MODLITBA K DUCHU SVATÉMU
Věřím v Ducha svatého.
Věřím, že může odstranit moje předsudky.
Věřím, že může změnit moje návyky.
Věřím, že může přemoci moji lhostejnost.
Věřím, že mě může nadchnout k lásce.
Věřím, že mě může zbavit zlého.
Věřím, že mi může dát odvahu k dobrému.
Věřím, že může přemoci můj zármutek.
Věřím, že mi může dát lásku k Božímu slovu.
Věřím, že může odejmout pocit méněcennosti.
Věřím, že mi může dát sílu v utrpení.
Věřím, že mi může dát na pomoc bratra.
Věřím, že může proniknout moji bytost.
Věřím, že ...
Modlitby sestry Marie od Ukřižovaného Ježíše
Duchu svatý, osvěť mě.
Lásko Boží, stravuj mě.
Veď mě na cestu pravdy.
Maria, Matko, provázej mne.
Požehnej mi s Ježíšem.
Ochraňuj mě před každým zlem,
klamem a nebezpečím.
Prameni míru a světla, přijď a osvěť mě.
Jsem hladová, přijď a nasyť mě.
Jsem žíznívá, přijď a osvěž mě.
Jsem slepá, přijď a daruj mi zrak.
Jsem chudá, přijď a obohať mě.
Jsem nevědomá, přijď a pouč mě.
Duchu svatý, celá se ti odevzdávám.

Modlitba za dary Ducha sv.
Bože, dej mi trochu svého Ducha moudrosti, abych rozpoznal, kde mám ustoupit a
kde mám plnit svůj úkol.
Bože, dej mi trochu svého Ducha rozumu, abych poznal, co ode mne chceš a kdo to
se mnou myslí dobře.
Bože, dej mi trochu Ducha rady, abych pomáhal těm, kteří to potřebují a ptají se
mne na radu.
Bože, dej mi trochu Ducha síly, abych se odvážil - i proti názoru ostatních - stát při
tobě.
Bože, dej mi trochu Ducha vědění, abych se dobře učil a své znalosti abych
používal pro radost a užitek ostatních.
Bože, dej mi trochu Ducha zbožnosti, abych se modlil za druhé a ve všech věcech, i
v těch nejmenších, ti důvěřoval.
Bože, dej mi trochu Ducha bázně Boží, abych s tím, co jsi stvořil, i když se to zdá
zlé, zacházel dobře a abych nic lehkomyslně neničil.
----------------------------Duchu svatý, je tvým úkolem seznámit mě s Ježíšem. Apoštolové žili dlouho s
Ježíšem, aniž mu správně porozuměli. Ale když jsi k nim přišel ty, konečně ho
pochopili.I mě můžeš darovat toto porozumění.
Přijď, můj utěšiteli, přijď má radosti a můj pokoji, má sílo a mé světlo.
Přijď, osvěť mě, abych našla pramen, u kterého mohu ukojit svou žízeň. Jedna tvá
kapka stačí, aby mi ukázala Ježíše takového, jaký je.
Ježíš říkal, že přijdeš k nevědomým, já jsem nejnevědomější ze všech. Neprosím tě
za žádnou jinou vědomost než o tu, jak lze najít Ježíše. Neprosím tě o žádnou jinou
moudrost, než o pochopení Ježíše.
Prosba k Duchu svatému
Přijď Duchu Otce a Syna,
Duchu lásky, Duchu synovství, Duchu pokoje, důvěry a síly.
Přijď tajemný jásote v slzách světa,
vítězný živote ve smrti země,

Otče chudých, oporo utištěných, světlo pravdy,
lásko, která se vylila do našich srdcí.
Přicházej denně, stále znovu a více.
Miluji tě, protože jsi láska sama.
Děkuji ti, oživovateli.
Duchu svatý, přebývej ve mně, buď pečetí živého Boha ve mně,
protože jsme jeho vlastnictvím.
Neopouštěj mne ani v boji života,
ani na konci, až mne všechno opustí.
Přijď Duchu svatý!
Dary Ducha svatého - prosby
Otázky k tichém zamyšlení pro biřmovance
Moje biřmovací jméno . Proč jsem si ho vypral
Přistoupit k svátosti biřmování jsem se rozhodl(a) na základě čeho ?
Co očekávám od biřmování ?
Co ode mne očekává církev ?
Jaké jsou moje největší přednosti ?
Jaké jsou moje největší chyby ?
Proč se modlím ? Proč se nemodlím ?
Proč přistupuji ke svátostem ? Co mi brání častěji přistupovat ke svátostem ?
Jakou bolest , jaký kříž jsme nesl(a) v poslední době ?
V mém životě již od křtu působí Duch sv., kdy jsem si mohl(a)
uvědomovat jeho působení a blízkost nejintensivněji ?
Poznámky – zkušenosti – postřehy – náměty k zamyšlení
Rozhodující co mě proměňuje, co mi dává sílu, nejsou moje schopnosti ani
zdatnosti, ale to co přichází od Boha.
- Duch svatý je nutností pro utváření mého běžného dne
- Ježíš Kristus je bez Ducha svatého zajímavou historickou osobou, ale ve spojení s
Duchem svatým je osobou ovlivňující můj život.
- Co mám dělat, abych ho mohl nechat proměňovat svůj život?
Pro setkání a žití z moci Ducha svatého je důležité:
- Obrácení srdce, odvrácení se od špatných hodnot a obrácení se k hodnotám
dobrým, obrácení se k Ježíši
- Rozhodnout se chtít Ducha svatého přijmout do svého života a řídit se jím
- V modlitbě prosit o seslání Ducha Božího a jeho darů do mého života
- Věřit, že Bůh ve mně působí, i když zrovna !nic necítím".
- Odhalovat Boží obdarování a použít je ve službě Bohu a lidem.

- Duch svatý nám byl darován při křtu (a biřmování) X působí ?!
Je to jakoby fungující baterie v baterce, která nesvítí, ale je jen okrasou, ale v
temnotě přinášející nejistotu a ohrožení mi není nic platná...
- Svatodušní svátky jsou nějak opomenuty x velikonoce, vánoce. Ale vždyť
vánoční a velikonoční tajemství je uskutečňováno v našich životech a v tomto světě
právě prostřednictvím Božího Ducha
- Poznáváme ho v jeho účincích. Petr, který se dokázal pouze vytahovat, Krista
zapřel, ale tentýž Petr po seslání Ducha svatého nebojácně vystupuje a hlásá beze
strachu veliké Boží skutky. Poznáváme zde Petra zcela NOVĚ.
- Bez Ducha svatého je Ježíš jen zajímavou, ale nevýznamnou historickou
osobností
- S Duchem svatým je Ježíš živý, ten, kdo může dnes působit v mém životě.
- Bez Ducha svatého je křesťanství hřbitovem.
- Bez Ducha svatého je bible jen učenou knihou.
- Bez Ducha svatého je zvěstování Božího Slova jen zajímavou informací.
- S Duchem svatým je zvěstování posilou na cestě životem.
- Bez Ducha svatého jsou svátosti jen dobrými zvyky, prázdnými rituály, či magií.
- S Duchem svatým svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu.
- Bez Ducha svatého je liturgie nostalgickým a zajímavým divadlem.
- S Duchem svatým je liturgie setkáním s Bohem.
- Bez Ducha svatého je církev pouhou organizací a institucí.
- S Duchem svatým je společenstvím, organismem, přinášejícím osvobození a
záchranu od veškerého zla.
- Bez Ducha svatého je autorita lidskou panovačností.
- S Duchem svatým je božskou mocí ke službě.
- Bez Ducha svatého je charita jen jakousi obsluhou.
- S Duchem svatým je charita osvobozující pomocí.
- Duch svatý se nabízí každému!
- Možné překážky, kladené v našich životech Duchu svatému:
- Nedostatečné obrácení - špatné životní zaměření, nechuť a nepřipravenost k
obrácení a naplnění Duchem Božím.
- Egoismus - neustálé kroužení kolem sebe, postoj, ve kterém neočekáváme od
života a od Boha nic nového.
- Strach před působením Ducha svatého, spoutanost, zotročení věcmi nebo lidmi.
- Nepřipravenost využít Boží obdarování. (Boží slovo, svátosti, modlitba, ....)
- Povrchnost - Duch svatý se s námi může a chce setkat v hloubi našeho srdce, ale
my tam nejsme přítomni

