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Slavnost seslání Ducha svatého 26. 5. 2007
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Milí přátelé,
v liturgickém (církevním) roce slavíme mnoho
slavností. Nikomu z věřících neunikne význam Slavnosti
Narození Páně, i děti se na ni těší, zvláště proto, že je spojená s obdarováním. A co ostatní slavnosti, také jsme
při nich obdarováni? Ano, ale jedná se o obdarování duchovní, o kterém si někteří myslí, že jsou již obdarováni,
protože jsou biřmováni a chodí ke svatému přijímání.
Dá se říci, že Slavnost Vzkříšení Páně se prožívá
méně radostně a snad nejméně Slavnost seslání Ducha
svatého. Proč? Kromě shora uvedeného důvodu existují
z naší strany různé překážky.
„Jednou z velkých překážek v působení Ducha svatého v nás je naše neschopnost
přijmout svoji slabost. Všichni jsme
slabí, ale ne všichni si to umíme
přiznat. Slabost považujeme za něco
nepatřičného, odmítáme ji, a tím se
uzavíráme Boží pomoci. Tvrdíme-li
v životě s Bohem, že vše umíme, že se
také umíme modlit, jak můžeme
zakusit přítomnost Ducha svatého
v naší modlitbě? Církev učí, že
kdykoliv se začínáme modlit, Duch
svatý nás předchází svou milostí
a přitahuje nás na cestu modlitby.
Duch svatý nás tedy už vede
k modlitbě a postupně jako učitel modlitby nás krok
za krokem učí modlit se. Ale nejen to, on se modlí v nás.
Sv. Jan Zlatoústý v jednom ze svých kázání řekl, že „modlitba je nevýslovná láska, která nepochází z lidí, ale má
původ v božské milosti.“ Proto je třeba dávat Duchu svatému prostor v modlitbě, což není samozřejmé všem lidem.
Svou mnohomluvností či roztěkaností bráníme
Duchu svatému, aby se v nás modlil. Trpíme přemírou
ustavičného víru myšlenek, představ, fantazie, která je
zamořena zbytečnými vjemy a obrazy. Proto se v nás Duch
svatý těžko může projevit.
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 (srov. Jan 16,14). Duch svatý nás vede
ke chvále, díky které překonáváme své slabosti a zotročení
a můžeme zažít uzdravení a očištění. Duch svatý nás
v modlitbě vede k poznání Otcovy vůle a k vytrvalosti a věrnosti v modlitbě.“
.

Další překážkou je, že chápeme obdarování Duchem svatým jako osobní zdokonalení, bez ochoty vydávat
svědectví.
Máme se obnovit v Duch svatém. Znovu si uvědomit, co to znamená, že jeho dary dostáváme především
k tomu, abychom jimi sloužili ke prospěchu celé církve –
byli svědky. A naše církev začíná v našem sušickém společenství Kristových učedníků a učednic, kterými se snažíme
být. Tedy Dary ducha svatého, které o každých Letnicích
máme v sobě znovu nechat Boží mocí obnovit, znovu přijmout, „vydolovat ze dna našich srdcí“, kam jsme je možná
dobrovolně odsunuli, máme je znovu vytáhnout na světlo
našeho života i života církve a nechat se
Duchem svatým vést každý den ve prospěch bratří a sester být skutečnými učedníky a svědky našeho
Pána.
„Dary Ducha svatého hrají
důležitou roli v duchovním budování
církevní obce, v rozvoji společenství,
a je třeba jim 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.“
A další překážkou je, že jsme příliš zaměřeni
na sebe a nejsme uchváceni velikostí, krásou a slávou Boží.
„Jedním z předpokladů přijetí daru Ducha svatého je touha, žízeň po Bohu, po jeho lásce, pokoji a radosti, touha
po božském životě v nás. Tato vnitřní žízeň je v nás již vyvolána skrytým působením Ducha svatého, který nás skrze
ni zve k větší otevřenosti pro Boží působení v našich srdcích. Tato touha je čistě duchovní podstaty a nemůže
ji utišit nikdo jiný, než Bůh sám. Svatý Augustin to vyjádřil
ve svých Vyznáních: „Stvořil jsi nás pro sebe a nepokojné je
naše srdce, dokud nespočine v tobě“, a v jednom svém kázání: „Až Bůh bude všechno ve všem, všechny touhy pominou“. Tuto žízeň v nás Pán záměrně vyvolává svým slovem,
svědectvím druhých, ale také nenaplněností z pozemských
dober, kterými se člověk snaží tuto žízeň utišit. Všechny
duchovní touhy - po modlitbě, po vnitřním pokoji, po svatosti, po spáse druhých - jsou vždy touhou po Duchu

svatém. Je to odlesk touhy, kterou Bůh touží po člověku a jeho lásce, dříve než si člověk uvědomí svoji touhu po Bohu. Ježíšovo
zvolání na kříži „Žízním“ (Jan 19,28) je vyjádřením této Boží touhy po spáse každého člověka, po odpovědi lásky z naší strany,
po tom, aby se v nás skrze Ducha svatého zrodil nový člověk.
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.“
S použitím textu „Svatodušní novéna“
od P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm. P. Jan a P. Michal

Modlitba k Duchu svatému od Karla Rahnera
Přijď, Duchu, Duchu Otce i Syna. Přijď, Duchu lásky, Duchu dětství, Duchu pokoje, důvěry, síly a
svaté radosti. Přijď, ty skrytý jásote v slzách světa. Přijď, ty vítězný živote v smrti země. Přijď, ty otče
chudobných, ty pomocníku stísněných. Přijď, ty světlo věčné pravdy. Přijď, lásko, která je vylita do
našich srdcí. Nemáme nic, co by si tě mohlo vynutit. Ale proto jsme plni důvěry. Naše srdce se vskrytu
obává, že přijdeš, protože jsi nesobecký a ušlechtilý, protože jsi jiný než naše srdce. Ale to je pro nás
vlastně tím nejpevnějším příslibem, že přece jen přijdeš. Tak tedy přijď, přicházej denně, stále znovu a
více. V tebe důvěřujeme. Na koho jiného bychom se mohli jinak spolehnout? Tebe milujeme, protože
jsi láska sama. V tobě máme Boha za Otce, protože ty v nás voláš: "Abba, milý Otče." Děkujeme ti,
oživovateli, Duchu svatý, že v nás přebýváš, že jsi chtěl ty sám být v nás pečetí živého Boha, pečetí
toho, že jsme Božím vlastnictvím. Zůstaň s námi. Neopouštěj nás. Ani v tvrdém boji života. Ani na
konci, kdy nás opustí všechno. Veni, Sancte Spiritus.

Pozvánka na Duchovní obnovu a Svatodušní vigilii
Letos se v předvečer Letnic shromáždíme k duchovní obnově „Duch svatý v životě křesťana“, kterou povede P.
Cyril Vojtěch Kodet, O.Carm. ThD. , abychom skrze ni dospěli ke svatodušní vigilii. Při svatodušní vigilii (nočním bdění,
očekávání) se shromažďujeme, abychom jako apoštolové ve společenství s Pannou
Marií setrvávali na modlitbách, naslouchali Božímu slovu a oslavou seslání Ducha
svatého vzdávali Bohu chválu za to, že je věrný a že naplňuje to, co Kristus slíbil
svým učedníkům. Abychom se ve společné touze a očekávání znovu otevřeli
obdarováním Ducha svatého, kterými nás Bůh chce zahrnovat ve prospěch
společenství církve. Srdečně vás všechny zveme!
P. Cyril Vojtěch Kodet, OCarm. ThD. (* 1956, Malý Beranov) je
římskokatolický kněz, teolog, karmelitán, generální delegát Karmelitánského řádu
v České republice a uznávaný autor české duchovní literatury a přednášek na kazetách.
Pět let studoval v Římě Teologii křesťanské spirituality. Působí v Praze
a vyučuje také v Olomouci. Jako představený má na starosti všechny bratry karmelitány ve vlasti, slouží také jako exercitátor
a zpovědník.

Zprávy a oznámení
Pouť na Kochánově

Pouť v Mlázovech

V neděli 27. května 2007 ve 14 hodin na Slavnost seslání
Ducha svatého se koná poutní mše svatá u kaple
na Kochánově u Petrovic.
Mše svaté v 10.30 hodin v Petrovicích
a v 12 hodin ve Svojšicích jsou zrušeny!

V neděli 24. června o Slavnosti narození sv. Jana Křtitele,
bude poutní mše sv. v 11.15 hodin. Při této příležitosti se
uskuteční na pozvání bratří a sester z Církve bratrské setkání – zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi ve 14 hodin.
Tak jako my zveme naše bratry a sestry na oslavu závěru
školního roku 17. 6., tak také oni nás zvou na toto setkání.

☻☻☻

Pouť na Odolence

V neděli 3. června 2007 ve 12 hodin se koná poutní mše
svatá v kapli na Odolence pod Svatoborem. Mše svatá
ve Svojšicích ve 12 hodin je tuto neděli zrušena!
☻☻☻

První svaté přijímání

V neděli 17. června 2007 na Mši svaté pro rodiče s dětmi
v 8.45 v Klášterním kostele přistoupí poprvé ke svatému
přijímání děti, které se na něj letos připravují. V 15 hodin se
bude konat piknik na farní zahradě na oslavu našich
prvokomunikantů a zakončení školního roku.

☻☻☻

Diecézní pouť v Prachaticích

U příležitosti 30. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuka
Neumanna se bude letošní Diecézní pouť konat
v sobotu 16. června 2007 v Prachaticích.
Odjezd od Děkanského kostela v 7.45 hodin,
návrat po 14 hodině. Příspěvek na dopravu 100,- Kč.
☻☻☻

Celostátní setkání mládeže - Klokoty - srpen 2007

Mládeži a rodičům připomínáme jedinečné povzbuzení
ve víře a v křesťanské životě, které mohou jejich mládežníci
zažít v srpnu v Klokotech u Tábora!
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