
Slavnost Seslání Ducha svatého připadá tento rok na neděli 4. června. Jako inspiraci pro přípravu na tuto slavnost nabízíme
výběr ze Svatodušní novény Vojtěcha Kodeta, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Svatodušní novéna začíná v pátek
po Nanebevstoupení Páně a končí o vigilii slavnosti Seslání Ducha svatého. Každý den novény má tři stěžejní části: četba Bo-
žího slova, rozjímání a modlitba.

1. den: Touha, žízeň po Bohu
Jan 7,37–39; Zj 21,5–6 
Uvedení do modlitby
Chval Pána za dar touhy a děkuj za žízeň po životě, po lásce, pokoji a štěstí, za žízeň po Bohu. Děkuj Pánu za jeho touhu po
tobě.Pros za odpuštění, že jsi touhy v sobě zašlapal či je chtěl uspokojit mimo Boha, a pros o pravou touhu po Bohu, po Du-
chu svatém.

2. den: Ježíš Kristus
Jan 7,37; Jan 4,10.13–14
Uvedení do modlitby
Chval Pána a děkuj mu za to, že on je ten, který tě hledá, touží po tobě, čeká na tebe, přichází k tobě a přitom čeká, až ty při-
jdeš k němu. Děkuj mu za vše, co pro tebe v životě vykonal.Odpros za vzpoury svého života, slepotu, hluchotu a zatvrzelost
svého srdce a popros o důvěrnost s Kristem. Otevři Pánu své srdce, pus= ho do svého života, dej mu důvěru a přijmi ho za své-
ho Pána.

3. den: Dar Ducha a ovoce Ducha
Řím 5,5; Řím 8,9; Gal 5,22–23
Uvedení do modlitby
Chval Pána a děkuj mu za dar jeho lásky, za všechno, co ti již v životě dal, za dar života, za dar křtu, za dar víry, za milost ob-
rácení. Děkuj za dar Ducha Posvětitele a Utěšitele, za dar Ducha lásky. Děkuj za mnohotvárné působení Ducha svatého ve
svém životě.Pros za odpuštění své pýchy a soběstačnosti, ve které jsi chtěl žít bez Boha podle svých představ a ze svých sil,
a pros o milost Ducha svatého, který dává pravý život. Obnov křestní slib.

4. den: Duch pravdy
Jan 14,16–17; Jan 16,13
Uvedení do modlitby
Chval Pána a děkuj mu za pravdu, do které tě svým Duchem uvádí. Děkuj mu za pravé poznání smyslu života, životních hod-
not, za rozlišení pravdy a lži, dobra a zla. A hlavně mu poděkuj za to, že se smíš poznávat takový, jaký jsi a jakým tě chce mít
Bůh.Odpros za chvíle, kdy ses bránil pravdivému pohledu na život a na sebe, kdy jsi raději naslouchal lžím a polopravdám.
Pros Pána, aby ti dal odvahu k pravdě, a= je jakákoliv, a aby ti dal odvahu se postavit proti vší polopravdě a lži ve tvém živo-
tě, a= už o tobě či o druhých. Pros o lásku k pravdě.

5. den: Usvědčování z hříchů
a odpuštění
Jan 16,8–9; Zach 12,10
Uvedení do modlitby
Chval Pána za to, že přišel, aby nás vykoupil a vynesl na světlo věci skryté, abychom více nechodili v temnotě. Děkuj mu za
dar poznání vlastní hříšnosti a ubohosti, sebestřednosti, samolibosti a nevěry. Děkuj za dar odpuštění.Pros za odpuštění přede-
vším své neochoty přiznávat svůj hřích, nechat se usvědčovat z hříchu a měnit životní postoje. Pros o Ducha svatého, který
usvědčuje i odpouští, o Ducha proseb o smilování, o Ducha pravého pokání.

6. den: Svoboda
2 Kor 3,17; Gal 5,16–18; Řím 8,2
Uvedení do modlitby
Chval Pána za to, že tě osvobodil od hříchu, od satana a od smrti. Děkuj mu za svobodu, ve které se nemusíš bát, za rozvázá-
ní všech vnitřních i vnějších pout.Odpros za to, že ses častokrát nechal dobrovolně fascinovat a spoutávat tím, co k Bohu ne-
vede, že ses nechtěl vymanit z vazeb, vztahů a závislostí, které tě zotročovali, že sis v sobě choval staré bolesti a zranění, kte-
ré tě ochromovaly. Odpros za svoji neposlušnost. Pros o Ducha svatého k vnitřnímu osvobození, vymanění z vnitřních závi-
slostí a urovnání celého vnitřního života. Pros za schopnost nechat se Bohem vést.

7. den: „Abba, Otče!“
Řím 8,14–15; Gal 4,6
Uvedení do modlitby
Chval Pána za jeho vztah k nebeskému Otci a děkuj mu, že nám ho odhalil, že nás přivedl k Otci a učí nás modlit se tak, jak
se modlil on. Děkuj mu za Ducha synovství a za to, že smíš Boha mít jako svého tatínka (Abba).Odpros za životní postoje
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vzpoury a vzteku, kdy ses vnitřně stavěl proti Otci a vyčítal mu všechno možné, kdy jsi ztotožňoval Otce, Otce nebeského,
s našimi pozemskými otci a nechal se tím zraňovat a vzdalovat od jeho náruče. Pros o Ducha synovství a o důvěrnost k Otci,
o to, aby Duch svatý v tobě volal: Abba. I ty ze svého srdce volej: Abba, Otče! A pros, abys směl prožít radost Božího dítěte,
prožít, co to znamená být milovaným dítětem Božím.

8. den: Duch svatý se modlí v nás
Gal 4,6; Řím 8,26–27
Uvedení do modlitby
Chval Pána za Ducha svatého, který se v nás modlí, který nás vede k Otci, který zná Boží vůli a přimlouvá se za nás ve shodě
s ní. Děkuj za dar modlitby a za chvíle, kdy prožíváš radost z Boha a touhu konat, co se Bohu líbí.Pros za odpuštění svého fa-
lešného sebevědomí, ve kterém sis myslel, že se umíš modlit a že se to sám naučíš. Odpros za to, že častokrát neuposlechl Bo-
ží pozvání k modlitbě. Odpros za vzpouru, s níž jsi odmítl zápasit se svou slabostí. Pros o Ducha svatého, aby se v tobě mod-
lil. Pros o to, aby ti Pán pomohl otevřít se Duchu. Pros, abys přijal svoji slabost, ve které potřebuješ Ducha svatého, aby se
v tobě modlil.

9. den: Dary pro službu v církvi
Ef 4,7–8.11–12; 1 Kor 12, 4–11; 1 Kor 14,1
Uvedení do modlitby
Chval Pána za dary, které dal lidem, za církev, kterou obdarovává a ve které smíš žít a v ní sloužit. Děkuj za obdarování druhých
a také za dary, které dal tobě.Odpros za nevděčnost vůči Pánu, pros za odpuštění, že jsi nechtěl některé dary přijmout nebo jsi ne-
přijal obdarování lidí kolem sebe. Pros o dary Ducha svatého, které potřebuješ ke službě. Pros o to, abys byl ochotný sloužit
v církvi v moci a síle Ducha svatého.

Text Svatodušní novény Vojtěcha Kodeta naleznete také na www.pastorace.cz

Eucharistický výstav v Praze
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
2.–4. 5. 15:00–18:00 sv. Gotharda (Krupkovo nám.) Bubeneč
5.–9. 5. 8:00–18:00 sv. Benedikta (Karmel, Hradčanské nám.) Hradčany
10.–12. 5. 15:30–18:00 sv. Prokopa (Sladkovského nám.) Žižkov
17.–20. 5. 6:30–18:30 sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobyliské nám.) Kobylisy
21.–24. 5. 8:00–11:00

14:00–19:00 sv. Prokopa (Školní) Braník

25.–28. 5. 8:00–18:00 sv. Václava (Proboštská) Dejvice
29. 5.–1. 6. 8:45–11:00 Nejsvětějšího Srdce Páně

15:00–18:00 (nám. Jiřího z Poděbrad) Vinohrady

Stálý eucharistický výstav
DATUM ČAS KOSTEL (ULICE) ČÁST OBCE
Po–Pá 10:00–13:00 sv. Josefa (Josefská) Malá Strana
Po–Pá (mimo 1.pá v m.) 12:00–17:30 sv. Bartoloměje (Bartolomějská) Staré Město
Pá (pouze 1. v měs.) 8:00–16:00 sv. Ludmily (nám. Míru) Vinohrady
Pá 8:00–18:00 katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (chórová kaple) Hradčany
St 16:00–18:00 sv. Karla Boromejského (Vlašská) Malá Strana
Po 16:00–17:00 sv. Apolináře (Apolinářská) Nové Město

Úmysly apoštolátu modlitby na květen

Úmysl všeobecný
Aby hojnost darů Ducha svatého, vylitých na církev, přispívala k růstu míru a spravedlnosti.

Úmysl misijní
Aby zákonodárci v misijních zemích chránili lidský život od jeho početí až do jeho přirozeného ukončení.

Úmysl národní
Aby všechny, kdo procházejí obdobím zkoušek a utrpením, posiloval příklad Panny Marie, trpící pod křížem svého Syna.


