
Otče, vylej svého Ducha na svůj lid a daruj nám

 nový pohled na Tvou slávu,

 nové zakoušení Tvé moci,

 novou důvěru k Tvému slovu,

 novou odevzdanost pro Tvou službu,

aby Tvoje láska rostla v našem středu a aby přišlo Tvé království,

skrze Krista našeho Pána. Amen.

PŘEDMLUVA

Milá sestro, milý bratře,

rozhodl (a) ses účastnit semináře Život v Duchu. Tento sešit tě bude provázet během příštích 

týdnů na tvé duchovní cestě. Chce ti nabídnout orientační body a pomoci ti jít duchovně do 

hloubky. Sám Bůh tě zve, abys k němu přišel blíže a měl hlubší účast na jeho Božím životě. 

Pomocí této knížky ti chce v modlitbě otevřít poklady svého slova a darovat ti radost a sílu 

pro tvůj život.

Bůh mluví k tobě prostřednictvím slova nebo Písma, ale také prostřednictvím člověka. Chceš-

li dosáhnout v semináři hlubšího a obnoveného křesťanského života, budeš se muset 

pravidelně účastnit všech setkání, aby ti sestry a bratři mohli pomáhat růst v tomto novém 

životě. Především tě však chce Bůh oslovit zcela osobně, jestliže ty sám s ním denně prodlíš 

"chvíli ztišení". Jsi tedy pozván, abys prodléval každý den - v neděli i ve všední den -

minimálně 15 - 20 minut v tichosti, v osobní modlitbě u Pána. Přitom velmi brzy zakusíš, 

kolik milosti ti Bůh během této "chvíle ztišení" daruje.

Kéž jsou následující týdny intenzívní modlitby pro tebe požehnanými, kéž se tvůj život 

působením Ježíšova Ducha hluboce promění a obnoví.

P. Ernst Sievers, W. V.

(W. V. misijní kongregace Bílých otců, působící ve třetím světě).



OSOBNÍ MODLITBA, ALE JAKÁ ?

Svatá Terezie z Avily nám dává ve svém životopise velice jednoduchou, ale 

současně hlubokou definici vnitřní modlitby: "Podle mého mínění to není nic 

jiného než prodlévání u přítele, s nímž se setkáváme často a rádi sami, 

prodléváme u něho, poněvadž víme, že nás má rád."

Při modlitbě nejde tedy o velká slova nebo hluboké myšlenky, ale o prodlévání 

u přítele, který mě přijímá, který mě miluje. Ježíš říká také mně, co řekl svým 

apoštolům při poslední večeři: "Už vás nenazývám služebníky . . . Nazval jsem 

vás přáteli." (J 15,15) Současně zve i mne: "Zůstaň v mé lásce." (srov. J 15,9)

KROKY K HLUBŠÍ MODLITBĚ:

 Ve svém bytě si vyhledej tiché místo, kde by ses mohl modlit nerušeně 

aspoň 15 minut. (Mnozí zvolili dokonce sklep nebo půdu).

 Zvol si dobu - nejlépe vždy stejnou - která je vhodná pro tichou 

modlitbu.

 Snaž se zcela uvolnit jak tělesně, tak duševně. Odlož starosti všedního 

dne, nebo jestliže tě sužují, odevzdej je Pánu, aby se On sám o ně 

postaral a tys byl od nich oproštěn.

 Snaž se koncentrovat zcela na to, že jsi nyní v přítomnosti Otce, 

v přítomnosti svatého Ducha. Přitom ti může pomoci to, že zavřeš oči 

a představíš si např. oheň, který viděl Mojžíš v hořícím keři. Nebo se 

pokus představit si Ježíše (např. při uzdravování nemocných nebo na 

kříži, na své pouti nebo na loďce). Nebo niterně prožívej, jak se nad 

tebou vznáší Duch svatý. Podstatné je ztišit se a uvědomit si: Nyní jsem 

v Boží přítomnosti.

 Když jsi naplněn vědomím Boží přítomnosti, začni Boha chválit, 

vzdávat mu díky a prosit. Nech do sebe proudit Boží lásku a daruj mu 

svou lásku jako nepatrnou protihodnotu. Pak čti slova z Písma svatého, 

která jsou určena pro dnešní den. Čti je dokonce několikrát tak, aby 

slova do tebe pronikla a zapustila kořeny ve tvém srdci. Chápej slova 

tak, jako by je k tobě nyní zcela osobně mluvil Bůh. Rozvažuj tato 

slova ve svém srdci jako Maria (Lk 2, 19). Jestliže daný text je vzat 

z evangelia, představ si scénu, která je tam líčena, vstup do této scény 

a "zažij" sám na sobě, co tam Ježíš říká a koná. Nenech se přitom 

odvést k přílišnému vzletu ducha - myšlení tu není rozhodující. Nech 



ve svém srdci působit Pána. Nalezneš tam pokoj a sílu, které vyvěrají 

z jeho přítomnosti.

 Modlitba může prostě končit v rozhovoru s Ježíšem (nebo s Otcem). 

Snad by bylo i dobré připojit několik přímluv za svou rodinu, za své 

kolegy, za církev, za kněze, za členy modlitebního kroužku atd.

 Na závěr připoj prostý "Otčenáš" nebo "Sláva Otci . . ."  nebo prostě 

kříž.

 V průběhu dne si připomínej slova Písma, o nichž si posledně rozjímal 

a čerpej z nich sílu a radost.

Někomu pomáhá to, že si vede jakýsi duchovní deník, v němž si krátce 

zaznamenává, jaké měl při rozjímání prožitky.

Bůh ti chce darovat nový naplněný život. Neobávej se otevřít své srdce zázraku 

Boží lásky.

TÝDEN PŘÍPRAVY

"Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé." (Zj 21, 6)

Toto přislíbení platí pro tebe, který žádáš více.

Pro tebe, který cítíš žízeň, která dosud nebyla utišena.

Pro tebe, který se cítíš obtížen obavami a starostmi.

Pro tebe, který tušíš, že Bůh má pro tebe připraveno více, než jsi dosud zakusil.

Bůh žije, jeho Syn Ježíš Kristus žije a Duch svatý žije. V příštích týdnech chce 

k tobě Bůh mluvit jiným způsobem. Chce se ti zjevit a obnovit tvůj život, neboť 

tě zná a především tě miluje nekonečnou láskou.

Pro tebe platí tedy dnes pozvání samého Ducha Božího a pozvání jeho nevěsty -

církve: "Přijď! Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody 

života." (Zj 22, 17)



ÚRYVKY Z PÍSMA PRO MODLITBU NA JEDNOTLIVÉ DNY:

1. den:

Ježíš, dobrý Pastýř, ti nabízí plnost života. Vztáhni svou ruku po tom, co má Pán 

pro tebe připraveno.

J 10, 7 - 18

2. den:

Bůh o tobě ví. Zná tě a má tě rád. Nahraď slova "Izrael" a "Jakub" svým 

vlastním jménem a zakus plnou sílu tohoto textu.

Iz 41, 8 - 20

3. den:

Otevři své srdce pro všechny obdivuhodné věci, které Pán pro tebe připravil. 

Měj důvěru, jeho slovo tě nezklame.

Iz 55, 1 - 13

4. den:

Vzrůstej v touze po Bohu. Mluv k Bohu zcela osobně jako autor, který napsal 

tento žalm.

Ž 63

5. den:

Nech proudit do svého srdce hlubokou radost. Pán v tobě pracuje a učiní něco 

velkého.

Iz 12, 1 - 6

6. den:

Možná, že se cítíš vyprahlý jako poušť. Možná, že je tvůj život jako pustina, 

v níž je mnoho zanedbáno. Možná ani nevíš, jak dál. Pak naslouchej Božímu 

zaslíbení. Patří zcela tvé osobě.

Iz 35, 1 - 10

7. den:

Sám Bůh chce přeměnit a dát ti nové srdce a nové myšlení. Otevři se 

v očekávání toho, co ti Bůh chce dát.

Ez 36, 23 - 38




