Hymnus k Duchu Svatému

Veni, Creátor Spíritus,
mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora.
Qui Paráclitus,díceris
donum Dei altíssimi,
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.
Tu septifórmis múnere,
déxteræ Dei tuu dígitus,
tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.
Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.
Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prǽvio
vitémus omne nóxium.
Per Te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
te utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.
Sit laus Patri cum Fílio,
sancto simul Paráclito,
nobisquae mitat Filius
charisma Sancti Spiritus. Amen.

Duchu Tvůrce, přijď, navštiv nás,
přijď do srdce všech věrných svých
a naplň je svou milostí,
vždyť ty sám jsi nás utvořil.
Ty se nazýváš Těšitel,
Bůh nejvyšší nám tebe dal,
tys pramen živý, lásky žár,
pomazání jsi duchovní.
Dárce darů jsi sedmera,
prst pravice jsi Otcovy,
ty jsi ten Otcem slíbený,
správně dáváš nám promlouvat.
V duši světlo nám rozžehni
a do srdce nám lásku vlej
a naše tělo ubohé
stále silou svou posiluj.
Nepřítele pryč odežeň
a ve světě svůj nastol mír,
nás cestou správnou vždycky veď,
ať nás mine vše škodlivé.
Boha Otce nás nauč znát,
dej vyznávat nám Ježíše
a tobě, Otci i Synu
vírou se vždy víc otvírat.

Litanie k Duchu Svatému
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Otče, s nebes Bože,
Synu, Vykupiteli světa, Bože,
Duchu Svatý, Bože!
Svatá Trojice, jeden Bože,
Duchu Svatý, jenž vycházíš z Otce a Syna!
Božský Duchu, jenž jsi roven Otci a Synu!
Přislíbení nejněžnějšího a nejštědřejšího Otce!
Dare nejvyššího Boha!
Paprsku nebeského světla!
Původce všeho dobra!
Prameni vody života!
Ohni všechno stravující!
Ohnivá lásko a duchovní pomazání!
Duchu lásky a pravdy!
Duchu moudrosti a rozumu!
Duchu rady a síly!
Duchu vědění a zbožnosti!
Duchu bázně Boží!
Duchu míru a mírnosti!
Duchu stydlivosti a čistoty!
Duchu Svatý, přijď a obnov tvářnost země!
Vlej světlo do našich duší!
Vtiskni svůj zákon do našich srdcí!
Rozněť je svou láskou!
Otevři nám poklady svých milostí!

smiluj se nad námi!

Přijdi k nám!

Prosíme tě, vyslyš nás!

Osvěcuj nás svým nebeským vnuknutím!
Prosíme tě, vyslyš nás!
Upevni nás svou účinnou milostí!
Uděl nám milost jedině potřebného vědění!
Pomoz nám, abychom se navzájem milovali a snášeli!
Učiň nás pozornými na všechna tvá vnuknutí!
Nauč nás správně se modlit a sám se modli s námi!
Pronikni nás láskou a shovívavostí k našim bratřím a sestrám!
Vlej nám velký odpor ke každému zlu!
Veď nás k správnému konání dobra!
Pomoz nám, abychom vytrvali ve spravedlnosti!
Buď ty sám naší věčnou odplatou!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,

odpusť nám, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa!

vyslyš nás, Pane!

Beránku Boží, který snímáš 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 tak naše srdce stala
tvým pravým chrámem.
Jenž jsi živ a kraluješ s Bohem Otcem i Synem na věky věků.
Amen.
Tuto Litanii nám 20. ledna 1966 poslal z Říma
J. Em. Josef kardinál Beran, arcibiskup pražský a primas český.

Modlitba za prezidenta
Bože, Otče nás všech,
děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme Ti, že´s nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším i
škůdcům vnitřním.
Prosíme Tě, dej nám dnes dobrého prezidenta, který povede naši zemi po
vzoru sv. knížete Václava moudře a spravedlivě tak, abychom Ti ve vzájemném
porozumění každý na svém místě zodpovědně sloužili.
Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Modlitbu složil P. P. Prof. Petr Piťha

Svatováclavský chorál

Salve Regina

MODLITBA ZA PREZIDENTA
Pod záštitou Otce Dominika kardinála Duky OP se modlíme

Od 18. ledna do 26. ledna
V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
v 16.15 hod.
Prosíme, přidejte se ke společné modlitbě, která je pozváním pro všechny, ať už
kdekoliv i kdykoliv.
Ke stažení na http://tisk.cirkev.cz/,
https://www.facebook.com/Modlitba-za-prezidenta-1042014745952280/
https://www.katedralasvatehovita.cz/cs
http://www.apha.cz/

