SVaV z Olomoucké arcidiecéze už po třetí srdečně zve každého,
komu není lhostejný nedostatek kněží ve farnostech. Je
bolestné vědět, kolik lidských životů si vyžádala tato pandemie
zvláště v Evropě, Asii, USA a mezi nimi desítky kněží. Děkujme
Bohu, že naše země je velkých ztrát ušetřena.
Anděl jí odpověděl:
„Sestoupí na tebe
Duch svatý a moc
nejvyššího tě zastíní;
proto i tvé dítě bude
svaté a bude nazváno
Syn Boží“ (Lk 1,35).
„Co dává život, je
duch, tělo samo nic
neznamená. Slova,
která jsem k vám
mluvil, jsou duch a
jsou život“ (J 6, 63).
„Až přijde Přímluvce,
kterého vám pošlu od
Otce, Duch pravdy, jež
od otce vychází, ten o
mně vydá svědectví“
(J 15,26).
„Petr a Jan tam přišli a
modlili se za ně, aby
také jim byl dán Duch
svatý, neboť ještě na
nikoho z nich
nesestoupil; byli jen
pokřtěni ve jménu
Pána Ježíše. Vložili na
ně ruce a oni přijali
Ducha svatého“(Sk
8,15-17).
Když byl Ježíš pokřtěn,
hned vystoupil z vody,
a hle, otevřela se
nebesa a spatřil Ducha
Božího, jak sestupuje
jako holubice a
přichází na něho“ (Mt
3,16).
„Dát se vést Duchem
Božím je život a pokoj“
(Řím 8,6).

Velikonoční doba stále trvá, končí slavností Seslání Ducha
svatého, letos to bude 31.5. Do té doby máme dost času,
abychom se na tuto událost dobře připravili. Můžeme rozjímat
nad citacemi z Písma nebo modlitbou k Duchu svatému. Církev
nás vybízí k 9denní modlitbě novény k Duchu svatému. Začíná
se v pátek hned po slavnosti Nanebevstoupení Páně. Bude i na
našem webu.
„Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha
svatého“ (Jan 20,22). Tato slova řekl Ježíš učedníkům, kteří byli
ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi.
Vzkříšený Ježíš mezi ně vstoupil a ukázal jim své rány, aby
uvěřili. A stačil jeho dech, aby se z ustrašených apoštolů stali
odvážní hlasatelé radostné zvěsti, evangelia. Stejně jako On
uzdravovali nemocné a konali zázraky. Zdálo by se, že je
jednoduché proměnit a obnovit člověka.
Každý z nás je duchovní bytost. Někdo je svým duchem stále ve
své práci, jiný u svých koníčků, sportu, jiný má sklon motat se
stále u své sexuality. Duch se totiž stále někde toulá. Kde jsou
mé myšlenky, takový je můj duch, můj život. Ježíš nám dal
svého Ducha. A protože byl stále spojen s Bohem Otcem (Věřte
mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně Jan 14,11), dal nám Ducha
Božího. Vybízí nás, abychom se otevřeli a přijali ho. On totiž
dobře ví, že být naplněn Duchem je nesmírně krásné. Naopak
život bez Ducha svatého je prázdný. Jasně nám ukazuje, jak
toho dosáhnout – modlitbou, četbou Písma, mší svatou, adorací,
prvotně při křtu a svátosti biřmování… Je to vše, co je pro nás
někdy těžké, na co si neumíme udělat čas a co nám zpočátku
často nic neříká. Zvláště Písmo svaté, které bylo psáno Duchem
Božím, slyšíme velmi často jen při mši svaté.
„Můj Ježíši, ty znáš hlubiny mé duše. Znáš i moji nestálost, můj
sklon k pohodlnému životu. Co mi brání, abych ti odevzdal svůj
život? Je to skutečnost, že tě nevidím, jako ti apoštolové? Ale
vždyť ty jsi zde více přítomen, než tenkrát - skrze tvého Ducha.
Všeobjímající Duch lásky i pokoje, moudrosti i něhy…jsi všude
kolem nás. Ježíši, toužím po tvém Duchu, ukaž mi, co mám
odložit, abys mě naplnil. Naplnil tak, abych i já mohl konat
zázraky. Ty malé, všední – rozdávat pokoj, milý úsměv,
pohlazení, pěkná slova, povzbuzení – vše to, co boří hradby
mezi lidmi, vystavěné ze závisti, nenávisti a neodpuštění.
Ježíši, zdroji mého života, naplň mě, otvírám se tvé pravdě a
lásce.“
„Stravující Ohni, Duchu lásky, sestup do mne, jako by se v mé
duši stalo vtělení Slova, abych pro ně byla dalším lidstvím,
v němž by mohl obnovovat celé své tajemství“, (z modlitby bl.
Alžběty od Nejsvětější Trojice - Karmelitka).

