
Třetí díl pastýřského listu k druhému roku přípravy na Velké jubileum 2000 
 

V roce zasvěceném Duchu sv. budeme sledovat základní témata: 

  1. katecheze o Duchu svatém 

  2. obnova svátosti biřmování 

  3. modlitby za duchovní a kněžská povolání  

 Katecheze o Duchu svatém ať se konají zvláště při votivních mších o Duchu svatém jejichž 

slavení bylo prohlášeno v AC 11/97, str. 56. Materiál ke katechezím najdeme v druhém dílu 

Pastýřského listu a v Liturgicko pastorační příručce, kterou bude mít každý kněz k dispozici. 

Využijte i dalších publikací o Duchu svatém. Katecheze je třeba provádět i ve farnostech 

spravovaných excurrendo. Tam ať se slaví votivní mše o Duchu sv. jednou v měsíci. 

 Obnova svátosti biřmování ať se připraví katechezí o této svátosti na způsob noveny před 

sesláním Ducha sv. a ať se vykoná o Slavnosti Seslání nebo o vigilii; tam, kde se bude udělovat 

svátost biřmování, vykoná se obnova při této příležitosti. Podklady k obnově najdete v Liturgicko-

pastorační příručce. 

 Modlitby za duchovní a kněžská povolání se budou konat podle pokynu v AC 11/97, str. 

57. Adoraci za kněžská povolání budeme konat na první pátky nebo první soboty v měsíci. 

Prosbám za povolání a za kněze vůbec věnujte také farní den adorace nejsvětější svátosti (osadní 

svátek). Tato slavnost ať se koná v předepsaný den v každé farnosti, i excurrendo spravované. 

 Výborným prostředkem duchovní obnovy budou diecézní pouti a setkání se kterými se 

v roce 1998 počítá: Kněžská pouť v Nepomuku v březnu; diecézní pouť k Panně Marii 

svatohorské 10.5.; pouti dětí a ministrantů ve vikariátech i celodiecézní; den zasvěceného života 

2.2. a diecézní setkání mládeže s biskupem v sobotu 4.4.1998. 

 Prožívejme společenství v modlitbě, např. denně ve 21 hodin, kdy se budeme modlit 

desátek růžence o seslání Ducha sv. a společenství s našimi sv. patrony o jejich svátcích, kdy 

budeme prosit: se sv. Vojtěchem za pastýře církve; se sv. Václavem za politiky; se sv. Ludmilou 

za ty, kdo vychovávají děti; se sv. Anežkou za nemocné a ty, kdo o ně pečují. 

 Při všech těchto příležitostech se spojujme s Duchem svatým, který je dárcem života a bez 

něhož jsme „na zemi ubozí a ztracení, kořist pro tmu, pro omyl.“ 
 


