7. DEN SVATODUŠNÍ NOVÉNY – čtvrtek 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.
 BOŽÍ LÁSKA
 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.



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 jednotlivé.
„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 představ 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 především přijmout ho takového, jaký je.
Tím ale není vyčerpán celý obsah slova láska. Ta v sobě zahrnuje 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
v Ježíši Kristu člověkem a za nás umřel. Smrtí a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista ale iniciativa Boží náklonnosti k nám
nekončí. Naopak. Stává se zcela osobním dotekem a oslovením: „Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha
Svatého, který nám byl dán.“ (Řím 5,5) Touto láskou nás miluje Bůh a současně způsobuje, že my jsme uschopňováni 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)

 Prosby
Prosme o Ducha lásky:
Přijď, Duchu Svatý, zapal v nás oheň své lásky.






Abychom každý z nás osobně věřili a přijímali, že jsme Bohem bezmezně milováni: Přijď…
Abychom na Boží lásku odpovídali láskou, jaké jsme schopni, láskou z celého srdce a všech svých sil. Přijď…
Abychom se i my navzájem milovali, jako Ježíš miloval nás. Přijď…
Abychom tvořili jednotu v Ježíšově církvi, která žije na celé zemi. Přijď…
atd.

