Modlitba 3. pondelka, Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého, 2018

JANUÁR 2018
Na začiatku roka a prvej našej spoločnej modlitby členov misijného združenia
Ducha Svätého, je milé si vymeniť blahoželania. Obnovujeme tak, jedni voči
druhým, túžbu, že to, čo nás čaká, bude trochu lepšie. V podstate je to znak nádeje,
ktorý nás povzbudzuje a pozýva nás veriť v život. Vieme však, že s novým rokom sa
všetko nezmení, a že mnohé problémy včerajška ostanú tiež aj zajtra. Takže by som
vám chcela adresovať trvalé prianie reálnej nádeje.
Slová, ktorými sám Pán žiada požehnať svoj ľud: «Nech ti Pán ukáže jasnú
tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj» (Nm
6,25-26). Aj ja vám to prajem: kiež na vás Pán vzhliadne a môžete sa tešiť vo
vedomí, že jeho milosrdná tvár, jasnejšia než slnko, sa každý deň nad vami rozžiari a
nikdy nezapadne! Objaviť tvár Boha robí život novým. Lebo je to Otec zamilovaný
do človeka, ktorý sa nikdy neunaví začať s nami odznova, aby nás obnovil. On má s
nami trpezlivosť! Nikdy sa neunaví začať s nami odznova, zakaždým keď padneme.
Pán však nesľubuje zázračné zmeny. Páči sa mu meniť realitu zvnútra, s
trpezlivosťou a láskou; žiada vstúpiť do nášho života s jemnosťou, ako dážď do
zeme, aby sme prinášali ovocie. A vždy nás čaká a pozerá na nás s nežnosťou. Každé
ráno pri prebúdzaní môžeme povedať: „Pane, daj dnes zažiariť nado mnou tvoju
tvár“. Krásna modlitba, ktorá môže byť aj tvojou skutočnosťou.
Pieseň: Príď Duchu Svätý príď.
K Svätému Duchu
Príď, pravé svetlo; Príď, večný život;
Príď, skryté tajomstvo; Príď, poklad bez mena;
Príď, neustávajúca radosť; Príď, nezapadajúce svetlo;
Príď, nádej, ktorá zachráni všetkých; Príď, vzkriesenie mŕtvych;
Príď, Mocný, ktorý napĺňaš, premieňaš
a meníš všetky veci svojou vôľou; Príď, nevädnúci veniec;
Príď, dych života a útecha môjho skromného srdca; Príď, naplň nás Božou
prítomnosťou;
Príď a urob naše telá Božími chrámami; Príď, naplň nás silou zvíťaziť;
Príď, obnov v nás Boží obraz; Príď, posilni našu vieru;
Príď a posilni nás hovoriť a konať pre teba vo svete; Príď, odpusť naše hriechy;
Príď, vdýchni do nás Boží život – nesmrteľný a večný;
Príď, Svätý Duchu, príď! Amen.
Dnes v tretí pondelok mesiaca január pripadá deň slávenia sviatku sv. Arnolda
Janssena. Priblížme si jeho život a jeho misijné dielo cez krátke video: „Desaťtisíc
Arnolda Janssena“. Video nájdete na www.ssps.sk, alebo na YouTube
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M: Bože, Ty si pre väčšiu slávu svojho mena povolal kňaza Arnolda Janssena,
aby nasledoval Tvojho Syna, vtelené Božie Slovo, a urobil si ho veľkorysým
a učenlivým nástrojom evanjelizácie národov. Prosíme obdaruj aj nás tým istým
duchom a horlivosťou, aby sme so zápalom pracovali na šírení kráľovstva lásky,
spravodlivosti a pokoja.
V: Sv. Arnold, oroduj za nás, aby sme dosiahli vrúcnu lásku k Vtelenému
Slovu a úprimnú oddanosť misijnému dielu Cirkvi. Pomáhaj nám budovať
spoločenstvá v ktorých vládne láska, spravodlivosť a vzájomné zdieľanie sa. Pomáhaj
nám prehlbovať našu horlivosť, rozohrej naše srdcia, aby sme mohli chápať a objať
všetky národy sveta. Svetlo Božieho Slova a múdrosť Ducha Svätého nech osvieti
svet a očistí naše srdcia, aby sa rozšírilo Kristovo kráľovstvo až do končín sveta.
Amen.
Meditatívna muzika a do toho rozjímavo čítať nasledujúce myšlienky sv.
Arnolda Janssena s priliehavými pauzami medzi jednotlivými myšlienkami.
„Usiluj sa vo všetkom plniť vôľu nebeského Otca. Nie svoju. Snaž sa, aby si sa páčil
Bohu. Nie sebe.“
„Aká nutná je práca pre misie! Cirkev, ktorá v tomto neprejaví rozhodný zápas, ukáže
inovercom, že si nedostatočne uvedomuje cenu duší a svoje poslanie ísť do celého
sveta.“
„Áno, chcem Boha milovať jednoducho a pokorne ako dieťa.“
„Boh nás vedie ako milované deti za ruku. Ak prídu utrpenia a ťažkosti, musí naša
dôvera v Pána ešte vzrásť, ba čo viac, usilujme sa s Ním ešte viac zjednotiť.“
„Boh necháva dobro rodiť sa pomaly a v boji s početnými ťažkosťami.“
„Byť stále milým voči iným vyžaduje nemalé sebazaprenie. Toto sebazaprenie je
Bohu milšie ako vonkajšie umŕtvenia, lebo tie majú cenu iba vtedy, keď vyplývajú z
lásky k Nemu.“
„Moje rozjímanie má byť zo srdca vychádzajúcim dialógom s večným Otcom a
Synom a s večnou Láskou - Duchom Svätým.“
„Nakoľko my v pokore skloníme svoje hlavy, natoľko nás Pán pozdvihne a obdarí
milosťami. vďaka tomu si získame Božiu lásku a u ľudí dobroprajnosť.“
„S plnou dôverou sa obracajte k Bohu a budujte svoj život na pokore. Vtedy vás bude
Boh vo všetkom podporovať.“
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„Podľa toho, do akej miery sa dokáže človek odovzdať Bohu, závisí aj veľkosť
odmeny v nebi, istota spásy, vnútorný pokoj a ozajstná sloboda.“
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému....
Za členov misijného združenia Ducha Svätého
M: Svätý Trojjediný Bože, vo svätom krste a birmovaní daroval si nám Ducha
Svätého, ktorý tajomným spôsobom riadi, posväcuje a zjednocuje Cirkev.
V: V tomto Svätom Duchu si nás posvätil a posilnil, aby sme pred svetom
svedčili o Ježišovi Kristovi, o jeho láske, o jeho smrti a zmŕtvychvstaní.
Sme si vedomí zodpovednosti za Cirkev a za svet. Pomáhaj nám byť živými členmi
Cirkvi v tomto Misijnom združení, aby sme ťa oslavovali skrze Krista v Duchu
Svätom.
Udeľ nám odvahu a silu, aby sme boli pozorní na vnuknutia, aby sme boli
ochotní slúžiť iným, ako to žiada Ježiš v evanjeliu. Otče, v jeho mene ťa o to
prosíme. Amen.
Na úmysel sv. Otca:
Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, ....
Nižšie uvedený príbeh, môžeme použiť v pobožnosti ak sa nám nepodarí sa pozrieť
na bohatstvo Arnoldovho života cez Video.
JABLKO
Veľmi bohatý a mocný kráľ v Bengodi každé ráno prijímal hold svojich
poddaných. Podmanil si všetko, čo sa podmaniť dalo, a predsa sa nudil. Spolu
s ostatnými prichádzal každé ráno aj mlčanlivý žobrák. Priniesol kráľovi jablko
a potom bez slova odišiel. Kráľ navyknutý prijímať iné dary prijal žobrákov dar
trochu znechuteným gestom, ale len čo sa žobrák obrátil, začal sa mu posmievať
a celý dvor s ním. Žobráka to neodradilo. Prichádzal každé ráno odovzdať kráľovi
svoj dar. Kráľ jablká prijímal a odkladal ich do koša pri tróne. Dával doňho všetky
jablká, ktoré mu žobrák s úctou trpezlivo prinášal, až začali z koša vypadávať.
Jedného dňa do vypadnutého jablka zahryzla kráľova obľúbená opica, prudko
odpľula a hodila ho ku kráľovým nohám. Prekvapený kráľ zbadal v jablku žiarivú
perlu. Hneď dal porozkrajovať všetky jablká a v každom z nich našiel perlu.
Celý udivený si dal čudného žobráka zavolať.
„Prinášal som ti, pane, tieto dary,“ povedal žobrák, „aby som ti ukázal, že život
ti každé ráno ponúka mimoriadny dar, na ktorý zabúdaš a zahadzuješ ho, lebo si
ponorený do veľkého bohatstva. Tým darom je každý deň, ktorý sa začína.“
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