Litanie k Duchu Svatému
Pane, smiluj se nad námi! (ODPOVĚĎ:) Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se
nad námi!
Kriste, uslyš nás! (O.) Kriste, vyslyš nás!
Otče z nebes, Bože, (O.) smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, -//Duchu Svatý, Bože,
Svatá Trojice, jeden Bože,
Duchu pravdy a moudrosti, (O.) smiluj se nad námi!
Duchu rozumu a síly, -//Duchu pravé zbožnosti a dobré rady,
Duchu synovské lásky,
Duchu svaté bázně a kázně,
Duchu pravého pokoje, který svět dát nemůže,
Duchu křesťanské trpělivosti a dobroty,
Duchu živé víry a důvěry,
Duchu mírné tichosti a shovívavosti,
Duchu pravé pokory a uctivosti,
Duchu duchovního života,
Duchu křesťanské opatrnosti,
Duchu, dárce všech nejlepších darů,
Duchu ospravedlňující a posvěcující milosti,
Duchu Božího synovství,
Pravá osvěto světa,
Učiteli nevzdělaných a nechápavých,
Ty, který polepšuješ a očišťuješ hříšné duše,
Ty, který pronikáš myšlenky a nejtajnější úmysly srdce,
Ty, který zkoumáš naše srdce a nitro,
Vladaři a posvětiteli katolické církve,
Štědrý rozdavateli všech nebeských darů,
Pravý těšiteli v každodenních nepříjemnostech a útrapách,
Původe a půvabe všech začátků v dobrém,
Posilo a útěcho všech hříšníků, kteří opravdově pracují na obrácení srdce a
polepšení hříšného způsobu života,
Rádce všech, kdo horlivě touží po křesťanské dokonalosti a blíží se k ní,
Koruno všech spravedlivých a dokonalých služebníků Božích,
Plesání všech devíti andělských sborů,
Osvícení patriarchů,
Povzbuzení proroků,
Učiteli apoštolů a evangelistů,
Vítězná posilo mučedníků,
Mistře a učiteli vyznavačů,
Ochránce nevinnosti získané na svatém křtu,
Milovníku a opatrovníku mládenecké a panenské čistoty a manželské cudnosti,
Posvětiteli všech svatých a světic Božích, smiluj se nad námi!
Měj s námi slitování, (O.) odpusť nám, Pane!
Měj s námi slitování, (O.) uslyš nás, Pane!
Ode všeho zlého (O.) vysvoboď nás, Pane!
Od každého, zvláště pak smrtelného hříchu -//Od každého pokušení těla, světa i ďábla

Od žádostivosti očí, těla a pýchy tohoto světa
Od každé vzpoury proti poznání zřejmé pravdy
Od zatvrzelosti a nekajícnosti srdce
Od zanedbávání a odbývání bohoslužeb
Od nečistoty duše i těla
Ode všech bludů a roztržek
Ode všech zlých myšlenek
Od mravně nebezpečných lidí, kteří navádějí ke zlu
Od pomýleného svědomí
Od věčné smrti
Pro své věčné vycházení od Otce i Syna
Pro svou přítomnost a posvěcení při našem křtu
Pro své seslání na apoštoly a učedníky Kristovy v podobě ohnivých jazyků o letnicích
V den Božího soudu (O.) vysvoboď nás, Pane!
My hříšníci (O.) prosíme tě, vyslyš nás!
Abys všechny členy křesťanské církve laskavě stále živil a posvěcoval, -//Abys nás svou svatou milostí laskavě všude předcházel, provázel a podporoval,
Abys nám laskavě udělil dar pravé křesťanské zbožnosti, bázně Boží a umění v
temnotách tohoto světa,
Abys nás laskavě upevnil a zachoval v hluboké pokoře, přívětivosti a všech
křesťanských ctnostech,
Abys v nás laskavě vštípil a rozhojnil pokornou tichost a snášenlivou trpělivost,
Abys v nás laskavě vzbudil a rozněcoval hlad a žízeň po pravé křesťanské
spravedlnosti,
Abys v nás laskavě stvořil čisté srdce a ducha vytrvalosti,
Abys naše srdce laskavě připravil jako příbytek, kde bys s Otcem a jeho Synem
stále přebýval,
Abys z nás laskavě učinil nádoby své věčné lásky,
Abys v nás laskavě vychoval pokojné svědomí a srdce, které ti bude věrné,
Abys nás laskavě posílil a naučil snášet křivdy, výsměch a pronásledování pro
spravedlnost,
Abys nám laskavě v závěru našeho života udělil trvalou milost a zahrnul nás do
počtu svých vyvolených,
Abys nás skrze Ježíše Krista, našeho prostředníka a přímluvce u Boha, laskavě
vyslyšel,
Duchu Svatý, (O.) prosíme tě, vyslyš nás!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, (O.) vlej do nás Ducha Svatého!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, (O.) sešli nám zaslíbeného Ducha Svatého!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, (O.) uděl nám svého Svatého Ducha i s
jeho nebeskými dary!
Duchu Svatý, uslyš nás! (O.) Duchu Svatý, vyslyš nás!
Pane, smiluj se nad námi! (O.) Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!
Otče náš...
Stvoř nám čisté srdce, Bože, (O.) a neodnímej nám svého Svatého Ducha.
Sešli svého Ducha, Pane, (O.) a obnov tvářnost země.
Pane, vyslyš mou modlitbu (O.) R. a mé volání ať přijde k tobě.

Modleme se: Bože, ty jsi v dnešní den poučil srdce svých věrných osvícením
Ducha Svatého; dopřej nám, abychom s pomocí Ducha Svatého poznávali, co je
dobré, a vždycky se radovali z jeho útěchy.
Ty znáš každé srdce a víš o každém přání. Očisti vlitím milosti Ducha Svatého naše
myšlenky, abychom tě mohli dokonale milovat a chválit.
Sešli z nebeské svatyně svého Svatého Ducha a vyslyš naše volání a úpěnlivé
prosby o jeho vzácné dary a milosti, abychom skrze něho mohli přijmout úplné
odpuštění všech svých hříchů a křehkostí, s jeho nebeskou silou odolali každému
pokušení a vytrvali v započatém dobru až do konce života.
Ty jsi ve své prozřetelnosti při seslání Ducha Svatého udělil svým věrným nebeské
dary, zvláště poznání pravdy a lásku k ní; prosíme tě, pusť i do naší mysli a do
našeho srdce paprsek milosti Božího Ducha, abychom díky jeho osvícení ve všem
vždycky poznávali spasitelnou pravdu a důležitost všech svých povinností. Prosíme o
to skrze našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou a Duchem Svatým je Bůh
blahoslavený na věky. Amen.
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého ať s
námi se všemi je a zůstává až na věky věků. Amen.
(Zdroj: Úplný kancionál arcidiecese olomúcké. Třetí vydání. V Olomouci nákladem
knihkupectví Bedřicha Grosse 1892, s. 350–353.)

