6. DEN SVATODUŠNÍ NOVÉNY – středa 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 SVATOSTI
 Jan 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.



K 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, který působil při zrození církve, chce působit ve
společenství věřících 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, ani 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 dosáhnout nejvyšší svatosti, jaké zde na zemi tvor může dosáhnout. 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 začátku.
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 Faustyna 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 Svatý. To se zdaleka nejvíc „vyplatí“.“ (J. Philippe)

 Prosby
Prosme o Ducha svatosti:
Přijď, Duchu Svatý, naplň naše srdce.






Ve křtu a biřmování jsme dostali Ducha Svatého. On chce utvářet naše jednání, proniknout celý náš život.
Přijď…
Duch k nám promlouvá prostřednictvím tichých vnuknutí během celého dne. Ať nás učí tato vnuknutí rozeznávat, přijímat a jednat podle nich. Přijď…
Působení Ducha je mnohostranné podle ro zdílnosti lidských povah a životních cest. On nás vybízí a vede
k životu lásky. Přijď…
Duch jednotlivé lidi spojuje ve společenství a probouzí v nás odpovědnost za naše bližní. Přijď…
atd.

