8. DEN SVATODUŠNÍ NOVÉNY – pátek 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 JEDNOTY
 Ef 4,4-5, Gal 3,27-28: Jen jedno je ono tajemné tělo,
jen jeden Duch, a stejné tak jen jedno vytoužené
dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista. Všichni jste jeden v Kristu Ježíši.



K zamyšlení
Když byl Pán Ježíš povýšen na kříž a oslaven, seslal slíbeného 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 plnosti jednoty.
„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 jednotu“ (Ef 4,16)… 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 první chrám přináší jednotu, ten druhý je symbolem
nejednoty, nedorozumění a různosti jazyků.
Když se má postavit nějaký chrám, hledá se vhodný stavební pozemek. První věcí jsou potom základy, úhelný kámen, jak praví Bible. A úhelným kamenem církve je Ježíš, úhelným kamenem jednoty církve je Ježíšova modlitba
při Poslední večeři: „Ať jsou jedno!“ (srov. Jan 17,21). To je ta síla! Ježíš je kámen, na kterém stavíme jednotu církve. 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 tvoří jednotu 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 velkodušnost, 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 činil slabým až ke kříži, a tak stal se mocným! Tak si musíme počínat i my: 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 povoláni: naděje, že jdeme k Pánu, naděje, že žijeme v živé církvi, učiněné z živých kamenů mocí Ducha svatého. Pouze
podle plánu naděje se můžeme ubírat vpřed k jednotě církve.“ (papež František)

 Prosby
Prosme o Ducha jednoty:
Přijď, Duchu Svatý, a sjednoť nás v jeden lid.







Jako se z mnoha obilných zrn rozptýlených po polích stává jeden chléb, který se působením Ducha svatého
proměňuje v Tělo Kristovo, tak chce Duch svatý sjednotit církev ze všech končin země. Přijď…
Jsme rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví. Přijď…
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 oni jsou jedno, aby svět uvěřil. Přijď…
Do všech našich vztahů, rodin, společenství: Přijď…
Abychom poznali svou pýchu, domýšlivost a všechno, co překáží jednotě, jak si ji přeje Bůh: Přijď…
atd.

