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Motto: 
 
„Dobrořeč duše má Hospodinu, celé nitro mé, 
jeho svatému jménu! 
Ze všech nemocí tě uzdravuje, 
vykupuje ze zkázy tvůj život… 
Hospodin je slitovný a milostivý,  
shovívavý, nejvýš milosrdný! (Žl 103) 
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Hymnus Veni Creator Spiritus  
 

Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, 
a navštiv myslí našich chrám, 
z výsosti nebes zavítej a  
do duší nám svou milost vlej. 
Tys Utěšitel právem zván, 
tys dar, jenž Bohem věčným dán, 
zdroj živý, láskyplný dech, 
tys posvěcení myslí všech. 
Tys 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 duši pokoj uděluj, 
ať vždycky pod vedením tvým 
vyhnem se vlivům škodlivým. 
Nauč nás Boha Otce znát 
a Syna jeho milovat 
a v tebe, Duchu svatý, zas 
důvěřovati v každý čas. Amen. 
 



 

Úkon svěření světa  

Božímu milosrdenství 

 

Bože, milosrdný Otče, který jsi 

zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu 

svou lásku a vylil jsi ji na nás v 

Duchu svatém, Utěšiteli, 

svěřujeme ti dnes určení světa a 

každého člověka. Skloň se nad 

námi, hříšníky, uzdrav naši 

slabost, osvoboď nás od každého 

zla, dej, aby všichni obyvatelé 

země zakusili tvé milosrdenství, 

aby v tobě, Bože jediný v Trojici, 

nacházeli vždy pramen naděje. 

Věčný Otče, pro bolestné utrpení 

a vzkříšení tvého Syna, buď 

milosrdný k nám i k celému světu! 

Amen. 

 

 

 

KAMION (Z knihy „Pohlazení“ Vranov n.D.) 

Velký kamion na své cestě musel 

projet železničním podjezdem a uvízl 

pod nosníky. Veškeré úsilí expertů jej 

uvolnit, se ukázalo být marné a 

doprava byla na několik kilometrů na 

obou stranách podjezdu zablokována. 

Malý kluk se už nějakou dobu snažil na 

sebe upozornit vedoucího vyprošťovací 

skupiny, ale vždycky ho odstrčili. 

Nakonec se popuzený předák ozval: 

„Vidím, že zde máme jednoho 

chytráka, který nám přišel říct, jak jej 

odtud dostat.“ „Ano, myslím, že by se 

dalo upustit trochu vzduchu 

z pneumatik.“  

„Bratři, nesnižujte jeden druhého. 
Kdo snižuje bratra, snižuje a 
odsuzuje Zákon.“                       
                                         (Jak 4, 11)  
 

 

 

 

Bez Ducha svatého 

Především nás však o činnosti Ducha 

poučuje náš dech. Bez dýchání není života. 

V nicejském vyznání víry nazýváme Ducha 

svatého Dárce života. Jeden pravoslavný 

biskup1 popsal tuto životadárnou funkci 

v textu, který se již stal slavným. Bez 

Ducha svatého je Bůh na míle vzdálen, 

Kristus pouze minulostí, evangelium jen 

starý dokument, církev je jen organizace, 

autorita je jen moc či diktatura, křesťan 

otrokem morálky. Avšak s Duchem svatým 

stojí celý vesmír ve znamení 

zmrtvýchvstání, vzkříšený Ježíš je 

přítomen, evangelium je pramenem 

života, církev vyzařuje světlo Trojice, 

autorita je osvobozující službou, liturgie je 

připomínkou a očekáváním, lidská aktivita 

božskou aktivitou. (Převzato z knihy „Putování 

k pravdě“, Winfrid Stinissen OCD +2013 – reakce na 

ztrátu Ducha sv. v církvi na Ekumenické radě církví 

ve švédské Uppsale r. 1968.) 

                                                             
1
 Patriarcha Ignatius IV.  


