SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - LETNICE

Latinský název letnic - „Pentecostec“ znamená „padesátý den velikonoční slavnosti“. Seslání Ducha svatého nedílně patří k
události velikonoc, je jejich naplněním a vyvrcholením.

Dýchej ve mně, Duchu svatý,
abych svatě myslel!
Pobízej mě, Duchu svatý,
abych svatě jednal!
Nadchni mě, Duchu svatý,
abych svatost miloval.
Posiluj mě, Duchu svatý,
abych svatost ochraňoval!
Ochraňuj mě, Duchu svatý,
abych svatost nikdy neztratil!
Sv. Augustin

Svátek letnic se slavil už v židovství, a právě během tohoto svátku Duch svatý sestoupil na apoštoly
a další učedníky. Nelze zcela porozumět křesťanským letnicím, neznáme-li význam letnic židovských.
Duch svatý sestoupil na církev v den, kdy si Izrael připomínal dar Zákona a smlouvy. Svatý Augustin k
tomu říká: „V den letnic obdrželi židé Zákon psaný Boží rukou a v týž den přišel Duch svatý.“ Toto
objasňuje, proč Duch svatý sestoupil na apoštoly zrovna o svátku židovských letnic: aby ukázal, že on je
nový, duchovní zákon, že zpečeťuje novou a věčnou smlouvu a posvěcuje církev. „Svůj zákon jim dám
do nitra, vepíši jim jej do srdce“. Duchem svatým vepsal při křtu Bůh zákon do našich srdcí. Tento nový
zákon je láska, která nás uschopňuje i k dodržování ostatních zákonů a umožňuje nám chodit podle
Ducha a žít podle evangelia.
Křesťané slaví seslání Ducha svatého na apoštoly a na Ježíšovu matku Marii, shromážděné ve
večeřadle. Duch svatý tak posvětil církev jako nový Boží lid a zahájil její misijní šíření. Seslání Ducha
svatého slavila starokřesťanská církev brzy, ale první ověřené zprávy pochází až ze 3. století. Brzy se
objevila snaha připodobnit tento svátek Velikonocům, proto se již ve 4. století slavila vigilie (předvečer)
s oktávem (následných 8 dní) a připojil se také další sváteční den - "svatodušní pondělí". Po
Velikonocích se v západní církvi staly Letnice druhým svátkem, v němž dříve bylo možno světit křestní
vodu a udělovat svátost křtu. Liturgická barva je červená - na památku ohnivých jazyků, v jejichž
podobě sestoupil Duch svatý na apoštoly.

Sedm darů Ducha svatého:
moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost a bázeň Boží. Ve své plnosti přísluší Kristu, Davidovu
Synu. Doplňují a přivádějí k dokonalosti ctnosti těch, kteří je přijímají. Činí věřící ochotnými pohotově
poslechnout božských vnuknutí. Neboť všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové...
Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi.

Duch moudrosti
Sloupy vedou náš pohled vzhůru. Kam? Nemají žádný cíl, někde
“nahoře” končí. Tak, jako končí mnohý život, protože nemá cíl.
Moudrost se ptá na cíl.
Bože, dej mi trochu svého Ducha moudrosti, abych rozpoznal,
kde mám ustoupit a kde mám plnit svůj úkol.

Duch rozumu
Každý podzim táhnou ptáci na jih a znají svůj cíl. Kdo zná
Boží cíl, žije beze strachu, v naději, žije v důvěře.
Bože, dej mi trochu svého Ducha rozumu, abych poznal, co
ode mne chceš a kdo to se mnou myslí dobře.

Duch rady
Koleje vedou bezpečně ledem a sněhem, vedou bezpečně nocí
a mlhou. Jen ten, komu dává Bůh svého ducha rady, jen ten
může učit, vést a radit.
Bože, dej mi trochu Ducha rady, abych pomáhal těm, kteří to
potřebují a ptají se mne na radu.

Duch síly
Strom osvědčuje svoji sílu za sněhu a bouře, v horku a
nepohodě. Ale svoji životní sílu má od slunce, jako má křesťan
svoji sílu od Boha.
Bože, dej mi trochu Ducha síly, abych se odvážil – i proti
názoru ostatních – stát při tobě.

Duch poznání
Květina v nás vzbuzuje pocit krásy, ale i pomíjivosti. Může uschnout,
mohou ji pokosit, ohrožují ji zvířata, mohou ji pošlapat lidé. Duch poznání
nás přivádí k tomu, co je cíl našeho života . Pomáhá nám pochopit, co je
jen prostředkem na této cestě, co je pomíjivé a co skutečně vede k
věčnosti.
Bože, dej mi trochu Ducha vědění, abych se dobře učil a své znalosti
abych používal pro radost a užitek ostatních.

Duch zbožnosti
Kdo je zbožný, nedělá se okázale svatým. Zbožnost znamená uznávat
Boha za svého Stvořitele a Pána a ctít jej v pokoře.
Bože, dej mi trochu Ducha zbožnosti, abych se modlil za druhé a ve
všech věcech, i v těch nejmenších, ti důvěřoval.

Duch bázně Boží
Stavba Babylónské věže je symbolem toho, že člověk bez Boha nezmůže nic.
Kdo se o to pokouší, musí zákonitě ztroskotat. Bázeň Boží je vědomí této
skutečnosti.
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.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky; ty jsi shromáždil národy
v jednotě víry, i když každý z nich mluví jiným jazykem. Aleluja.
Bože, tys na počátku stvořil nebe a zemi a v plnosti času jsi všechno obnovil v Kristu,
— svým Duchem neustále obnovuj svět, aby došel spásy
Sešli svého Ducha a obnov svět
Tys vdechl do tváře Adamovy dech života,
— vdechni svého Ducha své církvi, aby z něho žila, obnovovala se a oživovala svět
Sešli svého Ducha a obnov svět
Osvěcuj světlem svého Ducha všechny lidi a rozptyluj temnotu dnešního světa,
— aby se nenávist změnila v lásku, bolest v radost a války ve vytoužený mír
Sešli svého Ducha a obnov svět
Zavlaž lidstvo vodou milosti svého Ducha, tekoucí z boku Kristova,
— a zbav naši zemi trnů zla
Sešli svého Ducha a obnov svět
Ty uvádíš lidi skrze Ducha svatého do života a do slávy,
— láskou Ducha svatého doveď také zemřelé do nebeské vlasti
Sešli svého Ducha a obnov svět

PROSBA O DARY DUCHA SVATÉHO
Duchu moudrosti, přijď ke mně,
pronikej každým okamžikem mojí duší,
aby Tvým působením uměla poznat ve všem vůli Boží,
jí se pokorně řídila a s ní spolupracovala.

Duchu rozumu, přijď ke mně,
nauč mne otevírat dokořán duši tvému vedení,
poznávat a obdivovat Boží dobrotu a krásu,
vznešenost a velikost, a do posledního dechu věřit,
že Bůh je Láska.
Duchu rady, přijď ke mně, burcuj moji duši,
aby nezůstávala netečná k Tvým radám,
aby se uměla rozhodnout jen pro dobro
a dokázala je kolem sebe šířit.
Duchu síly, přijď ke mně, zmocni se mé duše,
odejmi od ní strach a nejistotu,
malověrnost a pesimismus.
Dej, aby s Tvou posilou dokázala,
co se jí zdá nemožné dokázat.
Duchu umění, přijď ke mně, prostup mojí duší,
aby pod Tvým dohledem uměla rozpoznat
zlo a chránit dobro.
Duchu zbožnosti, přijď ke mně a nauč mne
tak žít a tak se modlit, aby každý okamžik mého života
byl neustálou modlitbou chvály a odevzdanosti,
děkování a lásky.
Duchu bázně Boží, přijď ke mně
a neustále zůstávej v mé ubohé duši,
která se odevzdává Tvému vedení.
Nauč mne velké pokoře,
která by neviděla a nehledala jen sebe,
ale viděla a hledala jiné, a aby v nich nacházela Boha.
Dej, prosím, mým očím tolik jasu,
aby v žádném bližním Boha nepřehlédly.
Amen
Všemohoucí, věčný Bože, ty nám dáváš každoročně v období padesáti dnů znovu prožívat uskutečnění
a naplnění velikonočního díla naší spásy; nepřestávej sesílat dary svého svatého Ducha, aby tě lidé
všech národů a jazyků společně chválili a oslavovali. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

