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1. DEN SVATODUŠNÍ NOVÉNY – pátek 6. velikonočního týdne 

 Sk 18,9-18, Ž 47, J 16,20-23a 

„Amen, amen, pravím vám: Vy budete plakat a naříkat, svět se však bude radovat. Vy budete sice zarmouceni, ale 

váš zármutek se obrátí v radost. Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina. Když však porodí dítě, 

nemyslí už na bolesti pro radost, že přišel na svět člověk. Tak i vy nyní máte zármutek. Ale zase vás uvidím a 

vaše srdce se bude radovat, a vaši radost vám nikdo nevezme.“ 

 Radost evangelia – Evangelii Gaudium: V. Duchem vedení hlasatelé evangelia 

Nechat v srdci planout oheň Ducha (259–261) 

Evangelizátoři naplněni Duchem jsou hlasatelé evangelia, 

kteří se beze strachu otevírají působení Ducha Svatého. 

O Letnicích Duch působí, že apoštolové vycházejí ze sebe 

samých, a dělá z nich hlasatele zvěstovatele velkých Božích 

skutků, kterým každý počíná rozumět ve svém vlastním 

jazyce. Duch Svatý navíc vlévá sílu k hlásání novosti evan-

gelia s odvahou a nahlas, v každé době a na každém mís-

tě, i proti proudu. Vzývejme jej dnes vroucí modlitbou, 

bez níž nám hrozí, že veškeré naše působení zůstane prázd-

né a našemu hlásání bude chybět duše. Ježíš chce evangeli-

zátory, kteří hlásají dobrou zvěst nejenom slovy, ale přede-

vším životem proměněným Boží přítomností… 

Když se o něčem řekne, že to má „ducha“, označuje to 

obvykle nějakou vnitřní hybnou sílu, která podněcuje, moti-

vuje, povzbuzuje a dává smysl osobnímu i společnému ko-

nání. Evangelizace, která má ducha, je něčím docela jiným 

než souborem úkolů prožívaných jako tíživá povinnost, 

která se prostě snáší nebo přijímá jako něco, co odporuje 

vlastním sklonům a tužbám. Jak rád bych našel slova, která by vzbudila dobu horlivější, radostnější, velko-

rysejší a odvážnější evangelizace, plné lásky až do krajnosti a překypující nakažlivým životem! Vím však, 

že žádná motivace nebude dostatečná, pokud v srdcích nebude planout oheň Ducha. Evangelizace, která má 

ducha, je v konečném důsledku evangelizací s Duchem Svatým, neboť to on je duší evangelizující církve. Dříve 

než předložím několik vysvětlení a duchovních podnětů, vzývám ještě jednou Ducha Svatého a prosím jej, aby 

přišel obnovit církev, otřást jí a podnítit k odvážnějšímu vyjití ze sebe, aby hlásala evangelium všem náro-

dům. 

 K zamyšlení a ke sdílení 

Co mi brání „vidět“ ve svém životě Ježíše? Kdy jsem naposledy prožil radost ze setkání s ním?  

Kdy a u koho jsem zahlédl oheň Ducha? Toužím po tom, aby moje srdce podobně hořelo? 

Jsem ochoten/ochotna dovolit Duchu Svatému, aby mnou otřásl? 

 MODLITBA 

Chvíle osobní či společné modlitby chvály a díků, ke kterým můžeš v modlitbě vložit odpovědi na předcházející 

otázky. Zakončit můžeš modlitbou Josefa Kentenicha:  

Jsi duší mé duše, Duchu Svatý. 

Tebe pokorně vzývám. 

Osvěcuj mě, posiluj mě, veď mě, utěšuj mě. 

Zjev mi svá přání 

podle plánu odvěkého Otce. 

Dej, ať poznám, co ode mě žádá věčná Láska. 

Dej, ať poznám, co mám vykonat. 

Dej, ať poznám, co mám vytrpět. 

Dej, ať poznám, co mám přijmout, nést a snášet. 

Duchu svatý, dej, ať poznám vůli tvou a vůli Otce. 

Ať můj život není od nynějška 

nic než trvalé a vytrvalé ano 

vůli věčného Otce. 

Amen 


