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1. den - pátek 20. dubna 2018

DUCH SVATÝ NÁS STVOŘIL A DÁVÁ NÁM ŽIVOT

Gn 2,7; Ez 37,1-15; Jan 3,5-8

Nebeský králi, Utěšiteli, Duchu pravdy,
jenž jsi přítomen všude a naplňuješ vesmír,

Poklade milostí, jenž dáváš život:
Přijď a přebývej v nás, 

očisti nás ode všeho, co je hodno opovržení,
a spas naše duše, dobrotivý Bože.

2. den – sobota 21. dubna 2018

DUCH SVATÝ NÁS VEDE K PLNOSTI PRAVDY

Dt 7,7-8; Iz 43,1-5; Řím 8,14-18;

Duchu, který osvěcuješ každého člověka, zažeň
ó, svatý, z naší mysli strašlivou noc,

 ty, který miluješ každou rozumnou myšlenku.
Vylij na nás své pomazání, Milosrdný. 

Ty, který vždy očišťuješ od vin, očisti zrak vnitřního
člověka zastřený zlem; 

abychom spatřili Nejvyššího Otce, 
kterého jen oči těch, kdo mají čisté srdce, 

mohou spatřit,



ty, Svědku Kristovy moudrosti.
3. den – neděle 22. dubna 2018

DUCH SVATÝ V NÁS USKUTEČŇUJE SPÁSU

Jan 14,26-27; 2 Kor 3,17-18

Stravující Ohni, Duchu lásky, sestup do mne, 
jako by se v mé duši stalo vtělení Slova, 

abych pro něho byla dalším lidstvím,
 v němž by mohl obnovovat celé své tajemství.

4. den – pondělí 23. dubna 2018

DUCH SVATÝ NÁS BUDUJE

1 Kor 6,19-20;  Ř 8,26-31; Ef 2,22

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících.
Ty který jsi přišel, abys nám dal víru, 

přijď a dej nám blaženost.
Přišel jsi, abychom se s tvou pomocí 

mohli honosit nadějí na  slávu Božích dětí. 
Přijď znovu, abychom se mohli honosit tím, 

že nám již náleží.
Tobě přísluší potvrzovat, upevňovat, 
zdokonalovat a dovádět k naplnění.



Otec nás stvořil, Syn vykoupil: 
vykonej tedy, co ti náleží.

Přijď a uveď nás do celé pravdy, 
do zakoušení nejvyššího dobra. 

Ať vidíme Otce a máme hojnost všech rozkoší, uveď
nás do nejvyšší radosti.

Amen.

5. den – úterý 24. dubna 2018

DUCH SVATÝ UZDRAVUJE NAŠI DUŠI I TĚLO

Lk 5,18-26; Sk 2,37-39; Jak 5,13-16

Přijď, pravé světlo.
Přijď, věčný živote.

Přijď, skryté tajemství.
Přijď, bezejmenný poklade.

Přijď, nevýslovná skutečnosti
Přijď, ty, který unikáš lidskému chápání.

Přijď, nekončící radosti.
Přijď, světlo bez stínu.

Přijď, naději všech spasených.
Přijď, vzkříšení mrtvých.
Přijď, sám k samotnému.

Přijď, můj dechu a můj živote.
Přijď, útěcho mé duše.

Přijď, má radosti, má slávo, 



má neutuchající rozkoši.
Zářící šate spalující démony, 

očištění, které mě omývá neposkvrněnými 
a svatými slzami.

Zůstaň, Svrchovaný, nenechávej mne samotného: až
přijdou mí nepřátelé, 

kteří se stále snaží pohltit mou duši, 
aby našli tebe, přebývajícího v mé duši, 

a ihned uprchli, aby proti mně nic nezmohli, 
neboť uvidí tebe, nejsilnějšího ze všech 

přebývat v domě mé ubohé duše.
(Simeon Nový Teolog)

6. den – středa 25. dubna

DUCH SVATÝ JE MÍZOU KRISTOVA TĚLA - CÍRKVE

1 KOR 12,4-7.11-14; EF 4,1-6; 

Duchu svatý, řiď naši mysl,
naplň naše srdce a ústa tobě otevřená.

Ty, který přikazuješ, 
aby se za slavnostního zvuku bubnu 

rozezněly žalmy, 
Svatý svatých, Bože bohů, 

radosti  světlo, léku a živote: 
buď tobě chvála 

s Otcem a Synem, Duchu, 



který uděluješ život. 
Amen

7. den – čtvrtek 26. dubna 2018

DUCH SVATÝ NÁS OBDAROVÁVÁ SVÝMI DARY

Lk 11,9-13; Jl 3,1 (srov. Sk 2,14-18); 

Duchu svatý, osvěť mě.
Lásko Boží, stravuj mě.

Veď mě na cestu pravdy.
Maria, Matko, provázej mne.

Požehnej mi s Ježíšem.
Ochraňuj mě před každým zlem, 

klamem a nebezpečím.
Prameni míru a světla, přijď a osvěť mě.

Jsem hladová, přijď a nasyť mě.
Jsem žíznívá, přijď a osvěž mě.

Jsem slepá, přijď a daruj mi zrak.
Jsem chudá, přijď a obohať mě.

Jsem nevědomá, přijď a pouč mě.
Duchu svatý, celá se ti odevzdávám.

(sestra bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše 
„Malá Arabka“)



8. den – pátek 27. dubna 2018

DUCH SVATÝ NÁS USCHOPŇUJE NÉST OVOCE

JAN 7,37-39; GAL 5,22-25; JAN 20,19-22

Hospodine, mé srdce se nevypíná, * 
nevyvyšují se mé oči,

neženu se za velikými věcmi * 
pro mě nedostižnými. -

Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši + 
jako dítě na matčině klíně; * 

jako dítě, tak je má duše ve mně. -
Doufej, Izraeli, v Hospodina * 

nyní i navěky.
(Žalm 131) 

9. den – sobota 28. dubna 2018

DUCH SVATÝ DOKONČÍ CO ZAPOČAL

Gn 1,2; Zj 22,17

Duchu svatý, je tvým úkolem seznámit mě s Ježíšem.
Apoštolové žili dlouho s Ježíšem, aniž mu správně
porozuměli. Ale když jsi k nim přišel ty, konečně

pochopili.



I mě můžeš darovat porozumění.
Přijď, můj utěšiteli, přijď má radosti a můj pokoji, má

sílo a mé světlo.
Přijď, osvěť mě, abych našla pramen, u kterého mohu

ukojit svou žízeň. Jedna tvá kapka stačí, aby mi
ukázala Ježíše takového jaký je.

Ježíš říkal, že přijdeš k nevědomým, já jsem
nejnevědomější ze všech. Neprosím tě za žádnou jinou
vědomost než o tu, jak lze najít Ježíše. Neprosím tě o

žádnou jinou moudrost, než o pochopení Ježíše.

(sestra bl. Marie od Ukřižovaného Ježíše 
„Malá Arabka“)



LITANIE K     DUCHU SVATÉMU  

Tichý Duchu svatý, zjev se v nás
Tichý Duchu svatý, uchop nás
Tichý Duchu svatý, spočiň v nás
Tichý Duchu svatý, zastiň nás
Tichý Duchu svatý, proměň nás
Tichý Duchu svatý, oživ nás
Tichý Duchu svatý, oslav nás
Duchu sedmi darů pomaž nás
Duchu bázně, daruj nám pokoj
Duchu síly, daruj nám radost
Duchu poznání, daruj nám srdce prosté
Duchu oddanosti, dej nám důvěru
Duchu rady, daruj nám útěchu
Duchu rozumu, daruj nám světlo
Duchu moudrosti, daruj nám lásku

Duchu svatosti, přijď k nám
Duchu svatosti, nevzdaluj se od nás
Duchu svatosti, přijď, vylej se v nás
Duchu svatosti, přijď, dotkni se našich srdcí
Duchu svatosti, přijď, obvaž naše rány
Duchu svatosti, přijď, obejmi naše duše
Duchu svatosti, přijď, uzdrav naše srdce
Duchu svatosti, přijď, odpusť naše hříchy
Duchu svatosti, přijď, zvětši naši víru
Duchu svatosti, přijď, naplň naše srdce láskou 

Boží



Duchu svatosti, přijď, pomoz nám v naší slabosti
Duchu svatosti, přijď, upevni naše společenství
Duchu svatosti, přijď, zasej v nás Boží milosti

Duchu milosti, obrať nás
Duchu pravdy, vyuč nás
Duchu svobody, osvoboď nás
Duchu jednoty, upokoj nás
Duchu synovství, daruj nám srdce dítěte
Duchu čistoty, posvěť nás
Duchu života, vzkřísi nás
Duchu lásky, strav nás


	2. den – sobota 21. dubna 2018
	Duch svatý nás vede k plnosti pravdy
	3. den – neděle 22. dubna 2018
	4. den – pondělí 23. dubna 2018
	Duch svatý nás buduje
	Duch svatý uzdravuje naši duši i tělo
	6. den – středa 25. dubna
	Duch svatý je mízou Kristova těla - církve
	Amen
	7. den – čtvrtek 26. dubna 2018
	8. den – pátek 27. dubna 2018
	Hospodine, mé srdce se nevypíná, *
	9. den – sobota 28. dubna 2018
	Duch svatý dokončí co započal

