-
chám vás tu sirotky. Zase k vám přijdu. Ještě krátký čas a svět mě už neuvidí, ale vy mé zas uvidíte, protože já
jsem živ a také vy budete živi. Uvidíte mne, protože jsem živ a i vy budete živi.

3 rc zamyštení

,,JeŽÍŠ nazývá Ducha Svatého ,,Utěšitelem". Jedna věc je poznat Ducha Svatého jako našeho přímluvce, ale věc
druhá je poznat zpŮsoby, kterými nás těší, abychom dokázali rozlišit, co pochází z těla a jaké potěšení je od Ducha.

Zkusme se například zamyslet o bratrovičisestře v Kristu, kteří jsou přemoženisamotou. Takový člověk se modlí
za Útěchu BoŽÍho Ducha a očekává, že toto potěšení přijde jako pocit. Představuje si, že je to nějaký druh náhlého
závanu z nebe, něco jako duchovní sedativum pro duši. Možná se mu tohoto pocitu dostane, ale následující ráno
je opět pryČ. V dŮsledku toho začne tento člověk věřit, že Duch Svatý odmítl jeho požadavek. Ne, nikdy! Duch
Svatý nás neutěŠuje tím, že manipuluje s našimi pocity, Jeho způsob, jak nás potěšit, je diametrálně odlišný. Ná-
zorně se o tom dočítáme v Písmu. Nezáleží na tom,
o jaký se jedná problém, zkoušku nebo potřebu,
jeho utěšující služba spočívá v přinášení pravdy:

,,Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veš-
keré pravdy." (Jan 16,13).

Fravdou je, že naše útěcha pramení z toho, co
víme, ne z toho, co cítíme. Jen pravda překoná
pocity. A utěšující služba Ducha Svatého začíná
touto základní pravdou: ,,Bůh se na tebe nehněvá.
On tě miluje." ,,Tato naděje není klamná; vždyť
Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha
Svatého, jehož nám daroval," (Řím s,s). Řectý
význam je mnohem silnější než tento překlad.
Udává, že láska Boží tryská do našich srdcí pro-
střednictvím Ducha svatého.

Strach, stud, bolest, utrpení, pokušení nebo zastrašenídokážou způsobit nesnesitelné břemeno. Avšak nezáleží na
tom, co jej způsobuje, útěchy je třeba. Náhle je slyšet hlas, ktený proniká každým koutem naší duše. Je to hlas
Ducha Svatého, který prohlašuje: ,,Nic tě nemůže oddělit od Boží lásky." (srov. Řím 8,38-39). Jakmile uvěříš této
pravdě, stane se rychle pramenem živé vody, kteni smete každou překážku. ,,Avšak Utěšitel, ten Duch Svatý, kte-
rého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučívšemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl." {Jan 1.4,26|.

(D. Wilkerson)
x prosby

prosme o Ducha utěšitele:
Přijd', Duchu Svatý, a přebývej v našich srdcích.
l kde je láska, tam je Bůh. v lásce můžeme poznávat Boží blízkost. když žijeme v lásce, ukazujeme také druhým

lidem Boha. Přijď...
o Ježíš je uprostřed nás, jsme-li dva nebo tři shromážděni v jeho jménu. Duch nám pomáhá nacházet pána

v jeho církvi, ve společenství, v nástupcích apoštolů . Přijd'...
r Máme naději, že budeme věčné patřit na svého pána. Toto zaslíbení nás naplňuje útěchou a radostí. přijď...

o TaíI, kde se cítíme osamoceni, opuštěni, ve vězení zranéní, která jsme si způsobili sami nebo nám je způsobili
druzí: Přijd'...

/
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5. §EN sVATGDUŠruí rvovÉNY - úterý po 7. neděli velikonoční
x MoDLITBA

Vstupme do modlitby, otevřme se zpěvem, ztišením, modlitebním postojem Duchu Svatému a pozvěme ho do své
modlitby.,,

Přijd] Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapalv nich oheň své lásky.
sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno.
A obnovíš tvář země.
Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc
nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

) DUCHSVOBODY

[0l Ga14,4-7a;2Kor 3,17: Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného
Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu, Tak jsme byli přijati za syny, A protože jste synové, poslal
nám BŮh do srdce Ducha svého Syna, kterývolá:Abba, Otče! Užtedy nejsiotrok, ale syn. A kde je Duch Páně,
tam je svoboda,

3 K zamyštení

BožíSyn nás osvobodil. Už izrael-
ský národ reptal proti Mojžíšovi,
který ho vyvedl z egyptského
otroctví, protože se mu svoboda
zdála obtížná. Také nový Boží lid
je stále v pokušení odmítnout
svobodu, kterou nám nabízí Bůh.
Duch nás stále povzbuzuje k o-
pravdové svobodě Božích dětí.

,,Nejsme vedeni zákony, které by
nám by|y ukládány zvenčí,
nejsme otroky, kteří by museli
poslouchat pYíkazy, o jejichž
smyslu nejsrne přesvědčeni a

které nesdílíme. Křesťan je veden zákonem vnitřního života, který do něho při křtu vložil Duch Svatý. Je veden
jeho hlasem, který opakuje Ježíšova slova a umožňuje je v celé jejich kráse, plnosti života a radosti pochopit, dává
jim aktuálnívýznam, učíjak je žít a zároveň dodává sílu k jejich uskutečňování. Je to sám Pán, který prostředníc-
tvím Ducha Svatého přicházív nás žít a působit, a tím z nás činíživé evangelium.

Být vedeni Pánem, jeho Duchem, jeho Slovem je skutečná svoboda! Shoduje se s nejhlubší touhou našeho já po

seberealizaci. ,,Kde je Duch Páně, tam je svoboda." Aby Duch Svatý v nás mohl působit, je zapotřebí mu ochotně
naslouchat, a je-li třeba, měnit náš způsob myšlení, abychom mohli naplno přilnout k jeho hlasu.

Je jednoduché nechat se zotročit tlakem zvyků a obecného mínění, které mohou vést k chybným rozhodnutím.

Proto, abychom žili toto Boží slovo, je potřebné naučit se říkat rozhodné NE negativním skutečnostem, které se
vynořív našem srdci pokaždé, když jsme pokoušeni přitakat na způsoby jednání, které nejsou v souladu s evange-
liem, a naučit se říkat rozhodné ANO Bohu pokaždé, když cítíme, že nás volá k životu v pravdě a lásce.

Objevíme spojení mezi křížem a Duchem, jako mezi příčinou a následkem, Každý řez, každý ořez, každé ne našemu
sobectví je pramenem nového světla, pokoje, radosti, lásky, vnitřní svobody, seberealizace, otevřenou branou
Duchu Svatému,,. Budeme stále svobodnější od zla, stále svobodnější k lásce," (Ch. Lubich)

x prosby

Prosme o Ducha svobody:

Přijd', Duchu Svatý, a osvobod'nós,

o Jsme svobodrré Boží děti, když konáme Božívůli ne z nutnosti nebo ze strachu, ale z lásky k Otci. Přijď...

. Nesmíme zneužívat svobody jako záminky ke zlu, ale máme rozmnožovat skutky tvůrců pokoje. přijd'.,,

o Všude tam, kde jsme vystaveni tlaku zlozvyků, obecného mínění, rnédií: Přijď...

o Máme nést ovoce Ducha, který je láska, radost, pokoj, trpělivost, přátelství, dobrota, věrnost, mírnost a sebe-
ovládání. Přijd'...

r atd.

::::.i.\:\:r$,:]::i::,:].::1ffi
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6. sEN sVATODu§mí ruovÉNY - středa po 7" neděli velikonoční
X MODLITBA

Vstupme do modlitby, otevřme se zpěvem, ztišením, modlitebním postojem Duchu Svatému a pozvěme ho do své
modlitby.,.

Přijd| Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno.
A obnovíš tvář země.
Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha,
nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a

nali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc
správně jed-

) DUCH sVATosTl

lffi lan 7,37-39: V poslední den, hlavní den svátků, Ježíš stál v
chrámě a hlasitě zvolal: Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije.
Ten, kdo ve mě věří, jak říká Písmo, ,,potečou proudy vod
z jeho nitra." To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo
v něho uvěřili.

3 t< zamyšlení

Svatost nespočívá v tom, že jsme křesťany jen podle jména;
život Boží musí být viditelný v našich činech a v celém životě.
Tentýž Duch, kteryí působil při zrození církve, chce působit ve
společenstvívěřících i dnes a do konce časů.

,,Ježíši můj, jak se snadno lze posvětit - stačí drobet dobré
vůle. Vidí-li Ježíš v duši ten drobet té dobré vůle, tak spěchá
sdělit se duši a nic ho nemůže zadržet, aní chyby, ani pády -
dočista nic. Ježíš pospíchá té duši na pomoc, a je-li duše věrná
té Boží milosti, tak během velice krátké doby může duše do-
sáhnout nejvyšší svatosti, jaké zde na zemi tvor může dosáh-
nout. Bůh je velice štědrý a nikomu svou milost neodmítá -
dává více, než o co my ho prosíme. Věrnost v plnění vnuknutí
Ducha Svatého - to je ta nejkratší cesta."

Tento krásný text známé polské sestry Faustyny Kowalské
obsahuje jednoduché, hutné a neobyčejně důležité poselství
všem, kdo touží po svatosti, tedy těm, kdo jednoduše chtějí
co nejplněji odpovědět na Boží lásku.,. Klíčovou otázkou na
této cestě asi je, na co soustředit své úsilí. A to není vždy zřejmé, ani tím není vždy to, co si představujeme na za-
čátku.

Sestra Faustyna nám v tomto úryvku i na jiných místech svého deníku na základě své zkušenosti radí: ,,Věrnost
v plnění vnuknutí Ducha Svatého - to je ta nejkratší cesta." Tato rada opravdu zasluhuje pozornost. Sestra Fausty-
na nám tedy doporučuje, abychom nerozptylovali své úsilí v oblastech, kde by to mohlo být neplodné nebo jen
málo přínosné, ale místo toho je soustředili na pozorné rozeznávání, přijímání a konání toho, co vnuká Duch Sva-
tý. To se zdaleka nejvíc ,,vyplatí"." (J. Philippe)

x Prosby

prosme o Ducha svatosti:

Přijd', Duchu Svatý, naplň naše srdce.

o ve křtu a biřmování jsme dostali Ducha svatého. on chce utvářet naše jednání, proniknout celý náš život.
Přijď...

o Duch k nám promlouvá prostřednictvím tichých vnuknutí během celého dne. Ať nás učítato vnuknutí roze-
znávat, přijímat a jednat podle nich, Přijd'...

o působení Ducha je mnohostranné podle ro zdílnosti lidských povah a životních cest. on nás vybízí a vede
k životu lásky. Přijd'...

o Duch jednotlivé lidi spojuje ve společenství a probouzí v nás odpovědnost za naše bližní. přijď..,

o atd.
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?. DEN §VATODUŠruí guovÉNY - čtvrtelc po 7. nedělivelikonoční
x MoDLITBA

Vstupme do modlitby, otevřme se zpěvem, ztišením, modlitebním postojem Duchu Svotému a pozvěme ho do své
modlitby...

Přijd| Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno.
A obnovíš tvář země.
Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc
nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

) BožílÁsrn
M Řím 5,2.5: Skrze Krista totiž máme vírou přístup k milosti a

pevné v ní stojíme. Naše chloub a je také v tom, že máme
naději dosáhnout slávy u Boha. Naděje však nezklame,
protože Boží láska je nám vylita skrze dar Ducha Svatého,
který nám byl dán.

3 K zamyšlení

Láska není pouze vlastností Boha. On sám je láska, Do této
plnosti Boží lásky a života je přijata církev i každý z nás jednot-
livé.

,,Kdo řekl, že láska je slepá? Ta jediná vidí dobře: objevuje
krásy, kde druzí nevidí nic..." (André Frossard)

,,Co láska znamená? Je to vzájemná sympatie, romantická
zamilovanost, citové vzplanutí, sex, ctnost...? Rozdílnost před-
stav o tom, co je láska, přináší mnoho nedorozumění a bolesti,
Proto dnes mnozí psychologové a duchovní přecházejí od slova
láska spíše k výrazu přijetí. Někoho milovat znamená přede-
vším přljmout ho takového, jaký je.

Tím ale není vyčerpán celý obsah slova láska. Ta v sobě zahrnu-
je ještě jednu dimenzi. Milující totiž touží toho, koho přijal,
nějak obohatit, obdarovat. A to nejen tím, co má, ale vším, co
sám je. Touží po dobru pro druhého a vše pro to činí. Milovat
znamená také chtít být pro druhého a chtít pro něj dobro.

,,Bůh je láska." (1_ Jan 4,8) ,,V tom je láska: ne že my jsme si
zamilovali Boha, ale že Bůh si zamiloval nás a poslal svého Syna
,.." (1Jan 4,10) Podstatou křesťanství není naše láska k Bohu,
ale Boží láska k nám. Boží slovo nás ujišťuje o tom, že Bůh
miluje každého z nás. Tedy že každého člověka přijímá a touží mu dát sám sebe, svůj život, touží po našem dobru a

nabízí nám prostředky k jeho dosažení. Vrcholem svědectví o Boží lásce k nám je pak skutečnost, že Bůh se stal
vJežíši Kristu člověkem a za nás umřel. Smrtía zmrtvýchvstánímJežíše Krista ale íniciativa Božínáklonnosti k nám
nekončí. Naopak. Stává se zcela osobním dotekem a oslovením: ,,Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha
Svatého, který nám byIdán." 1Řim S,SlTouto láskou nás miluje Bůh a současně způsobuje, že my jsme uschopňo-
váni milovat jeho a ostatní lidi. Je to nová schopnost milovat,

Jsme zváni a uschopňováni k tomu, abychom odpověděli na Boží lásku, otevřeli se Duchu Svatému a vstoupili
s ním do skutečně důvěrného vztahu." (podle R. Cantalamessy)

x Prosby

Prosme o Ducha lásky:

Přijd', Duchu Svatý, zapalv nós oheň své lósky.

o Abychom každý z nás osobně věřilia přijímali, že jsme Bohem bezmezně milováni: přijď...

o Abychom na Boží lásku odpovídali láskou, jaké jsme schopni, láskou z celého srdce a všech svých sil. přijd'...

. Abychom se i my navzájem milovali, jako Ježíš miloval nás. Přijd'..,
o Abychom tvořilijednotu v Ježíšově církvi, která žije na celé zemi. Přijd'...
o atd.

J



8. ffiEN sVAToDUŠruí ruovÉNV - pátek po 7. neděli vetikonoční
x MoDLITBA

Vstupme do modlitby, otevřme se zpěvem, ztišením, modlitebním postojem Duchu Svatému a pozvěme ho do své
modlitby...

Přijd] Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapalv nich oheň své lásky.
sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno.
A obnovíš tvář země.
Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc
nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

) DUCHJEDNOTY

jen jeden Duch, a stejné tak jen jedno vytoužené
dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jed-
na víra, jeden křest. Vy všichni, pokřtěnív Krista, ob-
léklijste se v Krista" Všichnijste jeden v Kristu Ježíši.

C K zamyštení

Když byl Pán Ježíš povýšen na kříž a oslaven, seslal slíbe-
ného Ducha a jeho prostřednictvím povolal a shromáždil
lid Nové smlouvy, kterým je církev, v jednotu víry, naděje
a lásky. Církev jako jediné Boží stádce má být znamením
mezi národy. Porušená jednota křesťanů oslabuje jejich
svědectví a brání, aby svět uvěřil. Duch svatý však pobízí
rozdělené křesťany, aby opět dospěli k plnostijednoty.

,,Každý křesťan je povolán pracovat pro jednotu církve. Je nezbytné nechat se přitom vést Duchem svatým, který
v odlišnostech lidí vytváří jednotu církve. ,,Já, vězněný pro Pána, vás povzbuzuji: snažte se v církvi zachovávat jed-
notu" (Ef 4,t6)... Když mluví o církvi apoštol Petr, zmiňuje chrám učiněný z živých kamenů, jimiž jsme my. To je
opak onoho chrámu pýchy, kterým byla Babylonská věž. Ten prvníchrám přináší jednotu, ten druhý je symbolem
nejednoty, nedorozumění a různosti jazyků.

Když se má postavit nějaký chrám, hledá se vhodný stavebnípozemek. Prvnívěcíjsou potom základy, úhelný ká-
men, jak praví Bible. A úhelným kamenem církve je Ježíš, úhelným kamenem jednoty církve je Ježíšova modlitba
při Poslední večeři: ,,Ať jsou jedno!" (srov. Jan t7,21,). To je ta sílal Ježíš je kámen, na kterém stavíme jednotu círk-
ve. Bez něho to nelze. Není jednoty bez Ježíše Krista v základech. On je naše jistota.

Kdo však tuto jednotu vytváří? Je to dílo Ducha svatého. Ten jediný je schopen tvořit jednotu církve. A proto jej

Ježíš poslal, aby církev rostla, sílila a byla jedna. A Duch tvoříjednotu církve v různosti národů, kultur a lidí.

Jak tedy budovat tento chrám? Apoštol Petr říká, že my jsme živé kameny. A svatý Pavel nám radí, abychom spíše
než kameny, byli křehkými cihlami a stavěli tuto jednotu na tom, co je z lidského hlediska slabé: Pokora, něha,
velkodušnost - jsou slabé, protože se zdá, že pokora je k ničemu, něha a mírnost také neposlouží a stejně velko-
dušnost, tedy otevřenost vůči všem a široké srdce... V tomto chrámu se stáváme pevnými kameny tím víc, čím

,,slabšími" se stáváme těmito ctnostmi pokory, velkodušnosti, něhy a mírnosti. Stejnou cestou se ubíral Ježíš, který
se činilslabým až ke kříži, a tak stalse mocným!Tak simusíme počínat imy: Pýcha a domýšlivost nejsou k ničemu.

Když se staví, je zapotřebí, aby architekt udělal plán. A co je plánem jednoty církve? Naděje, k níž jsme byli povo-
láni: naděje, že jdeme k Pánu, naděje, že žijeme v živé církvi, učiněné zživých kamenů mocí Ducha svatého. Pouze
podle plánu naděje se můžeme ubírat vpřed k jednotě církve," (papež František)

x Prosby

Prosme o Ducha jednoty:

Přijd', Duchu Svatý, a sjednoť nós v jeden lid.

o Jako se z mnoha obilných zrn rozptýlených po polích stává jeden chléb, kteni se působením Ducha svatého
proměňuje v Tělo Kristovo, tak chce Duch svatý sjednotit církev ze všech končin země. Přijd',..

o Jsme rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví. Přijd'...
o ježíš kristus, velekněz nové a věčné smlouvy, za nás prosil: Ať všichni jsou jedno, jako ty, otče, ve mně a já

v tobě, ať i onijsou jedno, aby svět uvěřil. Přijd'...

o Do všech našich vztahů, rodin, společenství: Přijď...

o Abychom poznalisvou pýchu, domýšlivost a všechno, co překážíjednotě, jak siji přeje Bůh: Přijď...

o atd.

J

§



9. DEi§ sVAToDUŠruí ruovÉNY _ vigilie
x MoDLITBA

Vstupme do modlitby, otevřme se zpěvem,
ztišením, modlitebním postojem Duchu Sva-
tému a pozvěme ho do své modlitby,..

Přijd] Duchu Svatý, naplň srdce svých věr-
ných a zapal v nich oheň své lásky.
sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno.
A obnovíš tvář země.
Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého
Ducha, aby nás osvěcovaI světlem pravdy;
dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí,
abychom se dobře rozhodovali a správně
jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

ElJ t. čtení: Gn 11, 1-9: Bylo mu dáno jméno
Babylón, poněvadž tam Hospadin zmótl
jazyk celé země.

Stavba babylónské věže je pokus o udrženíjednoty bez Boha, a proto končí nedorozuměním a rozptylením, Tato událost
je protikladem k tomu, co se má naplnit o Letnicích, kdy lidé shromáždění z nejrůznějších nórodů slyší ve své rodné řeči
zvěst o velkých Božích skutcích.

Celá země byla jednotná v jazyku i slovech. Když lidé přitáhli od východu, nalezli rovinu v zemi Šinear a usadíli se
tam, Tu řeklijedni druhým: ,,Pojd'me, udělejme si cihly a vypalme je v ohni!" Cihel používalijako kamene a asfaltu
jako malty. Řekli: ,,Pojdme, vystavme si město s velmi vysokou věží a proslavme se tím, abychom se nerozptýlili po
celé zerni!" Hospodin sestoupil, abyse podívalna město a na věž, kterou lidé stavěli, Hospodin řekl:,, Všichnijsou
jeden iid a mají jeden jazyk. A to je jen začátek jejich počínání! Pak jim nebude nic nemožného z toho, co se jim
zamane udělat. Pojd'me, sestupme a uvedme tam jejich jazyk ve zmatek, aby jeden druhému nerozuměll" A tak je
Hospodin odtamtud rozptýlil po celé zemi a přestali stavět město. Proto mu bylo dáno jméno Babylón, poněvadž
tam Hospodin zmátljazyk celé země. Hospodin je odtamtud rozptýlil po celé zemi.

3 Co ve svém životě stavím bez Boha? Chci si to přiznat před Bohem, uznat svou pýchu a prosit o dar Ducha -
bez Boha nechcidělat nic!A nechci, aby mion pomáhalv mých plánech, ale abych se já stalspolupracovníkem
na jeho díle.

E8-] Z. čtení: Ex 19,3-8a.l6-20b: Hospodin sestoupit přede vším lidem no horu Sinaj.

Hospodin sestoupil na horu Sinaj v ohni za zvuku polnice a hromobití, aby svěřil Mojžíšovi slova smlouvy (Desatero).
Tato udólost je duchovní paralelou k tomu, co se bude dít o Letnicích, když se ozve hukot z nebe, ukážou se jazyky jakoby
z ohně a všichni budou pronášet slova ohlašující platnost Nové smlouvy.

Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něj zavolal z hory: ,,Tak řekneš Jakubovu domu a oznámíš synům lzraele:
Samijste viděli, co jsem udělal Egypťanům, jak jsem vás nesl na orlích křídlech a dovedl vás k sobě. Nuže, budete-li
mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete mým vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mně
patří celá země. Budete mi královstvím knězi a svatýrn lidem. To jsou slova, která řekneš izraelským synům." Moj-
žíš příšel, svolal přední muže v lidu a předložil jim všechna tato slova, která mu přikázal Hospodin. Všechen lid
svorně odpověděl:,, Všechno, co mluvil Hospodin, splníme!" Když nastalo ráno třetího dne, bylo slyšet hromobití,
bylo vidět blesky i černý mrak nad horou a mohutně zazníval zvuk polnice. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš
vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a zůstali stát na úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena v kouř, poněvadž Hospo-
din na ni sestoupil v ohni. Vystupoval z níkouř jako dým z pece a celá hora se velmitřásla, Zvuk polnice se mocně
šířil a sílil. Mojžíš začal mluvit a Bůh mu za hromu odpovídal. Hospodin sestoupil na horu Sinaj, na její vrchol, a

povolal Mojžíše na vrchol hory.

3 Pro co z toho, co poznávám jako správné, se chci znovu rozhodnout?

Ú!] g. čtení: Ez 37 ,l-t4: Suché kosti, vdechnu vúm dech života a znovu ožijete.

Suché kosti v Ezechielově vizi, které se přibližují jedna k druhé a pokrývají se šlochami, masem a kúží, jsou obrazem bu-
dovóníJežíšova těla - církve. Prorocké slovo: ,,Přijď, dechu života [.,.] na tyto zabité, ať ožijí!" i velkolepý příslib: ,,Vdech-
nu vóm svého ducho a ožijete" jsou příslibem Ducha Svatého, který je principem života církve"

Hospodinova ruka na mně spočinula; Hospodin mě v duchu vyvedl a přivedl do širokého údolí, které bylo plné
kostí. Pak mi poručiljít kolem nich - bylo jich totiž na širém poli velmi mnoho a byly již velmi vyschlé - a řekl mi:

,,Synu člověka, mohou tyto kosti ožít?" odpověděljsem: ,,Pane, Hospodine, ty to víš!" Pak mi pravil: ,,Prorokuj o

J



těchto kostech! Řekneš jim: Suché kosti, slyšte Hospodinovo slovo! Tak praví Pán, Hospodin, těmto kostem:
Vdechnu vám dech života a znovu ožijete. Dám na vás zase šlachy, přikryjivás rnasem, potáhnu vás kůží, dám vám
dech života a ožijete. Tak poznáte, že já jsem Hospodin." Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo rozkázáno. Když jsem

prorokoval, nastal hluk, veliké chrastění, kostise spojovaly jedna s druhou. Viděljsem pak, jak se na nich objevily
šlachy, vyrostlo maso, svrchuje potáhla kůže, ale nebyl v nich život. Potom mi řekl: ,,Prorokuj k dechu života, pro-
rokuj, synu člověka, a řekni dechu života: Tak praví Pán, Hospodin: Přijd,, dechu života, od čtyř větrů a věj na tyto
zabité, ať ožiJí|" Když jsem prorokoval, jak mi poručil, vešel do nich dech života, ožili a postavili se na nohy - byl to
velmi veliký zástup. Pak mi řekl: ,,Synu člověka, tyto kosti, to je celý lzraelův dům. Stále jen říkají: Uschly naše kos-
ti, zhynula naše naděje, veta je po nás! Proto prorokuj a řekni jim: Tak praví Pán, Hospodin: Hle, já otevřu vaše
hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu
vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide! Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vašízemi, a tak pozná-
te, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal - praví Hospodin."

3 Z jakét o hrobu potřebuji vysvobodit? Co potřebuji, aby ve mně Duch proměnil?

ílJi q. čtení: Joel 3, L-5z Vyleji svého ducha na své služebníky a služebnice.

Bůh v Joelově proroctví dóvó příslib vylití Ducha na všechny lidi: starci budou mít věštecké sny, jinoši budou mít vidění,
Boží synové a dcery budou prorokovat. Toto vylití Ducha je předjímóním zmocnění, které se projeví při naplňovóní Ježí
šova velkého misijního příkazu: Jděte do celého světo a hlásejte evangelium (Mk 16,15). Nesčetnó znamení, divy a zó-
zroky budou provázet nejen apoštoly a prvotní církev, ale také všechny, kdo uvěří v Ježíšovo jméno.

Toto praví Pán: ,,Vyleji svého ducha na všechny lidi, vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou
mít věštecké sny a vaši jinoši uzří vidění. Ale i na své služebníky a služebnice vyleji v oněch dnech svého ducha.
Neochvějné úkazy způsobím na nebi i na zemi: krev, oheň a sloupy dýmu. Slunce se zatmí, měsíc zkrvaví, než při-
jde Flospodinův den, veliký a strašný. Spasí se ten, kdo bude vzývat Hospodinovo jméno, neboť na hoře Siónu,
vJeruzalémě bude spása, jak pravil Hospodin. Mezizachráněnýmibudou ti, které Hospodin povolá,"'

3 O co konkrétně chci poprosit Ducha Svatého vzhledem ke svému povolání?

lMJ Evangelium: Jan 7,37-39: Potečou proudy živé vody.

V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál v chrámě a hlasitě zvolal: ,,Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve
mně věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra." To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěři-
li. Dosud totiž Duch nebyl dán, protože Ježíš nebylještě oslaven.

3 toužím se napít? Přijmu pozvání? Přijmu ho nyní?

X OBNOVA B|ŘMOVACÍCX ZÁVAZXŮ

Bratři a sestry, Pán Ježíš splnil svůj slib a v den Letnic nám seslal svého Ducha. Duch Svatý nás shromažd'uje v jed-

notě víry a skrze jeho působeníve svátostech se rozlévá do našeho srdce láska Boží, Proto ještě předtím, než ob-
novíte biřmovací závazky, se ptám každého z vás:

věříte v Boha, otce všemohoucího, stvořitele nebe i země?
Odp.: Věřím.

Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben,

vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově?
Odp.: Věřím.
Věříte v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenstvísvatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život
věčný?
Odp.: Věřím.
Když jste přijalisvátost biřmování, stalijste se lidmiodpovědnýmizaživot církve a obdrželijste sílu vydávat Kristu

svědectví slovem i životem. Vašim přispěním má Boží království rŮst a směřovat ke svému naplněnÍ. Proto se vás
ptám:
Chcete i nadále žít tak, abyste se nebeskému Otci ve všem zalíbili, jako se mu zalíbil Kristus?
Odp.: Ano,
Chcete vydávat věrohodné svědectví o Kristově smrti a vzkříšení a stát se nástrojem záchrany svých bratří a
sester?
Odp.: Ano.
Chcete i nadále být věrni Božímu Duchu, nechat se jím neustále vést a jste připraveni přijímat od něho stále nová

a nová obdarování?
Odp.: Ano.
Upevni, Bože, co jsi v nás vykonal, a bud'stráží těch, kdo v tebe věří: ať v nás navěky zůstane dar tvého Svatého
Ducha, abychom měli odvahu vyznávat svého ukřižovaného a vzkříšeného Pána, Ježíše Krista, a s láskou plnilijeho
přikázání. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věkú. Odp.: Amen,

J


