OHLÁŠKY:

PRAVIDELNÝ

V květnu bude po každé páteční a nedělní mši sv. nabídka modlitby
PROGRAM:
k Panně Marii.
Pokud chcete, můžete se v květnu zapojit do každodenní modlitby
DÝŠINA:
desátku růžence za farnost. Rozpis jednotlivých úmyslů je na str. 2.
pondělí
• 17:30 – modlitby
V neděli 6. 5. je pouť v Kyšicích. Poutní mše sv. bude před místní
maminek za své děti
kapličkou v 15:00. Můžete se připojit k pěší pouti, sraz bude ve 13:00
– fara
před sochou sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Klabavku v Nové
úterý
• 15:00 – setkání
Huti. Z tohoto důvodu nebude večerní adorace a nešpory.
předškoláků - fara
V úterý 8. 5. je památka Panny Marie Prostřednice všech milostí.
• 17:00 - možnost
Mše sv. i karmelitánská modlitba budou v obvyklém čase.
zpovědi – kostel
• 17:30 – mše sv.
Slavnost Nanebevstoupení Páně přesouváme v naší farnosti ze
• 18:30 – setkání u
čtvrtku na neděli 13. 5. Ve čtvrtek 10. 5. začíná modlitba svatodušní
modlitby nad Písmem
novény. Její text je součástí Terna.
- fara
Ve čtvrtek 10. 5. bude na dýšinské faře v 18:30 zasedání ekonomické
středa
• 17:00 – mše sv.
rady farnosti a v 19:30 zasedání pastorační rady farnosti.
čtvrtek
V sobotu 12. 5. jsou zváni šikovní chlapi, abychom vykopali a
• 17:30 – mše sv.
vybetonovali základ k usazení křížku na polní cestě mezi Dýšinou a
• 15:30 – příprava na
první sv. přijímání –
Chrástem. Sraz bude v 9:00 u fary. Nářadí si prosím vezměte s sebou.
fara
V sobotu 12. 5. bude v 18:30 setkání chlapů farnosti.
pátek
V neděli 13. 5. zahraje po mši sv. v dýšinském kostele své
• 17:15 – adorace,
dvacetiminutové divadelní představení soubor Konivadlo ze Starého
možnost zpovědi
• 18:00 – mše sv.
Plzence.
• 19:00 - setkání
Ve středu 16. 5. je svátek sv. Jana Nepomuckého. Mši sv. budeme
mládeže – fara
v dýšinském kostele sloužit u jeho oltáře.
sobota
• 17:30 - mše sv.
Ve čtvrtek 17. 5. bude v 18:30 na dýšinské faře ekumenická modlitba
neděle
spolu s evangelickým sborem z Chrástu.
• 10:30 – možnost
V sobotu 19. 5. je v dýšinském kostele v 18:00 varhanní koncert prof.
zpovědi - kostel
Jitky Chaloupkové. Na housle ji bude doprovázet Renata Klimešová.
(kromě 2. a 4. neděle
v měsíci)
V sobotu 19. 5. bude v Dýšině v 19:30 začínat svatodušní vigilie
• 11:00 – mše sv.
s obnovou biřmovacích slibů. Začínat budeme v 19:30 zapálením ohně
• 18:00 – adorace a
u hlavního kříže na hřbitově.
nešpory – kaple na
V neděli 20. 5. je slavnost Seslání Ducha sv., kterou končí
faře
velikonoční doba. Po mši sv. v Dýšině bude místo mariánské modlitby
DRUZTOVÁ:
• nedělní mše sv: 8:45
cesta světla na hřbitově.
– kaple na návsi
Ve čtvrtek 24. 5. je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného
2. neděle v měsíci:
kněze.
setkání nad tématem,
4. neděle: povídání u
V pátek 25. 5. bude Noc kostelů. Její program naleznete na str. 3.
buchet
V neděli 26. 5. je slavnost Nejsv. Trojice a v Dýšině bude pouť. Mši
kontakt:
sv. bude sloužit emeritní biskup František Radkovský. Po mši sv. bude
P. Pavel Petrašovský
na farní zahradě poutní veselice a řemeslný jarmark. K tanvi i poslechu
tel. 737 814 525
bude hrát živá hudba, k prodeji se budou nabízet různé výrobky
boyda@centrum.cz
tradičních řemesel, k občerstvení bude točené pivo a klobásy, v kostele
www.farnostdysina.cz
bude přehlídka komorní hry základních uměleckých škol plzeň. kraje.
Zvažte prosím, jestli byste nechtěli založit modlitební buňku a scházet se jednou za čtrnáct dní u
někoho doma k modlitbě. Další modlitební program buněk bude předán po mši sv. v neděli 13. 5.
V postních kasičkách bylo letos vybráno 5570,- Kč. Výtěžek byl rovným dílem rozdělen mezi
Poradnu pro ženy v Plzni a spolek K srdci, který v Plzni pracuje s bezdomovci. Všem, kdo se
zapojili, děkujeme.

TERN
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zpravodaj
Římskokatolické farnosti Dýšina
6. 5. 2018 – 6. neděle velikonoční

Poutní místo
v Čeleticích
Při farní dovolené v Dobré Vodě na
Šumavě jsme navštívili zapomenuté poutní
místo sudetských Němců v Čeleticích. Je
výjimečné tím, že uprostřed lesa nestojí žádný
kostel, žádná kaplička, jen na mohutném smrku
je pověšen malý keramický obrázek Panny
Marie Klatovské a vedle stojí litinový kříž. Před
obrázkem je ve skále drobná puklina, v níž ani
za nejparnějších letních veder nevyschne voda.
Trochu smrděla po tlejícím listí a jehličí, ale
byla tam napříč všem předpokladům, že je
nepravděpodobné, aby pramen vyrazil ve skále
vyvýšené nad okolní terén.
Vztahuje se k tomu příběh o chalupníkovi, který zde zaslechl hlas přikazující mu splnit přání své slepé
manželce, která ho po návratu domů požádala, aby i s dětmi vykonali pouť do Klatov. Nejkratší cestou je to
asi 25 km, což pro nevidomou ženu musel být úctyhodný výkon. Zde chalupník zakoupil obraz Panny Marie
Klatovské, který pověsil na strom v místě, kde zaslechl hlas. Dál vyprávění pokračuje zjevením Panny Marie,
která se prstem dotkla skály, kde vytryskl drobounký pramínek, v němž si od té doby žena pravidelně myla oči
a postupně se jí vrátil zrak.
Jaké poselství může být v tomto vyprávění ukryto?
Třeba to, že na opravdové rozhodnutí putovat svým životem k Bohu nebude čas, až jednou vyřešíme
svou slepotu, čas je teď a tady a pojďme do toho bez ohledu na to, jestli budeme cestou zakopávat o kořeny a
kameny, bez ohledu na to, jestli si rozbijeme pusu a vyrazíme zuby, nebo ne.
Uzdravení se pak koná díky té cestě. Ano, po cestě k Bohu budeme cela jistě zakopávat, bolestně si
uvědomovat, že na nás rozhodně lidé nevidí, jak by měl vypadat správný křesťan, ale nic z toho nám nesmí
zabránit jít tvrdohlavě dál. Dokud nevyrazíme na cestu, nebudeme uzdraveni.
Do příběhu vstupuje Panna Maria. Dotýká se prstem našeho kamenného srdce a vyvádí z něj vodu. Kdo
se v ní umyje, bude uzdraven. Uzdravení není dílem toho, že půjdeme do sebe, napneme svaly a to by bylo,
abych to nedokázal. Děje se z Božího zásahu. Jestli se to stane na začátku naší cesty, v prostředku nebo na
konci nebo dokonce až na místě, které jsme si zvykli nazývat očistcem, ví jen Bůh a jen on ví, proč.
A pak je tu ještě jedna zajímavá okolnost: chalupníkova žena nebyla uzdravena naráz, ale postupně.
Opakovaně se ve vodě omývala, kdo ví kolikrát, až nakonec prohlédla. Velmi bychom stáli o zázraky, které se
dějí naráz: byl jsem sužován svým lakomstvím a dnes ráno jsem se stal štědrým. Podle čeletického vyprávění
to ale tak mnohdy nefunguje. Naše vnitřní uzdravení je spíše uzdravováním: je to kontinuální proces, kde se
mnohokrát budeme omývat modlitbou, zpovědí Eucharistií a možná si neuvědomíme, že se s námi něco děje.
To zahlédneme, až se podíváme pořádně zpátky a zjistíme, že před pěti nebo deseti let to bylo jinak.
P. Pavel Petrašovský

Květnová modlitba růžence v rodinách
V mariánském měsíci květnu se můžeme opět spojit každý den v modlitbě desátku růžence – pokaždé na
jiný úmysl. Nejlépe bude, pokud z tohoto květnového desátku uděláte společnou záležitost celé rodiny.

datum

desátek

úmysl

neděle 6. 5. …kterého jsi z Ducha sv. počala
pondělí 7. 5. …s kterým jsi Alžbětu navštívila
úterý 8. 5.
středa 9. 5.
čtvrtek 10. 5.
pátek 11. 5.
sobota 12. 5.
neděle13. 5.
pondělí 14. 5.
úterý 15. 5.
středa 16. 5.
čtvrtek 17. 5.
pátek 18. 5.
sobota 19. 5.
neděle 20. 5.
pondělí 21. 5.
úterý 22. 5.
středa 23. 5.

za rodiny naší farnosti
za děti naší farnosti, zvláště za ty, které se připravují na
první sv. přijímání
…kterého jsi v Betlémě porodila
za mládež naší farnosti, zvláště za Týnu, která se
připravuje na biřmování
…kterého jsi v chrámě obětovala
za maminky naší farnosti
…kterého jsi v chrámě nalezla
za chlapy naší farnosti
…který z mrtvých vstal
za staré lidi a osamělé lidi naší farnosti
…který Ducha sv. seslal
za faráře
…který na nebe vstoupil
za to, aby rostla naše víra, naděje a láska
…který tě, Panno, na nebe vzal
za nevěřící v našem okolí, aby našli cestu ke Kristu
…který tě v nebi korunoval
za to, abychom poznali, jak máme hlásat evangelium
…který se pro nás krví potil
za obrácení našich obcí i národa
…který byl pro nás bičován
za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni
…který byl pro nás trním korunován
za větší vztah k Eucharistii a ke svátostem v naší farnosti
…který Ducha sv. seslal
za ty, kdo se rozhodují o svém životním povolání
…který pro nás nesl těžký kříž
za to, abychom využívali darů Ducha sv.
…který byl pro nás ukřižován
za všechny zemřelé z našich rodin
…který byl pokřtěn v Jordánu
za naše obrácení ke Kristu a za vztah přátelství k němu
…který v Káně zjevil svou moc
za ty, kdo nemají na území naší farnosti základní
prostředky k životu
…který hlásal Boží království a vybízel k obrácení za našeho papeže
…který na Hoře proměnění zjevil svou slávu za našeho biskupaTomáše a za biskupa Františka
…který ustanovil Eucharistii
za představitele obcí, v nichž žijeme
…kterého jsi z Ducha sv. počala
za představitele státu
…s kterým jsi Alžbětu navštívila
za kněžská a řeholní povolání
…kterého jsi v Betlémě porodila
za všechny kněze, kteří kdy naší farnosti sloužili
…kterého jsi v chrámě obětovala
za odpuštění našich hříchů

čtvrtek 24. 5.
pátek 25. 5.
sobota 26. 5.
neděle 27. 5.
pondělí 28. 5.
úterý 29. 5.
středa 30. 5.
čtvrtek 31. 5. …kterého jsi v chrámě nalezla

na osobní úmysly těch, kdo jsou zapojeni do této modlitby

PROGRAM SETKÁNÍ MLÁDEŽE FARNOSTI: (vždy v pátek v 19:15)
pátek 11. 5. – návštěva v klášteře u sester dominikánek v Plzni s povídáním o jejich spiritualitě
pátek 18. 5. – prohlídka dýšinského kostela s památkářkou Soňou Zouharovou, po ní vyrazíme na noční
pouť na mariánské poutní místo Vršíček u Rokycan, kde se pomodlíme k Panně Marii a přespíme do
soboty, ráno se vrátíme vlakem z Rokycan. S sebou do batohu spacák, karimatku a něco k jídlu
pátek 25. 5. – provádění návštěvníků po dýšinském kostele v rámci Noci kostelů
pátek 1. 6. – beseda s biskupem Tomášem Holubem o jeho službě vojenského kaplana

PRÁZDNINOVÉ AKCE FARNOSTI:

Vandr mládeže do Českosaského Švýcarska (s krosnou na zádech a spaní pod širákem) bude
v termínu 4. – 6. 7. 2018
Tábor farnosti pro děti bude probíhat na faře v Jesenici v termínu 8. - 14. 7. 2018. Přihláška je na
farních stránkách www.farnosdysina.cz
Farní voda (sjezd Sázavy v kánoích) bude v termínu 19. - 21. 7. 2018. Přihlašujte se zapsáním do
tabulky v kostele nebo mailem na boyda@centrum.cz
Pěší pouť na Svatou Horu (s přespáním v poutním místě Svatá Dobrotivá a poté v exercičním domě na
Svaté Hoře bude v termínu 10. - 12. 8. 2018. Přihlašujte se zapsáním do tabulky v kostele nebo mailem
na boyda@centrum.cz

Program Noci kostelů
pátek 25. 5. 2018
Letošní Noc kostelů bude tentokrát putovní objedeme kostely a kaple dýšinské farnosti.
Pro zájemce bude z Dýšiny vypraven autobus,
rezervace místa je možná mailem na
bafarbafar@seznam.cz.
Prostory
všech
chrámů, které jsou zahrnuty v programu, budou
volně přístupné mezi 20:00 - 22:00.
19:00 - 19:30: kostel Nejsv. Trojice a sv.
Šimona a Judy v Dýšině: zahájení
programu, koncert dětských sborů Kapky a
Kapičky.
19:30: odjezd autobusu z Dýšiny
19:45 - 20:00: kaple sv. Antonína
Paduánského v Nadrybech: světelné a
zvukové oživení prostoru Santiniho zvonice
s přistavěnou lodí.
20:05 - 20:30: kostel sv. Jiří v Kostelci:
architekt Santini a jeho dílo (krátká
přednáška).
20:35 - 21:10: kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Plané nade Mží: prohlídka
gotických fresek s restaurátorem Karlem
Švugerem, občerstvení.
21:15 - 21:35: kaple sv. Kateřiny v
Nynicích: instalace v prostoru kaple.
21:50 - 22:10: kostel sv. Maří Magdaleny v
Druztové: rozeznění kostela.
22:15 - 22:30: kaple sv. Jana
Nepomuckého v Druztové: duchovní
zakončení putování s P. Pavlem
Petrašovským.
cca 22:45: návrat autobusem do Dýšiny
modlili, slavili mši sv. a diskutovali o duchovních
tématech, jsme stihli navštívit i pár čarokrásných
míst místní přírody. Byli jsme na místě, kde trávil
poslední roky svého života poustevník sv. Vintíř,
viděli jsme největší šumavský vodopád v Bílé strži,
několik z nás vylezlo na rozhlednu na Poledníku,
navštívili jsme hartmanickou synagógu s krásnou
instalací o místní židovské obci užívali si divokých
proudů horských potoků po cestě k Prášilskému
jezeru a jezeru Laka a vstoupili jsme na lesní poutní
místo v Čeleticích.
Bylo to krásné. Díky Janě Stajnerové, pod
jejímž organizačním vedením se to vše odehrálo.

Setkání dětí farnosti
V sobotu
21. 4. 2018 se
konalo další setkání dětí farnosti. Po
ranní mši sv. jsme
odešli na faru,
zahráli si fotbálek
a uvařili oběd.
Pak jsme
se autem vydali do
Přísečnice, protože kousek od této
vesnice se nachází
vchod do staré
štoly, kterou jsme
objevili při minulém
výletě před měsícem. Rozhodli jsme se ji
pořádně prozkoumat. Průvodcem nám k tomu
byl pan Mertl, dědeček Aničky, který využil svých
starých hornických zkušeností. Přinesl nám i
náležité vybavení: hornické helmy s lampičkami.
Bylo to vzrušující a dobrodružné.
Pro průzkumu podzemí jsme si ještě
znovu odskočili ke studánce, kde Josef Václav
Sládek složil svou báseň Znám křišťálovou
studánku a obloukem v krajině se dostali zpátky
k autu .

Výjezd na Šumavu
Ve dnech 27. 4. - 1. 5. 2018 zavítalo
několik rodin naší farnosti do šumavských
hvozdů. Zázemí nám tvořila bývalá fara v Dobré
Vodě u Hartmanic. V několika společně
strávených dnech, kromě toho, že jsme se

7. den – čtvrtek 17. května
Gal 4,6: A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: "Abba,
Otče!"
Duch svatý nás v modlitbě uvádí do zcela důvěrné, intimní lásky k Otci, a tím boří všechnu nedůvěru,
ničí chlad a odtažitost, dává nám prožít radost Božího dítěte.
Važme si toho privilegia a učme se naslouchat Duchu svatému, který se v nás takto modlí.
Přidejme k tomu svůj hlas a svoje city, svoji lásku i oddanost.
rozjímání: (prostor pro ztišení se nad biblickým textem)
Chválím tě, Pane, za tvůj vztah k nebeskému Otci. Děkuji ti, žes nás přivedl k Otci, a že nás učíš modlit se
tak, jak ses modlil Ty. Děkuji ti za Ducha synovství a za to, že smím Boha mít jako svého tatínka (Abba).
Odpusť mi životní postoje vzpoury a vzteku, kdy jsem se vnitřně stavěl proti Otci a vyčítal mu všechno
možné. Z celého svého srdce volám: Abba, Otče! A prosím, abych směl prožít radost Božího dítěte, prožít,
co to znamená být milovaným dítětem Božím.
litanie k Duchu sv. (viz 1. den)

8. den – pátek 18. května
Řím 8,26-27: Právě tak i Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme
vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zkoumá
srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí.
Je třeba usilovat o tichost srdce, která je opakem rozptýlenosti, zvědavosti a upovídanosti. Musíme se
učit přebývat v srdci, sestupovat do srdce, modlit se srdcem a žít v pokoji srdce. Dáme-li v modlitbě
prostor Duchu svatému skrze ticho a naslouchání, on rozhoří naše srdce, upoutá naši pozornost na
Krista a povede nás k tomu, abychom Ježíše oslavovali. Duch svatý nás v modlitbě vede k poznání
Otcovy vůle a k vytrvalosti a věrnosti v modlitbě.
rozjímání: (prostor pro ztišení se nad biblickým textem)
Chválím tě, Pane, za Ducha svatého, který se v nás modlí, který nás vede k Otci. Děkuji ti za dar modlitby.
Odpusť mi mé falešné sebevědomí, v němž jsem si myslel, že se umím modlit a že se to sám naučím.
Prosím tě, abys přijal moji slabost, ve které potřebuji Ducha svatého, aby se ve mně modlil.
litanie k Duchu sv. (viz 1. den)

9. den – sobota 19. května
1Kor 14,1: Usilujte o to, abyste měli lásku. Horlivě se snažte o duchovní dary, hlavně však o to, abyste
promlouvali pod vlivem vnuknutí.
Dary Ducha svatého hrají důležitou roli v duchovním budování církevní obce, v rozvoji společenství, a je
třeba jím dát v našem životě to místo, které jim patří.
Předpokladem pro přijetí darů a pro jejich správné užívání je pravidelný duchovní život ve společenství,
vydanost Kristu, vzájemná jednota a skutečná láska.
V církvi potřebujeme jeden druhého s jeho zvláštním obdarováním a službou. Církev potřebuje nás, lidi
ochotné sloužit Bohu a druhým lidem, ale ochotné ne z vlastní síly a podle svých představ, ale
z obdarování a pod vedením Ducha svatého.
rozjímání: (prostor pro ztišení se nad biblickým textem)
Chválím tě, Pane, za dary, které jsi dal lidem, za církev, kterou obdarováváš a ve které smím žít a v ní
sloužit. Děkuji ti za obdarování druhých a také za dary, které jsi dal mně.
Odpusť mi nevděčnost vůči Tobě. Prosím tě o to, abych byl ochotný sloužit v církvi v moci a síle Ducha
svatého.

litanie k Duchu sv. (viz 1. den)
V sobotu 19. 5. začíná v 19:30 v Dýšině před kostelem svatodušní vigilie

SVATODUŠNÍ SVATODUŠNÍ NOVÉNA

podle Vojtěcha Kodeta

1. den – pátek 11. května
Jan 7,37-39: 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.
Jedním z předpokladů přijetí daru Ducha svatého je touha, žízeň po Bohu, po jeho lásce, pokoji a
radosti, touha po božském životě v nás.
Je třeba tyto vnitřní touhy v nás nejprve postřehnout a odlišit od povrchních tužeb našeho života. Pak
za tuto Božskou žízeň můžeme děkovat a také se jí můžeme oddat.
rozjímání: (prostor pro ztišení se nad biblickým textem)
Chválím tě, Pane, za dar touhy. Děkuji ti za žízeň po životě, po lásce, po pokoji a štěstí. Děkuji ti za tvoji
touhu po mně. Odpusť, že jsem touhy v sobě zašlapal či je chtěl uspokojit mimo Tebe. Prosím tě o
pravou touhu po Tobě, po Duchu svatém.
LITANIE K DUCHU SVATÉMU:
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, - smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,
Duchu svatý, jenž vycházíš z Otce i Syna, - přijď k nám.
Božský Duchu, jenž jsi roven Otci i Synu,
Přislíbení nejněžnějšího a nejštědřejšího Otce,
Dare nejvyššího Boha,
Paprsku nebeského světla,
Původce všeho dobra,
Prameni života,
Ohni všechno stravující,
Ohnivá lásko a duchovní pomazání,
Duchu lásky a pravdy,
Duchu moudrosti a rozumu,
Duchu rady a síly,
Duchu vědění a zbožnosti,
Duchu bázně Boží,
Duchu míru a mírnosti,
Duchu čistoty,
Duchu svatý, přijď a obnov tvářnost země, - prosíme tě, vyslyš nás!
Vlij světlo do našich duší,
Vtiskni svůj zákon do našich srdcí,
Rozněť je svou láskou,
Otevři nám poklady svých milostí,
Osvěcuj nás svým nebeským vnuknutím,
Upevni nás svou účinnou milostí,
Uděl nám milost znát jediné potřebné,
Pomoz, abychom se navzájem milovali a snášeli!
Učiň nás pozornými na všechna tvá vnuknutí,

Nauč nás správně se modlit a modli se s námi,
Pronikni nás láskou a shovívavostí k našim bratřím a
sestrám,
Vlij nám velký odpor ke každému zlu,
Veď nás ke správnému konání dobra,
Pomoz nám, abychom vytrvali ve spravedlnosti,
Buď ty sám naší velkou odplatou,
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, - smiluj se
nad námi. (3x)
Modleme se: Bože, Duchu svatý, klaníme se ti v hloubi
svého srdce a děkujeme ti, že v něm přebýváš. Prosíme tě,
rozmnož v nás víru, naději a lásku, aby se naše srdce stala
tvým pravým chrámem. Neboť ty žiješ a kraluješ s Otcem i
Synem po všechny věky věků. Amen.

2. den – sobota 12. května
Jan 4,10: Ježíš jí na to řekl: "Kdybys znala Boží dar a
věděla, kdo ti říká: ´Dej mi napít´, spíše bys prosila ty jeho,
aby ti dal živou vodu."
Ježíš Kristus je ten, který v nás otevírá pramen živé vody.
Setkání s ním se stává okamžikem, který mění lidský život.
Jestliže chci, aby se Ježíš stal skutečně Pánem mého
života, nemůže pánem být něco jiného, ani já sám.
Tou nejčastější překážkou v působení Ducha svatého v nás je, že se nezřekneme sebe sama ve
prospěch Krista, že nedovolíme Pánu Ježíši, aby se v našem životě ujal své vlády.
rozjímání: (prostor pro ztišení se nad biblickým textem)
Chválím tě, Pane, za to, že ty jsi ten, který mne hledá, touží po mně, přichází ke mně, a přitom čeká,
až já přijdu k Tobě. Děkuji ti za vše, cos pro mne v životě vykonal. Odpusť mi všechny vzpoury mého
života. Otvírám ti své srdce, Pane, důvěřuji ti. Prosím Tě, buď ty mým Pánem.
litanie k Duchu svatému (viz 1. den)

3. den – neděle 13. května
Gal 5,22-23: Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost,
zdrženlivost. Proti takovým věcem se nestaví žádný zákon.
Pán Ježíš slíbil dar Ducha svatého všem, kteří v něho uvěří. O letnicích seslal svého Ducha na
apoštoly a na všechny, kteří s nimi setrvávali na modlitbách.
Po letnicích apoštol Petr řekl všem, kteří byli uchváceni jeho kázáním: "Obraťte se! A každý z vás
ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete
Ducha svatého."
Duch svatý se v našem životě projevuje různými vlastnostmi, jak je popsal apoštol Pavel. Tyto
vlastnosti jsou neklamným znamením působení Ducha svatého.
rozjímání: (prostor pro ztišení se nad biblickým textem)
Chválím tě, Pane, za dar tvé lásky, za všechno, co jsi mně již v životě dal, za dar života, za dar křtu,
za dar víry, za milost obrácení. Děkuji ti za mnohotvárné působení Ducha svatého v mém životě.
Odpusť mi mou pýchu a soběstačnost, v níž jsem chtěl žít bez Tebe podle svých představ.
Prosím tě o milost Ducha svatého, který dává pravý život.
Litanie k Duchu svatému (viz 1. den) .

4. den – pondělí 14. května
Jan 14,16-17: "Já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby
s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho
nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás."
Svět totiž nezná pravdu a brání se ji přijmout. Ani pro nás není snadné
se zcela otevřít pro Ducha pravdy, který nás chce uvést nejen do
pravdy o Bohu a o světě, ale především do pravdy o nás samotných.
V Duchu svatém se postavme proti lžím o nás, které nám řekli jiní lidé,
proti představám, které máme o sobě a o svém životě, proti
pochybnostem, které námi zmítají, proti vnitřní přetvářce a
neupřímnosti.
Toho všeho se zřekněme, abychom mohli přijmout Boží pohled na nás.
rozjímání: (prostor pro ztišení se nad biblickým textem)
Chválím tě, Pane, za pravdu, do které mě svým Duchem uvádíš. Děkuji ti
za to, že se smím poznávat takový, jaký jsem a jakým mne chceš mít Ty.
Odpusť mi chvíle, kdy jsem se bránil pravdivému pohledu na život a na
sebe. Prosím tě, dej mi lásku a odvahu k pravdě, ať je jakákoliv.
litanie k Duchu svatému (viz 1. den)

5. den – úterý 15. května
Jan 16, 8-9: "A on, až přijde, usvědčí svět ze hříchu, ze spravedlnosti a ze
soudu. Hřích je v tom, že ve mně nevěří."
Život v dobrovolné závislosti na Bohu není snadný, ale krásný.
Každý z nás se musí rozhodnout a denně rozhodovat, kdo bude ve středu jeho života, jestli on sám,
nebo Bůh, který dává svou milost pokorným a Ducha svatého těm, kdo ho poslouchají.
rozjímání: (prostor pro ztišení se nad biblickým textem)
Chválím tě, Pane, za to, že jsi přišel, abys nás vykoupil a vynesl na světlo věci skryté, abychom více
nechodili v temnotě. Děkuji ti za poznání vlastní hříšnosti a ubohosti, sebestřednosti, samolibosti a
nevěry. Děkuji ti za dar odpuštění. Odpusť mi především mou neochotu přiznávat svůj hřích, nechat se
usvědčovat z hříchu a měnit životní postoje. Prosím tě o Ducha svatého, který usvědčuje i odpouští, o
Ducha proseb o smilování, o Ducha pravého pokání.
litanie k Duchu svatému (viz 1. den)

6. den – středa 16. května
2Kor 3,17: Ten Pán je však Duch; a kde je Duch Páně, tam je svoboda.
Pán Ježíš nám přinesl pravou svobodu, kterou v Duchu svatém může zakusit každý, kdo se nechá
osvobodit a kdo se pod vedením Ducha svatého učí v této svobodě žít.
Je třeba se nechat Duchem svatým uvádět do plné svobody a učit se poslouchat v každodenním životě.
Trpělivě Pánu předkládat svoje vzdory, zatvrzelosti, a svévolná rozhodnutí, která nás tolik vnitřně ochromují
a uzavírají Duchu svatému.
rozjímání: (prostor pro ztišení se nad biblickým textem)
Chválím tě, Pane, za to, že jsi mě osvobodil od hříchu, od satana a smrti. Děkuji ti za svobodu, ve které se
nemusím bát. Odpusť mi to, že jsem se častokrát nechal dobrovolně fascinovat a spoutávat tím, co k Tobě
nevede. Prosím tě o Ducha svatého k vnitřnímu osvobození, vymanění z vnitřních závislostí a urovnání celého
vnitřního života. Prosím tě o schopnost nechat se Tebou vést.
litanie k Duchu svatému (viz 1. den)

