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Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám
a navštiv myslí našich chrám,
z výsosti nebes zavítej,
do duší nám svou milost vlej.

Tys Utěšitel právem zván,
tys dar, jenž Bohem věčným dán, 
zdroj živý, láskyplný dech,
tys posvěcení  (pomazání) myslí všech.

Ty, sedmi darů studnice,
prst Otcovy jsi pravice,
tys Bohem přislíbený host, 
ty dáváš ústům výmluvnost.

Rač světlo v mysli rozžehnout, 
vlij do srdcí nám lásky proud, 
našeho těla slabosti 
zhoj silou svojí milosti.

Dál nepřítele zapuzuj 
a duší pokoj uděluj, 
ať vždycky pod vedením tvým 
vyhnem se vlivům škodlivým.

Amen

1. den - pátek po 6. neděli velikonoční

DUCH SVATÝ – STVOŘITEL Ž 104,29-30

Duchu, který jsi se vznášel na počátku 
nad pouští a temnotami světa, 
proměňoval jsi hlínu a chaos ve vzájemný soulad 
a vdechl jsi život člověku v hlubinách, 
přijď a dej naší poušti rozkvést,
 modli se v nás ty sám, proměň nás v Syna, 
uschopni duši k tvé milosti, dej, 
ať se pevně držíme Otce a jeho rady. 

(Z hymnáře Standbrookského opatství, Velká Británie)

2. den – sobota po 6. neděli velikonoční

DUCH SVATÝ – UTĚŠITEL  EZ 36,26-27, SK 9,31

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. (Letniční nešpory pravoslavné církve)



3. den – 7. neděle velikonoční

DUCH SVATÝ – NEJVYŠŠÍ BOŽÍ DAR SK 2,38; Ř 5,5

Ať nás všechny, 
kdo máme účast na těle a krvi Kristově, 
shromáždí a sjednotí Duch svatý.

Ať jsou věřící v Duchu svatém jedno tělo, 
aby se stali dokonalou živou obětí v Kristu, 
k chvále jeho jména.

4. den – pondělí po 7. neděli velikonoční

DUCH SVATÝ – ŽIVÁ VODA IZ 44,3; JAN 6,63; 7,37-39

Když Bůh tvořil velký stroj světa 
prostřednictvím svého Slova, 
ty Duchu, ses vznášel nad vodou a hřál.

Vlna posvěcující nyní duši 
ať křtem dále zúrodňuje: 
zavěj na nás, Svatý, a učiň nás 
duchovními lidmi.

5. den – úterý po 7. neděli velikonoční

DUCH SVATÝ – OHEŇ SK 2,3-4; NU 31,22-23; IZ 4,4

Kéž by už ve mně božský Oheň 
vzplál a zazářil, 
plevy myšlenek spálil na popel 
a hory roztavil!

Kéž by z nebe sestoupil 
a strávil všechno zlo!
Duchu svatý, přijď, k tobě volám, 
Duchu horlivosti!

Sestup do srdce a projasni mou duši, 
Ohni tavící!
Prohledej každý kout mého života 
a celý jej posvěť!



6. den – středa po 7. neděli velikonoční

DUCH SVATÝ – LÁSKA            Ř 5,5; LK 6,38

Milosrdenství Otce a Syna 
posvátný prameni všeho dobra, 
Duchu Utěšiteli!
Z hlubin Nejsvětější Trojice 
vytryskni proude lásky, 
zaplav naše nitra.
Vzplaň zde, sladký prameni, 
dotkni se našeho kamenného srdce, 
zažeň smutný led.
Jako lehký vánek zavěj 
a zažehni nás 
svou zbožšťující láskou.
Díky tobě jsme s tebou spoutáni 
a spojujeme se navzájem 
poutem lásky.

(Sekvence o Duchu svatém „Amor patris et filii…)

7. den – čtvrtek po 7. neděli velikonoční

DUCH SVATÝ – DUCHOVNÍ POMAZÁNÍ Ž 45,8; IZ 61,1;1 J 2,27

Bože, tys pomazal svého Syna Duchem svatým, 
poslal jsi ho jako Pána a Mesiáše 
a nám dáváš účast na jeho poslání;
 posilni nás, abychom toto poslání věrně plnili 
a vydávali svědectví, 
že on přinesl světu vykoupení.

(Modlitba při svěcení olejů na Zelený čtvrtek)

8. den – pátek po 7. neděli velikonoční

DUCH SVATÝ – DÁRCE MNOHA DARŮ EF 4,7-8; JAN 3,8; MT 7,21-23

Duchu, který uděluješ charismata každému člověku;Duchu moudrosti a poznání, 
ty, který miluješ člověka, který naplňuješ proroky, zdokonaluješ apoštoly, 
posiluješ mučedníky, inspiruješ učitele církve!
K tobě Utěšiteli, se obracíme s prosbou, smísenou s tímto vonným kadidlem.
Prosíme tě, abys nás obnovil svými svatými dary, abys na nás sestoupil jako na 
apoštoly ve večeřadle.



Vylij na nás svá charismata, naplň nás moudrostí svého učení; učiň nás chrámy 
tvé slávy, opoj nás nápojem své milosti.
Dej, ať žijeme pro tebe, ať se ti podobáme a ať ti vzdáváme čest, Čistý, Svatý, 
Bože Duchu Utěšiteli.

(Syrský pontifikál)

9. den – sobota po 7. neděli velikonoční

DUCH SVATÝ – SLAVNOSTNÍ OTCŮV PŘÍSLIB

LK 24,49; SK 2,33. 38-39; JL 3,1-5

Díky, Duchu stvořiteli, že náš chaos neustále proměňuješ v kosmos; že jsi 
navštívil naši mysl a naplnil jsi naše srdce svou milostí.

Díky za to, že jsi nám Utěšitelem, nejvyšším Otcovým darem, živou vodou, ohněm,
láskou a duchovním pomazáním.

Díky za nekonečné dary a charismata, která jako mocný Boží prst uděluješ lidem, 
ty, Otcův příslib, který se naplnil a nikdy naplňovat nepřestane.

Díky za ohnivá slova, která jsi nikdy nepřestal vkládat do úst prorokům, 
pastýřům, misionářům a modlícím se.

Díky za Kristovo světlo, jemuž jsi dal zazářit v naší mysli, za jeho lásku, kterou jsi
nám vlil do srdcí, a za uzdravení, která jsi vykonal na našem churavém těle.

Díky za to, že jsi nás vedl při obtížném životním rozhodování a že jsi nás uchránil 
před okouzlením zlem.

Díky také za to, že jsi nám zjevil Otcovu tvář a naučil nás volat: „Abba!“

Díky za to, že nás vedeš k tomu, abychom vyznávali: „Ježíš je Pán!“

Díky za to, že  jsi se zjevil církvi Otců a církvi našich dní jako pouto jednoty mezi 
Otcem a Synem, jako nevýslovný předmět jejich společného dechu lásky, jako 
životodárný dech a vůně božského pomazání, které Otec předává Synovi, když jej 
rodí, ještě než vyjde jitřenka.

Prostě za to, že jsi, nyní i po celou věčnost, buď tobě, Duchu svatý, dík!
Amen


