5. DEN SVATODUŠNÍ NOVÉNY – úterý po 7. 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 SVOBODY
 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, který volá: Abba, Otče! Už tedy nejsi otrok, ale syn. A kde je Duch Páně,
tam je svoboda.



K zamyšlení
Boží Syn nás osvobodil. Už izraelský 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 opravdové svobodě Božích dětí.
„Nejsme vedeni zákony, které by
nám byly ukládány zvenčí,
nejsme otroky, kteří by museli
poslouchat příkazy, o jejichž
smyslu nejsme 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 aktuální význam, učí jak je žít a zároveň dodává sílu k jejich uskutečňování. Je to sám Pán, který prostřednictvím Ducha Svatého přichází v nás žít a působit, a tím z nás činí živé 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
vynoří v našem srdci pokaždé, když jsme pokoušeni přitakat na způsoby jednání, které nejsou v souladu s evangeliem, 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)

 Prosby
Prosme o Ducha svobody:
Přijď, Duchu Svatý, a osvoboď nás.






Jsme svobodné Boží děti, když konáme Boží vůli 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. Přijď…
Všude tam, kde jsme vystaveni tlaku zlozvyků, obecného mínění, médií: Přijď…
Máme nést ovoce Ducha, který je láska, radost, pokoj, trpělivost, přátelství, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. Přijď…
atd.

