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5. DEN SVATODUŠNÍ NOVÉNY – úterý 

 Sk 20,17-27; Jan 17,1-11a 

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho 

mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jedi-

ného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které 

jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. 

Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje slovo. Nyní 

poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně 

poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi 

dal, vždyť jsou tvoji; a všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni 

jsou na světě; a já jdu k tobě.“ 

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

Motivace k novému misijnímu rozmachu 

c) Tajemné působení Vzkříšeného a jeho Ducha – 1. část (275–277) 

 Ve druhé kapitole jsme uvažovali 

o nedostatku hluboké spirituality, který 

se projevuje pesimismem, fatalisme a 

nedůvěrou. Někteří lidé se nevěnují 

misijnímu poslání, protože jsou pře-

svědčeni, že se nemůže nic změnit, a 

proto je zbytečné se snažit. Myslí si: 

„Proč bych se měl ochuzovat o své 

pohodlí a svá potěšení, nevidím-li 

žádný významný výsledek?“S takovou 

mentalitou nelze být misionáři. Tento 

postoj je záludnou výmluvou, aby 

člověk mohl zůstat ve svém pohodlí, 

ve své lenosti, nespokojeném smutku a 

v sobecké prázdnotě. Jde o sebede-

struktivní postoj, protože „člověk ne-

může žít bez naděje: jeho život odsouzený k bezvýznamnosti by se stal nesnesitelným“. Myslíme-li si, že se věci 

nezmění, připomeňme si, že Ježíš Kristus přemohl hřích a smrt a je plný moci. Ježíš Kristus opravdu žije. 

Jinak totiž, „jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání“ (1 Kor 15,14). Evangelium nás zpravuje, že když první 

učedníci odešli kázat, „Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova“ (Mk 16,20). To se děje i dnes. Jsme zváni 

k tomu, abychom to objevili a prožívali. Vzkříšený a oslavený Kristus je hlubokým pramenem naší naděje a 

při plnění poslání, které nám svěřuje, nám nebude chybět jeho pomoc.  

Jeho vzkříšení není událost patřící minulosti; obsahuje životní sílu, která pronikla svět. Kde se zdá, že je vše 

mrtvé, tam se znovu objevují zárodky vzkříšení. Je to síla, která nemá obdoby. Pravda, častokrát se zdá, že Bůh 

neexistuje: vidíme, jak neubývá projevů nespravedlnosti, špatnosti, lhostejnosti a krutosti. Je však stejně jisté, že 

uprostřed temnot vždycky začíná klíčit něco nového, co dříve či později přinese plody. Na zoraném poli se opět 

objeví život – nezdolný a nepřemožitelný. Budou se dít mnohé ohavnosti, nicméně dobro vždy vzklíčí znovu a 

rozšíří se. Denně se ve světě rodí krása, která povstává proměněna dějinnými dramaty. Hodnoty mají vždy ten-

denci znovu se objevit v nových podobách a lidská bytost skutečně již mnohokrát znovu povstala ze situací, které 

se jevily jako nezvratné. To je síla vzkříšení a každý hlasatel evangelia je nástrojem této dynamičnosti.  

Nepřetržitě se objevují také nové těžkosti, zkušenost neúspěchu a projevy lidské podlosti, které působí mnoho ško-

dy. Všichni z vlastní zkušenosti víme, že někdy náš úkol neskýtá uspokojení, které bychom si byli přáli, plody jsou 

skrovné, změny pomalé a člověk má sklon se unavit. Nicméně není totéž, když někomu od únavy dočasně ochab-

nou ruce, a když někomu ruce ochabnou natrvalo, protože jej ovládla chronická nespokojenost a omrzelost, která 

pustoší jeho duši. Může se stát, že se srdce unaví zápasem, protože v konečném důsledku hledá samo sebe v karié-

rismu žíznícím po uznáních, aplausech, poctách a postavení. V takovém případě člověku sice neochabnou ruce, ale 

už nemá elán, chybí mu vzkříšení. Evangelium, nejkrásnější poselství na tomto světě, tak zůstane zahrabané 

spoustou výmluv.  

 K zamyšlení a ke sdílení 

Jaké jsou moje nejčastější výmluvy proč nebýt Ježíšovým učedníkem a hlasatelem evangelia? 

O co se opírá má naděje, co ji posiluje? Co mě o naději okrádá? 
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 MODLITBA 

Setrvej ve chvíli osobní či společné modlitby nad předcházejícími otázkami. Na závěr můžeš připojit následující 

prosbu o naději: 

Pane Ježíši Kriste, Vykupiteli světa, Bože, 

děkujeme ti, že se naplnilo očekávání spravedlivých Starého zákona. 

Přišel jsi mezi nás a víš, v kolika nejistotách a obavách žijeme. 

Jak těžce zápasíme o důvěru v budoucnost. 

Prosíme, vrať nám naději, abychom důvěřovali v tvá zaslíbení 

a s odvážnou radostí vstupovali do budoucnosti, 

ze které k nám přicházíš, abys obnovil Boží království. 

Dej nám vytrvalost v nesnázích a podepři nás, když klesáme na mysli. 

Pošli nám dary svého Svatého Ducha, abychom neztráceli důvěru v dobro 

a v lidi kolem nás, i když budeme často zklamáváni. 

Víme, že předmětem naší naděje je budoucí život u Boha, 

ale dopřej nám, prosíme, potřebnou míru pozemské radosti, 

abychom nepodlehli pocitu bezútěšnosti nebo nesmyslnosti života 

a neztratili víru v tvé vítězství nad veškerým zlem. 

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen 


