9. DEN SVATODUŠNÍ NOVÉNY – vigilie
 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.
 1. čtení: Gn 11, l–9: Bylo mu dáno jméno
Babylón, poněvadž tam Hospodin zmátl
jazyk celé země.
Stavba babylónské věže je pokus o udržení jednoty bez Boha, a proto končí nedorozuměním a rozptýlením. Tato událost
je protikladem k tomu, co se má naplnit o Letnicích, kdy lidé shromáždění z nejrůznějších národů slyší ve své rodné řeči
zvěst o velkých Božích skutcích.
Celá země byla jednotná v jazyku i slovech. Když lidé přitáhli od východu, nalezli rovinu v zemi Šinear a usadili se
tam. Tu řekli jedni druhým: „Pojďme, udělejme si cihly a vypalme je v ohni!“ Cihel používali jako kamene a asfaltu
jako malty. Řekli: „Pojďme, vystavme si město s velmi vysokou věží a proslavme se tím, abychom se nerozptýlili po
celé zemi!“ Hospodin sestoupil, aby se podíval na město a na věž, kterou lidé stavěli. Hospodin řekl: „ Všichni jsou
jeden lid a mají jeden jazyk. A to je jen začátek jejich počínání! Pak jim nebude nic nemožného z toho, co se jim
zamane udělat. Pojďme, sestupme a uveďme tam jejich jazyk ve zmatek, aby jeden druhému nerozuměl!“ A tak je
Hospodin odtamtud rozptýlil po celé zemi a přestali stavět město. Proto mu bylo dáno jméno Babylón, poněvadž
tam Hospodin zmátl jazyk celé země. Hospodin je odtamtud rozptýlil po celé zemi.



Co ve svém životě stavím bez Boha? Chci si to přiznat před Bohem, uznat svou pýchu a prosit o dar Ducha –
bez Boha nechci dělat nic! A nechci, aby mi on pomáhal v mých plánech, ale abych se já stal spolupracovníkem
na jeho díle.

 2. čtení: Ex 19,3-8a.l6-20b: Hospodin sestoupil přede vším lidem na horu Sinaj.
Hospodin sestoupil na horu Sinaj v ohni za zvuku polnice a hromobití, aby svěřil Mojžíšovi slova smlouvy (Desatero).
Tato událost je duchovní paralelou k tomu, co se bude dít o Letnicích, když se ozve hukot z nebe, ukážou se jazyky jakoby
z ohně a všichni budou pronášet slova ohlašující platnost Nové smlouvy.
Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něj zavolal z hory: „Tak řekneš Jakubovu domu a oznámíš synům Izraele:
Sami jste viděli, co jsem udělal Egypťanům, jak jsem vás nesl na orlích křídlech a dovedl vás k sobě. Nuže, budete-li
mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete mým vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mně
patří celá země. Budete mi královstvím knězi a svatým lidem. To jsou slova, která řekneš izraelským synům.“ Mojžíš přišel, svolal přední muže v lidu a předložil jim všechna tato slova, která mu přikázal Hospodin. Všechen lid
svorně odpověděl: „ Všechno, co mluvil Hospodin, splníme!“ Když nastalo ráno třetího dne, bylo slyšet hromobití,
bylo vidět blesky i černý mrak nad horou a mohutně zazníval zvuk polnice. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš
vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a zůstali stát na úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena v kouř, poněvadž Hospodin na ni sestoupil v ohni. Vystupoval z ní kouř jako dým z pece a celá hora se velmi třásla. Zvuk polnice se mocně
šířil a sílil. Mojžíš začal mluvit a Bůh mu za hromu odpovídal. Hospodin sestoupil na horu Sinaj, na její vrchol, a
povolal Mojžíše na vrchol hory.



Pro co z toho, co poznávám jako správné, se chci znovu rozhodnout?

 3. čtení: Ez 37,l-14: Suché kosti, vdechnu vám dech života a znovu ožijete.
Suché kosti v Ezechielově vizi, které se přibližují jedna k druhé a pokrývají se šlachami, masem a kůží, jsou obrazem budování Ježíšova těla - církve. Prorocké slovo: „Přijď, dechu života [...] na tyto zabité, ať ožijí!“ i velkolepý příslib: „Vdechnu vám svého ducha a ožijete“ jsou příslibem Ducha Svatého, který je principem života církve.
Hospodinova ruka na mně spočinula; Hospodin mě v duchu vyvedl a přivedl do širokého údolí, které bylo plné
kostí. Pak mi poručil jít kolem nich - bylo jich totiž na širém poli velmi mnoho a byly již velmi vyschlé – a řekl mi:
„Synu člověka, mohou tyto kosti ožít?“ odpověděl jsem: „Pane, Hospodine, ty to víš!“ Pak mi pravil: „Prorokuj o

těchto kostech! Řekneš jim: Suché kosti, slyšte Hospodinovo slovo! Tak praví Pán, Hospodin, těmto kostem:
Vdechnu vám dech života a znovu ožijete. Dám na vás zase šlachy, přikryji vás masem, potáhnu vás kůží, dám vám
dech života a ožijete. Tak poznáte, že já jsem Hospodin.“ Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo rozkázáno. Když jsem
prorokoval, nastal hluk, veliké chrastění, kosti se spojovaly jedna s druhou. Viděl jsem pak, jak se na nich objevily
šlachy, vyrostlo maso, svrchuje potáhla kůže, ale nebyl v nich život. Potom mi řekl: „Prorokuj k dechu života, prorokuj, synu člověka, a řekni dechu života: Tak praví Pán, Hospodin: Přijď, dechu života, od čtyř větrů a věj na tyto
zabité, ať ožijí!“ Když jsem prorokoval, jak mi poručil, vešel do nich dech života, ožili a postavili se na nohy – byl to
velmi veliký zástup. Pak mi řekl: „Synu člověka, tyto kosti, to je celý Izraelův dům. Stále jen říkají: Uschly naše kosti, zhynula naše naděje, veta je po nás! Proto prorokuj a řekni jim: Tak praví Pán, Hospodin: Hle, já otevřu vaše
hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu
vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide! Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi, a tak poznáte, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal - praví Hospodin.“



Z jakého hrobu potřebuji vysvobodit? Co potřebuji, aby ve mně Duch proměnil?

 4. čtení: Joel 3, 1–5: Vyleji svého ducha na své služebníky a služebnice.
Bůh v Joelově proroctví dává příslib vylití Ducha na všechny lidi: starci budou mít věštecké sny, jinoši budou mít vidění,
Boží synové a dcery budou prorokovat. Toto vylití Ducha je předjímáním zmocnění, které se projeví při naplňování Ježíšova velkého misijního příkazu: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium (Mk 16,15). Nesčetná znamení, divy a zázraky budou provázet nejen apoštoly a prvotní církev, ale také všechny, kdo uvěří v Ježíšovo jméno.
Toto praví Pán: „Vyleji svého ducha na všechny lidi, vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou
mít věštecké sny a vaši jinoši uzří vidění. Ale i na své služebníky a služebnice vyleji v oněch dnech svého ducha.
Neochvějné úkazy způsobím na nebi i na zemi: krev, oheň a sloupy dýmu. Slunce se zatmí, měsíc zkrvaví, než přijde Hospodinův den, veliký a strašný. Spasí se ten, kdo bude vzývat Hospodinovo jméno, neboť na hoře Siónu,
v Jeruzalémě bude spása, jak pravil Hospodin. Mezi zachráněnými budou ti, které Hospodin povolá.“



O co konkrétně chci poprosit Ducha Svatého vzhledem ke svému povolání?

 Evangelium: Jan 7,37-39: Potečou proudy živé vody.
V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál v chrámě a hlasitě zvolal: „Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve
mně věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra.“ To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, protože Ježíš nebyl ještě oslaven.



Toužím se napít? Přijmu pozvání? Přijmu ho nyní?

 OBNOVA BIŘMOVACÍCH ZÁVAZKŮ
Bratři a sestry, Pán Ježíš splnil svůj slib a v den Letnic nám seslal svého Ducha. Duch Svatý nás shromažďuje v jednotě víry a skrze jeho působení ve svátostech se rozlévá do našeho srdce láska Boží. Proto ještě předtím, než obnovíte biřmovací závazky, se ptám každého z vás:
Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?
Odp.: Věřím.
Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben,
vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově?
Odp.: Věřím.
Věříte v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život
věčný?
Odp.: Věřím.
Když jste přijali svátost biřmování, stali jste se lidmi odpovědnými za život církve a obdrželi jste sílu vydávat Kristu
svědectví slovem i životem. Vašim přispěním má Boží království růst a směřovat ke svému naplnění. Proto se vás
ptám:
Chcete i nadále žít tak, abyste se nebeskému Otci ve všem zalíbili, jako se mu zalíbil Kristus?
Odp.: Ano.
Chcete vydávat věrohodné svědectví o Kristově smrti a vzkříšení a stát se nástrojem záchrany svých bratří a
sester?
Odp.: Ano.
Chcete i nadále být věrni Božímu Duchu, nechat se jím neustále vést a jste připraveni přijímat od něho stále nová
a nová obdarování?
Odp.: Ano.
Upevni, Bože, co jsi v nás vykonal, a buď stráží těch, kdo v tebe věří: ať v nás navěky zůstane dar tvého Svatého
Ducha, abychom měli odvahu vyznávat svého ukřižovaného a vzkříšeného Pána, Ježíše Krista, a s láskou plnili jeho
přikázání. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Odp.: Amen.

