
DEVÍTIDENNÍ MODLITBA PŘED SVATODUŠNÍMI SVÁTKY 

1. den: Ježíš nám touží dát svého Ducha  

Body k modlitbě Nejdříve se zastavme na hoře, kde se Ježíš loučil s apoštoly. Ať 

již to bylo kdekoli, zkusme se připojit k apoštolům. Nejsou nám ovšem příliš 

vzdálení? Nevnímáme celé dění jen jako historickou či dokonce mytickou 

událost? Komu Ježíš zaslíbil tento dar? Platí také nám, dnes, tam, kde žijeme?  

1. Přečtěme si text Písma Sk 1,1-8 

 1První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku 
2až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají 

počínat, a byl přijat k Bohu; 3jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, 

že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. 4Když s nimi 

byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní Otcovo 

zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. 5Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni 

Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ 6Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: 

„Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ 7Řekl jim: „Není vaše 

věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; 8ale dostanete sílu 

Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém 

Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ 

 2. Procházejme text znovu, ale pomalu a označme místa, která nás oslovují. 

3. Připojme prosby. Zakončeme modlitbou Otče náš.        

 Prosme za chvíle, kdy nemáme odvahu či chuť zůstat a čekat na dar 

Božího Ducha, na Boží řešení. 

 Prosme o odvahu hlásat radostnou zvěst o velikosti Boží lásky ke světu. 

 Prosme za naše blízké, kteří Boha do svého života nepozvali. 

 Prosme o dar víry. 

 Prosme, aby nás Bůh naplňoval a přetvářel náš život. 

Otče náš... 



2. den: Duch posiluje vnitřního člověka 

Body k modlitbě Dnes se skrze úryvek z listu Efezanům pokusíme nahlédnout na 

události Letnic z úplně jiného úhlu. Jako bychom se mohli vznést vysoko nad 

obyčejné starosti a z této perspektivy sledovat veliké dílo Božího stvoření a 

vykoupení. Teprve v těchto souvislostech lze porozumět daru Ducha svatého, 

kterým celý velkolepý plán stvoření člověka a jeho záchrany vrcholí.  

1. Přečtěme si text Písma Ef 3,14-19. 
14Proto klekám na kolena před Otcem, 15od něhož pochází každý nebeský 

i pozemský rod, a prosím, 16aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem 

posílil a upevnil ‘vnitřní člověk’ 17a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich 

srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce 18mohli spolu se všemi 

bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: 19poznat Kristovu 

lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. 

 2. Procházejme text znovu, ale pomalu a označme místa, která nás oslovují.  

3. Připojme prosby. Zakončeme modlitbou Otče náš.        

Prosme o radost z Boha. 

Prosme o odvahu uvěřit, že Bůh je skutečně dobrý a touží nám dát dobré dary. 

Prosme za ty, kteří Bohu nevěří. 

Prosme o dar víry. 

Otče náš... 

 

 

 

 

 



3. den: Tajemství Nejsvětější Trojice  

 Body k modlitbě Chceme-li porozumět událostem Velikonoc a významu daru 
Ducha svatého, pak je zásadní, abychom alespoň trochu nahlédli do tajemství 
vnitřního života samotného Boha. Jakkoli to může znít jako nemožné, Bůh nám 
dal možnost jeho vnitřní život poznat. Právě toho se totiž dar Ducha týká! 

1. Přečtěme si text Písma Jan 14,8-23. 
8Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“ 9Ježíš mu odpověděl: 
„Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy 
můžeš říkat: Ukaž nám Otce? 10Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, 
která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své 
skutky. 11Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty 
skutky! 12Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které 
já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. 13A začkoli budete prosit ve jménu mém, 
učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. 14Budete-li mne o něco prosit ve jménu 
mém, já to učiním. 15Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; 16a já 
požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – 17Ducha 
pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej 
znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. 18Nezanechám vás osiřelé, přijdu k 
vám. 19Ještě malou chvíli a svět mne už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já 
jsem živ a také vy budete živi. 20V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy 
ve mně a já ve vás. 21Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A 
toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to 
poznat.“ 22Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: „Pane, jak to, že se chceš dát poznat 
nám, ale ne světu?“ 23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé 
slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho 
příbytek.“ 
 2. Procházejme text znovu, ale pomalu a označme místa, která nás oslovují. 

3. připojme prosby. Zakončeme modlitbou Otče náš. 

Prosme o odvahu uvěřit, že Bůh nás pozval do tajemství svého vnitřního života.            
Prosme o odvahu odevzdat Bohu své starosti, svůj život. 
Prosme za ty, kteří mluví o Bohu, ale jeho podobu zkreslují a deformují úzkostí, strachem, 
lidskou malostí. 
Prosme za ty, kteří nemají odvahu vstoupit na rovinu ducha a pohybují se jen po rovině 
materiálního světa. 
Ale prosme i za ty, kteří zaměnili rovinu ducha za svět pocitů a emocí a Boha neumí přes 
chybějící pocity zahlédnout. 
Pozvěme Boha do svého vlastního života.    Otče náš... 



4. den: Duch proti tělu a tělo proti Duchu  
Body k modlitbě Bůh ve svém nitru tepe životem. Tato síla života je důvodem, 
proč z Boží lásky tryská Duch svatý. Jeho moc, jeho síla, jeho „světlo ve tmách“ 
pramení z nitra Boha. Tento živoucí pramen světla máme přijmout. Ale jak může 
vstoupit, pokud v místnosti našeho nitra není žádné okno. Ezechiel mluví o srdci 
z masa (Ez 36,26), které bude schopno tento pramen světla přijmout a opětovat. 
Prosme dnes o toto oživené srdce. 
1. Přečtěme si text Písma Ř 8,1-6. 
1Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, 2neboť zákon 

Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. 
3Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích 

poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle 

odsoudil hřích, 4a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v 

nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha. 5Ti, kdo dělají jen to, co sami 

chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, 

co je duchovní. 6Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život 

a pokoj. 

 

 2. Procházejme text znovu, ale pomalu a označme místa, která nás oslovují. 

3. Připojme prosby. Zakončeme modlitbou Otče náš. 

Prosme o sílu Ducha, která promění naše sobectví. 

Prosme za ty, kteří rozhodují v církvi, aby byli se nechali vést Duchem.  

Prosme za naše blízké, aby jejich srdce bylo naplněno silou Ducha. 

Prosme o dar pravdivosti pro nás i pro naše blízké. 

Otče náš... 

 

 

 



5. den Církev  

Body k modlitbě V minulých zastaveních jsme objevili, že dar Ducha svatého je 
pozvánkou do vnitřního Božího života. Ale Duch je také silou k naplnění našich 
mezilidských vztahů, i když je to někdy nesnadné a bolestné. Poslední večeře 
v Janově evangeliu vrcholí Ježíšovou modlitbou (17. kapitola). Není to prosba za 
sebe sama, ale prosba o Otcovu slávu (17,1-5) a dále za učedníky a nakonec za 
všechny budoucí následovníky Krista, tedy i za nás. 

1. Přečtěme si text Písma Jan 17,11-19. 
11Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je 

ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. 12Dokud jsem byl s 

nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal; ochránil jsem je, takže 

žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo Písmo. 
13Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé 

radosti. 14Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze 

světa, jako ani já nejsem ze světa. 15Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je 

zachoval od zlého. 16Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. 17Posvěť je 

pravdou; tvoje slovo je pravda. 18Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je 

poslal do světa. 19Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. 

 2. Procházejme text znovu, ale pomalu a označme místa, která nás oslovují. 

3. Připojme prosby. Zakončeme modlitbou Otče náš. 

Prosme o dar jednoty v církvi. 

Prosme za ostatní církve a společenství křesťanů, aby nalezly cestu k jednotě. 

Prosme za všechny bratry a sestry, se kterými sdílíme společenství. 

Prosme o smíření a vzájemné odpuštění. 

Otče náš... 

 

 

 



6. den: Bůh a bolest  
Body k modlitbě Náš život není jen krásný vztah s Bohem či lidmi. Potýkáme se s 
tolika problémy, napětím, stresem a nezřídka s bolestí, nemocí a utrpením. Jaký 
vztah mají k Bohu? Chtěl Bůh utrpení? Tváří v tvář této skutečnosti je člověk 
konfrontován se základními otázkami své existence. Ale nejvíce pálí otázka: 
Může být Bůh dobrý, když... Dnes chceme prosit o dar naděje, ale také o zázrak 
uzdravení tam, kde je to z Božího pohledu možné. (Často o zázrak vůbec 
neprosíme a spoléháme „jen“ na přírodu, lékaře, náhodu...) Chceme přes bolest 
najít odvahu a sílu k modlitbě chvály. 
 
1. Přečtěme si text Písma 2 Kor 1,3-7. 
3Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh 

veškeré útěchy! 4On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, 

kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. 
5Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází 

v hojnosti i útěcha. 6Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse; 

docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení; to vám dá sílu, abyste 

vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. 7Máme pevnou naději a jsme si jisti, že 

jako jste účastni utrpení, tak budete účastni také útěchy. 

3. Připojme prosby. Zakončeme modlitbou Otče náš. 

Prosme o dar posily tam, kde klesáme. 

Prosme za všechny trpící, zvláště z našeho okolí. 

Prosme o dar naděje. 

Prosme o odvahu pro chvíle, které jsou těžké. 

Otče náš... 

 

 

 

 



7. den: Ovoce Ducha  

Duch Boží působí, že se člověk proměňuje a stává se schopným nést 

ovoce.Podívejme se, jaké ovoce můžeme přinášet.  

Body k modlitbě Když se mluví o Duchu svatém, jsme často v rozpacích, jak 
vlastně vypadá. Možná může pomoci přirovnání Raniera Cantalamessy, který 
popisuje Ducha svatého jako životní prostor, ve kterém je možné se pohybovat a 
dýchat. A nejen to. Duch působí, že se člověk proměňuje a stává se schopným 
„nést ovoce“. Nemusí jít jen o schopnost prospívat jiným lidem. Jde o naše 
vnitřní ovoce. Zkusme dnes zkoumat, jaké ovoce náš život přináší. 

1. Přečtěme si text Písma Gal 5,19-26. 
19Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, 
20modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, 

rozkoly, 21závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám 

znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. 
22Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, 

věrnost, 23tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. 24Ti, kteří náležejí 

Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. 25Jsme-li živi Božím 

Duchem, dejme se Duchem také řídit. 26Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme 

jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. 

 2. Procházejme text znovu, ale pomalu a označme místa, která nás oslovují. 

3. Připojme prosby. Zakončeme modlitbou Otče náš. 

Prosme o odvahu zříci se všech vlastních představ o ovoci, které bychom měli 

nést. 

A prosme o ovoce Ducha svatého pro sebe i pro své blízké. 

Prosme o dar očištění od falešných vášní a sklonů. 

Prosme za všechny, kteří jsou zmítáni vlastním „tělem“, jak to svatý Pavel 

naznačil v 5. kapitole listu Galaťanům. 

Otče náš... 

 

 

 

 



8. den: Charisma  

Dary Ducha svatého  

Body k modlitbě Dnes se chceme zaměřit velice prakticky. Svatý Pavel ve 12. 
kapitole prvního listu Korintským a podobně také v listu Římanům (12,6-8) 
popisuje jev zvaný charisma. Jde o duchovní (nikoli přirozené) dary, které 
dostává každý křesťan od Boha, aby jimi sloužil. V běžně fungujícím společenství, 
kde byli členové biřmováni, je přirozené a normální, že každý má své zvláštní 
poslání a je k tomu vybaven i chrismaty. Jestliže si v našem společenství nejsme 
příliš vědomi takových darů, je dobré: 1) zkoumat, zda schopnosti bratří a sester 
sloužit druhým nebereme jako samozřejmost a zda nejde mnohem více o dary 
nebeského Otce, 2) prosit, aby Pán tyto dary Ducha skutečně seslal. Jestliže jsou 
takové dary běžnou součástí života společenství, je dobré za ně poděkovat a 
znovu prosit Pána, aby nás svými dary obdaroval nově v oblastech, kde je toho 
nyní nejvíce třeba. Svatý Pavel píše 12. kapitolu prvního listu Korintským v 
souvislosti s textem 14. kapitoly, kde bude napomínat Korinťany za to, že se jim 
dar jazyků (jak to říká řecký originál, a nikoli „mluvení ve vytržení“, jak překládá 
ČEP) stal nástrojem pýchy, pohrdání a nesvárů ve farnosti! K tomu rozhodně dary 
sloužit nemají. Bude tedy třeba prosit také za ochranu před pýchou, když nám 
Pán své dary dal.  

1. Přečtěme si text Písma 1 Kor 12,7-11. 
7Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. 8Jednomu je 
skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, 
9někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž 
Duchu, 10někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému 
rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to 
znamená. 11To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní 
dar, jak sám chce. 
 

2. Procházejme text znovu, ale pomalu a označme místa, která nás oslovují. 
 

3. Připojme prosby. Zakončeme modlitbou Otče náš. 

Prosme o dar obrácení a ochoty sloužit pro všechny bratry a sestry z farnosti.  

Prosme o charisma ke službě. 

Prosme o dary Ducha také pro ty, kdo církev vedou. 

Prosme za místa, kde je pouze bezvládí a chaos, kde chybí lidé ochotní nabídnout 

svoje síly.    

Otče náš... 



9. den: – Duch volá: „Přijď!“  

Body k modlitbě Dnes nahlédneme do Apokalypsy, tedy knihy Zjevení apoštola 
Jana. Jde o text, který volí jiný literární druh, než je prosté líčení historických 
událostí či poučný dopis. Jde o způsob líčení vizí, které nešetří obrazy, symboly, 
velkolepými scénami. Čtenář je často fascinován barvitými obrazy. Za emotivními 
vyjádřeními je touha sdělit cosi, co není prostými slovy sdělitelné. Mnohokrát v 
textu jako by se rozehrávaly obrazy či paralely s různými místy Starého zákona. V 
samém závěru knihy Zjevení se autor zmiňuje o „vodě života“ a „Duchu“. I zde se 
odráží celá řada míst Starého i Nového zákona (Iz 55; Jr 2,13; Ž 23,2; Jan 4,10nn; 
Jan 7,37nn...). Nevěsta je zásadní pojem Starého zákona, který jím označoval 
Izrael, a církev záhy pochopila, že toto označení platí ještě mnohem více o ní. 
Biřmováním nejen dostáváme pomoc od Pána, my se stáváme milovanou 
nevěstou, součástí lidu nové smlouvy, který má zvláštní výsady. Biřmováním si 
„nás Bůh v Kristu pomazal, a tak nám vložil do srdce Ducha jako záruku“ (srov. 
Katechismus katolické církve 1296). 
 

Přečtěme si text Písma Zj 21,6-7; 22,17. 

(Ten, který seděl na trůnu...) 21,6dodal: „...Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. 

Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. 7Kdo zvítězí, dostane 

toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem...“ 
22,17A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, 

ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. 
  

2. Procházejme text znovu, ale pomalu a označme místa, která nás oslovují. 
 

3. Dnes nepřipojujme prosby, ale chválu. Zakončeme modlitbou Otče náš.      

Bože, ty jsi:       

veliký, krásný, silný, jemný, tichý ...       Otče náš...        


