Obnova závazků svátosti biřmování
Většina z nás prožila kdysi slavnostní setkání s Duchem svatým ve svátosti biřmování. Pro
mnoho z nás je to jen zasutou vzpomínkou z mládí, kdy jsme si ani pořádně neuvědomovali,
co to vše může a má přinést do našeho osobního života.
Dnes (o slavnosti Letnic, kdy byl poprvé dán apoštolům zářivý dar Ducha, který je povolal ke
svědectví) i my můžeme prožít znovu tuto milost.
Obnovme touhu žít z moci Božího Ducha v běžném denním životě.
Ministranti rozdají svíce lidem a zapálí je od paškálu
Společně s nimi potom budeme vzývat Ducha svatého.
Určení věřící se modlí:
Nestvořený Duchu, prvořadá sílo vesmíru,
posvěcující moci církve,
oživ v nás dary křtu a biřmování
Zpěv lidu nebo schola: Přijď, Duchu svatý (Veni Creator)
Duchu života, vanutí lásky,
moci vzešlá z Kříže,
posilni v srdci svých věřících
úsilí žít jako vyvolený lid,
královské kněžstvo, svatý národ,
lid, který si získal Hospodin.
Zpěv lidu nebo schola: Přijď, Duchu svatý (Veni Creator)
Duchu Otce a Syna,
jenž jsi sestoupil na Pannu Marii,
darovaný apoštolům,
oživuj církev a učiň ji plodnou
posilou svých sedmi svatých darů.
Zpěv lidu nebo schola: Přijď, Duchu svatý (Veni Creator)

Kněz:
Upevni, Bože, co jsi uprostřed nás vykonal
a buď stráží těch, kdo v tebe věří:
ať v nás navěky zůstane dar tvého Ducha,
abychom vytrvali v lásce
a vydávali před světem pravdivé svědectví
ukřižovanému a zmrtvýchvstalému Pánu, Ježíši Kristu.
V Duchu, jehož jsme právě vzývali, vyznejme katolickou víru:

Věřím v jednoho Boha...
Je možno využít obřadu, jak je uveden v Pastorační příručce pro veřejné pobožnosti
na str. 22.

Přímluvy – Modlitba věřících
Bratři a sestry, Duch svatý, který byl vylit do našich srdcí, nás volá, abychom byli
opravdovými svědky slovy i skutky o neustálé novosti Kristova evangelia. S důvěrou
prosme:
Otče, daruj nám svého svatého Ducha.
- Za církev, rozptýlenou po celé zemi, aby oživována Duchem rodila
k Božskému životu množství synů a dcer a rostla v jednotě jediného těla,
prosme:
- Za papeže, biskupy a všechny služebníky evangelia, aby se poslušni Ducha
neúnavně oddali dílu evangelizace a všude tak mohlo vyklíčit semeno víry,
prosme:
- Za naši církev v ostravsko-opavské diecézi a zvláště za naši farnost v
......................., aby v poslušnosti Duchu svatému rostla v přilnutí ke Kristu
Pánu a obnovovala svůj vlastní misionářský elán, prosme:
- Za všechny ty, kdo vládnou, aby byli v ryzosti svědomí a chování otevřeni
podnětům Ducha, posilovali solidaritu mezi národy a rozvíjeli společné dobro,
prosme:
- Za ty, kdo trpí, aby posíleni balzámem Ducha Utěšitele poznávali tajemství
Kristova kříže a nacházeli radost v obětování života ve spojení s jeho obětí,
prosme:
- Za nás a za všechny věřící v Krista, abychom se po příkladu Panny Marie
nechali vnitřně vést Duchem svatým a tak se nejen nazývali, ale i skutečně byli
křesťany, prosme:
Bože, náš Otče, přijmi snažnou prosbu této své rodiny a dej, aby naplněna posilou
Ducha svatého kráčela radostně ve víře a naději po cestách evangelijní lásky. Skrze
Krista, našeho Pána.

