NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU
Postup modlitby:

1) Hymnus „Veni Creator Spiritus“
2) Desátek růžence k Duchu svatému
3) Četba (popř. krátké rozjímání) úryvku z Písma sv.
4) Litanie k Duchu svatému
5) Závěrečná modlitba
(Při soukromé modlitbě je možno některé body podle svých
časových možností vynechat.)

Hymnus „Veni Creator …“:
Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, - a navštiv myslí našich chrám, - z výsosti nebes zavítej,
- do duší nám svou milost vlej.
Tys Utěšitel právem zván, - tys dar, jenž Bohem věčným dán, - zdroj živý, láskyplný dech, tys posvěcení myslí všech.
Tys sedmi darů studnice, - prst Otcovy jsi pravice, - tys Bohem přislíbený host, - ty dáváš
ústům výmluvnost.
Rač světlo v mysli rozžehnout, - vlij do srdcí nám lásky proud, - našeho těla slabosti - zhoj
silou svojí milosti.
Dál Nepřítele zapuzuj - a duši pokoj uděluj, - ať vždycky pod vedením tvým - vyhnem se
vlivům škodlivým.
Nauč nás Boha Otce znát - a Syna jeho milovat - a v tebe, Duchu svatý, zas - důvěřovati
v každý čas. Amen.
Desátek k Duchu svatému:
1. Ježíš, který Ducha svatého seslal.
2. Ježíš, kterého prosíme, aby svým Duchem posiloval naši víru, naději a lásku.
3. Ježíš, kterého prosíme o dar moudrosti, abychom rozpoznali pravé životní hodnoty.
4. Ježíš, kterého prosíme o dar rozumu, abychom správně rozuměli Božím pravdám.
5. Ježíš, kterého prosíme o dar rady, abychom se ve složitých životních situacích správně
rozhodovali.
6. Ježíš, kterého prosíme o dar síly, abychom měli odvahu vykonat to, co po nás Bůh žádá.
7. Ježíš, kterého prosíme o dar poznání, aby nás stvořené věci vedly ke chvále jejich
Stvořitele, našeho nejvyššího Pána.
8. Ježíš, kterého prosíme o dar zbožnosti, abychom se modlili rádi, upřímně a s důvěrou.
9. Ježíš, kterého prosíme o dar bázně Boží, abychom si vážili víry a milosti posvěcující a
nebáli se ničeho kromě hříchu.
10. Ježíš, o němž chceme v síle Ducha svatého vydávat svědectví.

Úryvky z Písma svatého:
1. den: 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 ně věří. Jak říká Písmo, proudy živé vody
poplynou 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.
Všechny duchovní touhy – po modlitbě, po vnitřním pokoji, po svatosti, po spáse své i
druhých – jsou vždy touhou po Duchu svatém. Mám ve svém srdci touhu po Božím Duchu a
jeho darech? Právě nyní jsem zván, abych v sobě tuto touhu prohluboval a rozněcoval. Pán ji
jistě nenechá bez odpovědi.
2. den: Gal 5,22-25. Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,
dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání… Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami
sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.
Cítím, že můj život stále ještě přináší příliš málo ovoce Ducha svatého? Tím více o ně chci
prosit a také se mu otevírat svou snahou o křesťanský život… O které konkrétní ovoce
Kristova Ducha chci prosit především?
3. den: Jan 4,10.13-14. Ježíš ženě na to řekl: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti
říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou… Každý, kdo pije
tuto vodu, bude mít žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit
navěky. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“
Možná mám často dojem, že křesťanský život znamená především to, že se snažím sloužit
Kristu a „obdarovávat ho“ svými dobrými skutky. I samařská žena až po nějaké chvíli
pochopila, že Ježíš jí nabízí daleko víc než ona jemu. Ano, jako křesťan chci jistě konat
dobro, ale především chci přijímat obdarování, která mi Pán nabízí. Věřím, že jeho
největším darem je Duch svatý, jenž se ve mně chce stát pramenem vyvěrajícím k životu
věčnému.
4. den: Jan 16,13. Ježíš řekl: „Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to
nesnesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude
mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší… On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co
přijme ode mne.“
Pane, vím, že nedokáži myslet, mluvit a žít pravdivě. Pravda je pro mě často těžká a
nepříjemná. A přece – ty sám říkáš, že pravda nás osvobodí. Chci poznávat pravdu o sobě i o
tobě, abych tě mohl lépe následovat a jednou přijít do království tvé lásky a pravdy. Pane,
dej mi Ducha své pravdy a nauč mě vzdalovat se každé lži, falši a neupřímnosti.
5. den: Jan 16,7-9. Ježíš řekl: „Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel.
Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže
světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: Hřích v tom, že ve mne nevěří…“

Hřích v mém srdci je překážkou k přijetí darů Ducha svatého. Vím to, ale přesto proti
svým hříchům tak málo bojuji. Ale Bohu díky – Duch svatý je mi nabízen nejen jako ten,
kdo mě z mých hříchů usvědčuje, ale především jako ten, kdo mě chce od mé slabosti a
hříšnosti osvobozovat… Proti kterým hříchům především chci s pomocí Kristova Ducha
bojovat?
6. den: 2 Kor 3,17-18. Duch je tím Pánem. Kde je Duch Páně, tam je svoboda. Na
odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná tvář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu
ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.
Jen Duch svatý mi dokáže dát skutečnou vnitřní svobodu – svobodu od strachu a obav;
svobodu od hříchu, sobectví a pýchy; svobodu ode všeho, co mě svazuje a spoutává;
svobodu od vlivu Zlého… Toužím po této svobodě Božího dítěte a chci si ji od Ducha
svatého stále znovu vyprošovat!
7. den: Řím 8,13-15. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete ke smrti; jestliže však mocí
Ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové
Boží. Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste
Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!
Jako křesťan jsem Božím dítětem. Přemýšlel jsem už někdy nad tím, co to pro mě vlastně
znamená? Jaká je to krása, že samotného Boha mohu po právu nazývat Otcem? Chci za to
v síle Ducha svatého Bohu děkovat a zároveň chci téhož Ducha prosit o dar stále většího a
hlubšího pochopení, jak velice jsem byl od Boha obdarován.
Jsem Boží dítě, chci se tedy také nechat vést Božím Duchem…!
8. den: Řím 8,26-27. Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme,
jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který
zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha, neboť Duch se přimlouvá za křesťany podle Boží
vůle.
Často si postesknu, jak slabá a roztržitá je moje modlitba. Ale… prosím vůbec Ducha
svatého, aby mi v této tak důležité snaze pomáhal? Aby mě učil, jak se mám modlit? Ztiším
se alespoň někdy a uvědomím si jeho přítomnost ve svém srdci?… Duchu svatý, prosím,
přijď mi na pomoc v mé slabosti a nauč mě, jak a za co se mám modlit…
9. den: Ef 4,7-8.11-12. Každému z nás byly uděleny duchovní dary v takové míře, v jaké je
chtěl Kristus dát… Tak určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí,
jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají
plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky.
Jak často se dívám kolem sebe plný sebelítosti nebo dokonce i závisti: Jak se ten druhý má!
Kolik ten má darů a schopností!… Pane, chci objevit dary, které jsi mi dal. Ne proto, abych
předčil ty ostatní, ale proto, abych jim mohl lépe pomáhat a tobě lépe sloužit. Díky i za to, co
jsi dal těm druhým. Patříme přece do jedné církve, jsme údy jednoho těla… Prosím, ať jsem
pro tvé dary stále otevřenější!

Litanie k Duchu svatému (odpověď: „Buď veleben“):
Duchu svatý,
- sestup z trůnu svojí velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého služebníka
- který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít ve stálé přítomnosti Boží
- který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít podle vůle Nejvyššího
- který přebýváš v srdci Syna Božího, nauč mě tebe poznávat a upřímně milovat
- který oživuješ slávu Boha Otce, nauč mě žít v odevzdanosti a úplné důvěře v Boha
- znamením ohnivých jazyků zapal v mém srdci oheň své lásky
- tajemná holubice, nauč mě chápat Písmo svaté
- který nemáš tvář ani jméno, nauč mě správně se modlit
- který mluvíš ústy proroků, nauč mě žít v pokoji a v jednotě ducha a duše
- hořící ohni lásky, nauč mě žít moudře a trpělivě
- dárce všech darů, nauč mě žít v pokoře a skromnosti
- přetékající pokladnice milosti, nauč mě chápat cenu utrpení
- bezedná pokladnice milostí, nauč mě správně využívat drahocenný čas
- z jehož pokladnice neubývá, chraň mě od každé nelásky a pýchy
- jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč mě čelit zbytečným představám a myšlenkám
- dárce přemnohých darů, nauč mě vyhýbat se neužitečným činnostem a řečem
- z jehož plnosti jsme všichni přijali, nauč mě mlčet i mluvit v pravý čas
- věčná lásko, nauč mě dávat dobrý příklad jiným
- nekonečná dobroto, dej mi vytrvalost v dobrém,
- nejlepší učiteli, nauč mě správně zacházet s lidmi
- milý příteli duší, nauč mě nikoho nesoudit a na křivdy nevzpomínat
- obšťastňující světlo duše, nauč mě vidět potřeby jiných a nezanedbávat dobré skutky
- Otče ubohých, dej mi poznat moje chyby
- který konáš v duších zázraky, veď mě bdělostí k dokonalosti
- před kterým nic není utajené, nauč mě unikat nástrahám ďáblovým
- který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi vymanit se z područí těla, světa i ďábla
- který znáš i moji budoucnost, svěřuji do tvé ochrany i svoji rodinu, přátele, dobrodince
a všechny lidi
- s tvojí božskou pomocí mě nauč žít ke cti a chvále Boží, ke spáse duše a k radosti
Matky Boží, abych mohl z tohoto světa odejít jako služebník užitečný.
Vzývání Ducha svatého:
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno – a obnovíš tvář země.
Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám, našim
blízkým, naší farnosti ani naší zemi tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře
rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

