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Novéna k Duchu Svatému s Mons. Josefem Hlouchem, 

Služebníkem Božím  

 

Texty jsou vybrány z knihy Josefa Hloucha s názvem Minutěnka 

 
Litanie k Duchu Svatému jsou od stránky 7, můžete vybírat ze dvou typů. Litanie jsou podle 

Novény k Duchu Svatému od P. Vojtěcha Kodeat ThD. O.Carm.  

 

1. den  
 

Chválíme Tě, Pane, za dar touhy a děkujeme Ti za žízeň po životě, po lásce, pokoji a štěstí, za žízeň 

po Bohu. Děkujeme Ti za dar Ducha Svatého. 
 

Očekáváme Ducha Svatého 

1. S vědomím, jak nesmírně Ho potřebujeme. 

2. S touhou – být jím posvěceni a vedeni nejen my, ale všechny duše. 

3. S pokorou ubohých, nemocných, jak praví žalmista: „V zemi pusté a bez cest a bez vody...“ 

Smyj, co skvrna zasáhla! – Co vše zasaženo v duši hříchem, co v duších vášní! Ovlaž srdce vyprahlá. 

Raněné rač vyhojit. Srovnej, co je zlomeno, ohřej, co je studeno, zbloudilé rač zachránit! 

4. V očekávání Ducha Svatého je poslední cíl – „Abych spatřil Tvou slávu a moc.“ (Ž 62,3) Ano, 

nejprve potřebujeme pomoci, uzdravení, síly, ale konečný cíl – Bůh! Dle míry čekání bude míra 

milosti seslání! Jsou volání tak mocná, žíznící a pokorná, že otvírají nebesa. Taková byla volání 

proroků a zvláště Panny Marie, která podstatně přispěla k tomu, že Bůh poslal Spasitele. Kéž 

zavoláme Ducha Svatého, Světlo, Sílu, Útěchu do všech duší!  
 

Děkujeme Ti, Pane, za Tvoji touhu po každém z nás. Prosíme Tě za odpuštění, že jsme touhy svého 

srdce v sobě zašlapali a chtěli je naplnit mimo Tebe. Prosíme o pravou žízeň po Bohu, po Duchu 

Svatém. Amen. 
 

Litanie k Duchu Svatému. 

 

2. den 
 

Chválíme Tě, Pane, a děkujeme Ti za dar tvé lásky, za všechno, co jsi nám již v životě dal. Děkujeme 

Ti za dar života, za dar křtu, za dar víry, za milost obrácení. Děkujeme Ti za dar Ducha Posvětitele  

a Utěšitele, za dar Ducha lásky. Amen 
 

Dary Ducha Svatého 

S posvěcující milostí nám dává Duch Svatý i své dary. Jest jich mnoho, ale dle Zjevení se jich počítá 

7.  Je to zvláštní projev Boží starosti o nás, abychom ve všem byli vedeni Duchem Svatým a tak 

abychom byli milými dětmi Božími. Jsou to zvláštní mohutnosti, dané duši, úprava duše, nová vesla, 

nové plachty na lodičce do Ráje. 
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Je to nadpřirozený jemnocit, daný duši, aby nadpřirozeně smýšlela, cítila, jednala, aby se volně 

pohybovala ve světě milosti. Je to jakýsi vyšší organismus, který uchovává a rozvíjí v duši nejvyšší 

život, abychom byli tam a takoví, jakými nás chce mít Bůh. Ty dary léčí rány duše po dědičném hříchu: 

smyslnost, pýchu, povrchnost, sobectví, žádostivost… Ty dary působí zvláště tam, kde jde o velké 

úkony, kde má vyniknout krása evangelia, velikost Církve svaté, čistota, obětavost a trpělivost, 

zvláště když utrpení trvá již dlouho a když apoštolát stojí námahu. Ty dary tam, kde je potřebí velké 

pokory, lásky, hrdinství. Nic velkého se nestalo v Církvi bez pomoci Ducha Svatého. Svatí, praví 

velikáni, toť hrdinové pomocí darů Ducha Svatého. 

Toužíš po dokonalosti? Pros Ducha Svatého o Jeho sedm darů!  
 

Duchu Svatý, děkujeme Ti za Tvé mnohotvárné působení v našich životech. Prosíme Tě za 

odpuštění své pýchy a soběstačnosti, ve které jsem často chtěl žít bez Tebe, podle svých představ  

a ze svých sil. Prosíme Tě o milost Ducha svatého, který dává pravý život. Chceme obnovit náš křestní 

slib, zříkáme se všeho zla a volíme si Tebe, jako svého jediného Pána a Spasitele. Amen. 
 

Litanie k Duchu Svatému. 

 

3. den 
 

Chválíme Tě, Pane, a děkujeme Ti za to, že nás hledáš a toužíš po každém z nás, čekáš na nás, 

přicházíš k nám a přitom se těšíš, až každý z nás přijde k Tobě. Děkujeme ti za vše, co jsi v našich 

životech vykonal a za to, že jsi nám seslal Ducha Svatého, který nás naplňuje svými dary. Amen. 
 

Dar moudrosti! 

Je zvláštní uschopnění duše, aby chápala a vážila si, chutnala a zachovala smysl pro pravé hodnoty. 

„Ochutnejte a vizte, jak sladký je Pán!“  

Dát duchovnu ve všem prvenství a neprodat je za čočovici smyslového požitku. Vytvořit v sobě 

duchovní jemnost, abychom rozpoznali, co vede k Bohu a co páchne zlem. Velká milost je umět 

rozeznávat duchy. Tento dar léčí od zvráceného sklonu přehazovat hodnoty; když se totiž, co patří 

Bohu, dává lidem. Léčí od žalostného omylu, když péči, která patří duši a věčnosti, věnujeme časným 

zájmům. Bož můj, jak snadno tato rána člověka postihne! Tento dar pomáhá, aby vyrůstaly velkorysé 

charaktery, lidé věčnosti a tudíž praví velikáni, kteří jednají z nejvyšších pohnutek a jdou za nejvyššími 

cíli. V takových lidech tušíš nebeské krásy, víš, že mají něco, co zvedá svět, co i tebe může povznést, 

zušlechtit. 

Zamysli se: K čemu ty zvláště potřebuješ daru moudrosti?… 
 

Duchu Svatý, děkujeme Ti za Tvůj dar moudrosti. Odprošujeme Tě za vzpoury ve svých životech, 

za slepotu, hluchotu a zatvrzelost srdcí. Prosíme Tě, aby se naše myšlenky a touhy upínaly k Tobě, 

abychom dovedli rozeznat, co vede k Bohu a co je naopak od Zlého. Duchu Svatý, naplň nás. Amen. 
 

Litanie k Duchu Svatému. 
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4. den 
 

Chválíme Tě, Pane, a děkujeme Ti za pravdu, do které nás svým Duchem uvádíš. Děkujeme Ti za 

pravé poznání smyslu života, životních hodnot, za rozlišení pravdy a lži, dobra a zla. A hlavně Ti 

děkujeme za to, že se smíme poznávat takový, jací jsem v Tvých očích. Amen. 
 

Dar rozumu 

Intelekt. Schopnost číst uvnitř, pronikat ke kořenům věcí a událostí, svatých pravd. Pomoc 

k hlubokému prožívání tajemství Božích, a tím i tajemství života. Vytváří hluboké duše. Dává jim lásku 

k samotě, která umožňuje sestup na hlubiny i výstup na výšiny. Uschopňuje k rozjímání. 

Tento dar léčí povrchnost, polovičatost v chápání života, odpovědnosti vůči Bohu i lidem.  

Povrchnost – jak strašná choroba moderního člověka! Ve věcech hmotných taková dokonalost  

a ve věcech duchovních taková plochost. Ta vede k tomu, že člověk snadno pohrdá věcmi  

a hodnotami, jichž nezná. A v tom je tragika!  

Tento dar nás též učí vážnosti a rozvážlivosti, zvláště kde jde o věci Boží, duše! 

Vede nás na hlubinu a do samoty!... 

Pros o touhu po hlubokém poznání Boha – víry. Hluboký vnitřní člověk je krásný člověk. Je snad 

mlčenlivý – ale když promluví, má to váhu. Člověk Ducha svatého je pravý inteligent, muž Boží!  
 

Duchu Svatý, děkujeme Ti za dar rozumu, který nás učí poznávat, že Ježíš je Cesta, Pravda a Život 

a žít podle toho. Děkujeme ti, že v nás rozněcuješ touhu po hlubokém poznání Boha. Chválíme Tě za 

Tvůj dar, který nás činí hlubokými a krásnými. Odprošujeme Tě za chvíle, kdy jsme se bránili 

pravdivému pohledu na život a na sebe, kdy jsme raději naslouchali lžím a polopravdám o sobě. 

Prosíme Tě, abys nám dal odvahu k pravdě, ať je jakákoliv, a abys nám dal odvahu se postavit proti 

vší polopravdě a lži, ať už o nás či o druhých. Prosíme Tě o lásku k pravdě. Amen. 
 

Litanie k Duchu Svatému. 

 

5. den 
 

Chválíme tě, Pane, za to, že jsi přišel, abys nás vykoupil a vynesl na světlo věci skryté, abychom 

více nechodili v temnotě. Děkujeme Ti za dar poznání vlastní hříšnosti a ubohosti. Děkujeme Ti za 

dar odpuštění. Děkujeme Ti, Pane, že jsi nám seslal Ducha Svatého. 
 

Dar rady 

působí, abychom poznali, co jest vůle Boží, co v dané situaci Bůh žádá, co jest v zájmu duše  

a věčnosti, co víc a lépe oslaví Boha. Denně se často před nás stavějí dva světy. Dar rady nás 

uschopňuje umět se dívat a vždy domyslet, k čemu to neb ono vede. Je při nás jako dobrý přítel, 

moudrý přítel, který ví vše lépe než my a též nám poradí. Léčí duši z ukvapenosti a lehkomyslnosti. 

„Syn nemůže činiti něco sám ze sebe, nýbrž jen to, co vidí činit Otce.“ (Jan 5, 19) Tento dar učí nás 

poznati podvod světa, ďábla a vášní, učí neradit se se smysly a jen s citem, ale s Bohem a s rozumem, 

vírou osvíceným. Uchovává nás na výši nejvyšších principů, uchrání nás výčitek, že bychom byli měli 

to neb ono učinit jinak. Umožňuje pokojné, čisté svědomí – a to je nad poklady.  
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Duchu Svatý, který usvědčuješ i odpouštíš, přijď. Duchu Svatý, který jsi plný slitování, přijď.  Duchu 

Svatý, prosíme Tě o pravé pokání. Duchu Svatý, obnov nás. Amen. 
 

Litanie k Duchu Svatému. 

 

6. den 
 

Chválíme Tě, Pane, za to, že jsi nás osvobodil od hříchu, od satana a od smrti. Děkujeme Ti za 

svobodu, ve které se nemusíme bát.  
 

Dar síly 

Víme, co činit, ale leckdy jsme slabí. Duch je ochoten, ale starý člověk je sláb, zvláště kde jde  

o těžkou povinnost, sebezapření, pokoření. „Budete opatřeni silou z nebe!“ slíbil Pán učedníkům.  

Velké činy apoštolů, hrdinské činy mučedníků – to bylo dílo Ducha Svatého v nich. Tento dar budí 

důvěru: Pán nenechal mne samotného. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.“  

„Ve vás zůstane a ve vás bude,“ tak o Duchu Svatém slíbil Kristus Pán. Dar síly je velmoc i v slabých 

bytostech. Léčí malomyslnost, ulekanost, vede k obětování sebe až k heroismu smrti i života, 

obětovaného věčným zájmům Boha a duší. Probouzí latentní síly sv. křtu a biřmování. Pasuje na Boží 

rytíře, vytváří nebeskému Králi šiky mučedníků. 

K čemu ty zvláště musíš o ten dar prosit? Co krásného je před tebou: jaká překážka ti brání 

v dosažení cíle? Co je nutno obětovat, čeho se vzdát, jak projevit lásku hodnou Boha, který nás 

miloval až na smrt?  
 

Chválíme Tě, Pane za to, že Duch Svatý nás učí žít ve svobodě dětí Božích.  

Duchu Svatý, prosíme tě o vnitřní osvobození, vymanění z vnitřních závislostí a urovnání celého 

vnitřního života. Prosíme Tě o schopnost nechat se Bohem vést. Duchu Svatý, přijď. Amen.  
 

Litanie k Duchu Svatému. 

 

7. den 
 

Chválíme Tě, Pane, za Tvůj vztah k nebeskému Otci a děkujeme Ti, že jsi nám ho odhalil jako 

milujícího Boha, že jsi nás přivedl k Otci a učíš nás modlit se tak, jak ses modlil Ty. Děkujeme Ti za 

Ducha synovství a za to, že smíme Boha mít jako svého tatínka. 
 

Dar umění – vědění 

Je to mimořádná schopnost, daná duši, vidět a poznávat pravé krásy, věci Boží, vše 

v nadpřirozeném světle. Umět vidět Boha, všude ho slyšet, všude Jeho lásku poznávat, svět vidět 

v Bohu, Bohem naplněný, ano, ponořený v Boha. Tedy umět vidět pravé krásy a hodnoty, ale též je 

vytvářet. Být knězem veškerenstva, který vše diriguje, všemu dává hlas a srdce, vše učí milovat Boha 

a velebit Ho.  

A tak nás tento dar učí, uschopňuje přikrývat svět, hříchem znetvořený, pravou krásou, vše 

naplňovat vůní Kristovou – a konečně umění nade vše – stát se svatým. Duch Svatý, Prst Boží pravice, 

vytvoří v nás obraz Kristův, plný Božského dynamismu a podmanivé krásy. A vše ovládne líbezností, 

zahalí moc pokory.  
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Veni Creaator Spiritus! Přijď, Stvořiteli Duchu! Ty můžeš v nás vytvořit slavné království Boží, ty 

z nás můžeš učinit světce! A to je největší umění!  
 

Prosíme Tě, Duchu Svatý, ať vidíme kolem sebe vše krásné, umíme se radovat a lidem kolem sebe 

rozdávat pokoj, lásku a radost. Prosíme Tě, ať prožíváme, co to znamená být milovaným dítětem 

Božím. Amen. 

 

Litanie k Duchu Svatému. 

 

8. den 
 

Chválíme Tě, Pane, za Ducha svatého, který se v nás modlí, který nás vede k Otci, který zná Boží 

vůli a přimlouvá se za nás ve shodě s ní. Děkujeme Ti za dar modlitby a za chvíle, kdy prožíváme 

radost z Boha a touhu konat, co se Bohu líbí. 
 

Dar zbožnosti 

Zvlášť vzácný dar. Uschopňuje nás upoutat se na Boha – co možná trvale a neodlučně, a tak mít 

Boha nejen jako princip svého bytí, ale i jako princip všeho smýšlení, tužeb a jednání. Vytváří kontakty 

lásky, které toto spojení prohlubují. Dává chuť ke společenství s Bohem v modlitbě a rozjímání  

a zvláště v adoraci. Učí vroucnosti, léčí duchovní vlažnost a mechaničnost, povrchnost, zvykovost.  

Dar zbožnosti vnáší posvátnost do celé naší bytosti a obetkává ji krásou. Vše je pod vlivem Boha, 

na něhož jsme se upoutali. Dar zbožnosti nám pomáhá žít u vědomí Božího majestátu. Naše jednání 

jest na hlubině duše proloženo klaněním. Na takové bytosti se všechno modlí. A to chrání proti 

hříchu. 

Další důsledky: 

1. Zvláštní úcta – pieta k duši bližního, v níž vidíme dítě Boží, a je-li to hříšník, vidíme v něm dítě 

trpící. 

2. Jemnost v jednání – noblesa svatých. Řeč klidná, spíš tichá – jakoby bázeň promluvit. – Před 

pohledem SLOVA, které jest Bůh, bojí se člověk hlasitě se projevit.  

3. Pozornost k bolestem a obtížím bližního.  

4. Z celé bytosti dýchá vůně spojení s Bohem, který dává tušit: „Dominus est hic!“ Pán je zde! 

5. Vděčnost za vše a uctivost v žádostech. 

6. Dobrotivost. Pravá zbožnost – toť dech Boží dobroty.  

7. Láska k samotě a mlčení, které nám našetří mnoho času k modlitbě. 

8. Pohled velmi ukázněný  - jakoby zahleděný do dálek a hlubin. Takový člověk dává tušit, jako by 

byl přišel z meditace. Je štěstí se s takovou duší setkat. A ještě větší štěstí – takovou duší být!  
 

Pane, promiň, že jsme častokrát neuposlechli Boží pozvání k modlitbě. Odpusť nám vzpouru, s níž 

jsme odmítali přijmout svoji slabost. Prosíme Tě, pomoz nám otevřít se Duchu Svatému, aby se v nás 

mohl modlit. Prosím Tě, Duchu svatý, přijď! Otvíráme Ti své srdce. 
 

Litanie k Duchu Svatému. 
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9. den 
 

Chválíme Tě, Pane, za dary, které jsi dal lidem, za církev, kterou obdarováváš a ve které smíme žít 

a v ní sloužit. Děkujeme Ti za obdarování druhých a také za dary, které jsi dal každému z nás. 
 

Dar bázně Boží 

Chrání všechny ostatní dary a vše svaté a krásné v duši. Uschopňuje duši, aby co nejvíce viděla 

nebo tušila Boží velikost a svatost, a aby se proto bála zarmoutit Boha, a to nejenom proto, že zlé 

trestá, ale především proto, že je dobrý. Dobrota! Tento dar je velká milost. Vede vnímavé a snaživé 

duše ještě výš. Takové duše se bojí ztratit čas, bojí se, aby nemilovaly málo, bojí se všednosti, 

prostřednosti. Dýchají úctou k Božímu majestátu a prožívají Boží přítomnost jako skutečnost. 

Tento dar vede ke kajícnosti, jak to vidíme na největších svatých. A odtud ta nelíčená pokora, 

odtud ta pravá moudrost, snažit se nejen Boha nezarmucovat, ale i konat to, co je mu milé. Ano, 

některé duše učinily i slib – voliti to, co je těžší, co víc Boha oslaví a usmíří.  

Tento dar vede k jemnému a citlivému svědomí, chrání před vlažností a lehkomyslností, s jakou 

lidé hřeší. Uchovává v duši stále živé vědomí: Co konáš, to změní něco na tvé věčnosti, to ovlivní na 

věky tvůj věčný osud. Kdo se bojí Boha zarmoutit, ten Ho nezarmoutí. Kdo se bojí, aby nemiloval 

málo, tomu dá Bůh všechnu pomoc, sílu, aby miloval mnoho. A milovat mnoho – zda může být něco 

nad to většího?  

Duchu Svatý, voláme, přijď a naplň nás. Prosíme Tě, dej nám své dary, abychom byli ochotní sloužit 

v církvi a všem lidem kolem sebe. Duchu Svatý, přijď, potřebujeme Tě, bez Tebe jsme malí  

a bezmocní. Duchu Svatý, přijď. Amen.  
 

Litanie k Duchu Svatému. 
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Litanie k Duchu Svatému 

 

Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se. 

Kriste, smiluj se. - Kriste, smiluj se. 

Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se. 

 

Bože, náš nebeský Otče, - smiluj se nad námi. 

Bože Synu, Vykupiteli světa, - smiluj se nad námi. 

Bože Duchu svatý, - smiluj se nad námi. 

Bože v Trojici jediný, - smiluj se nad námi. 

 

Duchu svatý, jenž vycházíš z Otce i Syna, - přijď k nám. 

Božský Duchu, jenž jsi roven Otci i Synu, - přijď k nám. 

Přislíbení nejněžnějšího a nejštědřejšího Otce , - přijď k nám. 

Dare nejvyššího Boha, - přijď k nám. 

Paprsku nebeského světla, - přijď k nám. 

Původce všeho dobra, - přijď k nám. 

Prameni života, - přijď k nám. 

Ohni všechno stravující, - přijď k nám. 

Ohnivá lásko a duchovní pomazání, - přijď k nám. 

Duchu lásky a pravdy, - přijď k nám. 

Duchu moudrosti a rozumu, - přijď k nám. 

Duchu rady a síly, - přijď k nám. 

Duchu vědění a zbožnosti, - přijď k nám. 

Duchu bázně Boží, - přijď k nám. 

Duchu míru a mírnosti, - přijď k nám. 

Duchu čistoty, - přijď k nám. 

Duchu svatý, přijď a obnov tvářnost země, - prosíme tě, vyslyš nás! 

 

Vlij světlo do našich duší, - prosíme tě, vyslyš nás! 

Vtiskni svůj zákon do našich srdcí, - prosíme tě, vyslyš nás! 

Rozněť je svou láskou, - prosíme tě, vyslyš nás! 

Otevři nám poklady svých milostí, - prosíme tě, vyslyš nás! 

Osvěcuj nás svým nebeským vnuknutím, - prosíme tě, vyslyš nás! 

Upevni nás svou účinnou milostí, - prosíme tě, vyslyš nás! 

Uděl nám milost znát jediné potřebné, - prosíme tě, vyslyš nás! 

Pomoz, abychom se navzájem milovali a snášeli, - prosíme tě, vyslyš nás! 

Učiň nás pozornými na všechna tvá vnuknutí, - prosíme tě, vyslyš nás! 

Nauč nás správně se modlit a modli se s námi, - prosíme tě, vyslyš nás! 

Pronikni nás láskou a shovívavostí k našim 

bratřím a sestrám - prosíme tě, vyslyš nás! 

Vlij nám velký odpor ke každému zlu, - prosíme tě, vyslyš nás! 

Veď nás ke správnému konání dobra, - prosíme tě, vyslyš nás! 



8 
 

Pomoz nám, abychom vytrvali ve spravedlnosti, - prosíme tě, vyslyš nás! 

Buď ty sám naší velkou odplatou, - prosíme tě, vyslyš nás! 

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, - smiluj se nad námi. 

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, - smiluj se nad námi. 

Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa, - smiluj se nad námi. 

 

Modleme se: 

Bože, Duchu svatý, klaníme se ti v hloubi svého srdce a děkujeme ti, že v něm přebýváš. Prosíme 

tě, rozmnož v nás víru, naději a lásku, aby se naše srdce stala tvým pravým chrámem. Neboť ty žiješ 

a kraluješ s Otcem i Synem po všechny věky věků. 

Amen. 

 

Litanie k Duchu Svatému  

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému – jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.  

 

Za každou prosbou se opakuje: BUĎ POCHVÁLEN. 

 

Duchu Svatý, sestup z trůnu své velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého služebníka. 

Duchu Svatý, který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít ve stálé přítomnosti Boží. 

Duchu Svatý, který jsi s Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít ve stálé oddanosti vůli Nejvyššího. 

Duchu Svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna, nauč mě poznávat Tě a upřímně Tě milovat. 

Duchu Svatý, který se staráš o slávu Boha Otce, nauč mě žít v odevzdanosti a plné důvěře v Boha. 

Duchu Svatý, znamení ohnivých jazyků, zapal v mém srdci oheň své lásky. 

Duchu Svatý, tajemná holubice, nauč mě chápat Svaté Písmo. 

Duchu Svatý, který nemáš tvář ani jméno, nauč mě správně se modlit. 

Duchu Svatý, který mluvíš ústy proroků, nauč mě žít v pokoji a ve vyrovnanosti ducha a duše. 

Duchu Svatý, hořící ohnisko lásky, nauč mě žít moudře a trpělivě. 

Duchu Svatý, dárce všech darů, nauč mě žít v pokoře a skromnosti. 

Duchu Svatý, přetékající pokladnice milosti, nauč mě chápat cenu utrpení. 

Duchu Svatý, bezedná pokladnice milosti, nauč mě správně využívat drahocenný čas. 

Duchu Svatý, z jehož pokladnice neubývá, chraň mě od každé nelásky a pýchy. 

Duchu Svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč mě čelit zbytečným představám a myšlenkám. 

Duchu Svatý, Dárce všech darů, nauč mě vyhýbat se neužitečné činnosti a planým řečem. 

Duchu Svatý, z jehož milosti jsme všichni přijali, nauč mě mlčet a umět promluvit v pravý čas. 

Duchu Svatý, Lásko věčná, nauč mě dávat dobrý příklad jiným. 

Duchu Svatý, Dobroto nekonečná, dej mi vytrvalost v dobrém. 

Duchu Svatý, sladký Učiteli, nauč mě správně jednat s lidmi. 

Duchu Svatý, milý příteli duší, nauč mě nikoho neposuzovat a na křivdy nikdy nevzpomínat. 

Duchu Svatý, obšťastňující Světlo duše, nauč mě vidět potřeby jiných a nezanedbávat dobré  

skutky. 
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Duchu Svatý, který konáš v duších zázraky, veď mě bdělostí k dokonalosti. 

Duchu Svatý, před nímž nic není utajené, nauč mě unikat osidlům ďáblovým. 

Duchu Svatý, který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi vymanit se z područí těla, světa i ďábla. 

Duchu Svatý, který znáš i moji budoucnost, svěřuji do Tvé ochrany i svoji rodinu, přátele, 

dobrodince a všechny lidi. 

Duchu Svatý, s Tvou Božskou pomocí nauč mě žít ke cti a slávě Boží, ke spáse duší a k radosti 

Matce Boží, abych mohl umírat jako užitečný sluha. 

Amen. 

 

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha  

a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země. Amen. 

Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám 

tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, 

našeho Pána. Amen. 

 

 

 
 


