1. DEN SVATODUŠNÍ NOVÉNY – pátek po 6. neděli velikonoční
 MODLITBA
Vstupme do modlitby, otevřme se zpěvem, ztišením, modlitebním postojem
Duchu Svatému a pozvěme ho do své
modlitby…
Přijď, 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 SÍLY PROTI NAŠEMU STRACHU
 Sk 1,5.8
Tak praví Pán: „Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým za několik málo dní. Až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano, až
na konec země.“



K zamyšlení
Duch síly působí ve světě. Apoštolové překonali strach a všude hlásali Ježíše Krista. A mnozí je následovali
od pokolení do pokolení, od národa k národu. Až do konce časů bude Duch Svatý projevovat svou moc na
lidech, kteří Ježíše 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 stojí v 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 14,26-31).“ (podle E. Sieverse)

 Prosby
Prosme o Ducha síly:
Přijď, Duchu Svatý, a pomoz nám v naší slabosti.






Uprostřed lhostejného světa nám chybí odvaha hlásit se ke své víře. Přijď…
Poznáváme dobro, které bychom měli konat, ale často k tomu nemáme dost síly. Přijď…
Jsme často malověrní a nedůvěřujeme zaslíbením našeho Pána. Přijď…
Leckdy za sebe necháme rozhodovat strach a necháváme se jím spoutávat. Přijď…
atd.

Duchu Svatý, tak jako jsi osvobodil apoštoly od strachu o vlastní život, od spoutanosti vlastní neschopností
a hříšností, tak osvoboď i nás od všech podob strachu, který nám brání otevřít se tobě a tvému působení.
Amen.

