
LITANIE K DUCHU SVATÉMU 
 

 Probuď svou církev a začni u mne,  

oživ naši obec                a začni u mne.  

Dej ať celá země pozná Boha a pokoj              a začni u mne,   

dej svou lásku a pravdu všem lidem               a začni u mne. 
 

 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. 

 Bože, Duchu svatý 

 Bože v Trojici jediný 
 

 Duchu Boží, vycházející z Otce i Syna.  Pronikni i naše nitro. 
 Duchu Boží, který jsi chránil Marii dědičného hříchu. 

 Duchu Boží, skrze Tebe se v Marii stalo Slovo Tělem. 

 Duchu Boží, pod Tvým vlivem zajásala Maria. 

 Duchu Boží, Duchu našeho Pána Ježíše Krista. 

 Duchu Boží, který jsi viditelně sestoupil na Ježíše při křtu v Jordáně. 

 Duchu Boží, tys zcela naplnil apoštoly. 

 Duchu Boží, naplňující celou zemi. 

 Duchu Boží, dávající odvahu mučedníkům. 

 Duchu Boží, zjevující se v jednání svatých. 

 Duchu Boží, mluvící skrze své věrné. 

 Duchu Boží, volající v nás Abba – tatínku. 
 

 Duchu lásky.                                              Vstup do našeho srdce. 

 Duchu radosti. 

 Duchu pokoje. 

 Duchu trpělivosti a laskavosti. 

 Duchu věrnosti. 

 Duchu tichosti. 

 Duchu sebeovládání 

 Duchu moudrosti a rozumu. 

 Duchu rady. 

 Duchu síly.  

 Duchu dávající nám sílu vydržet utrpení. 

 Duchu umění a vědění.   

 Duchu oddanosti a bázně Boží. 

 

 



 Duchu statečnosti.  Vstup do našeho srdce 

 Duchu prozíravosti. 

 Duchu pokory. 

 Duchu odpuštění. 

 Duchu víry. 

 Duchu naděje. 

 Duchu lásky k nepřátelům. 

 Duchu smývající naše hříchy a ničící sobectví. 

 Duchu uzdravující každou naši nemoc a bolest. 

 Duchu zahlazující zranění naší duše. 
 

 Duchu odhalující tajemství Boží.  Vstup do naší mysli. 

 Duchu odkrývající pravé poznání. 

 Duchu pravdy. 

 Duchu vnukající slova Boží. 

 Duchu uvádějící nás do poznání Písma svatého. 

 Duchu Tvůrce všeho dobra. 

 Duchu Otče chudých a Utěšiteli. 

 Duchu osvěcující rozum, sílící vůli, rozněcující srdce. 

 Duchu působící jednotu. 
 

 Duchu Ježíšův.                              Zapal v nás oheň nadšení pro Krista. 

 Duchu církve. 

 Duchu bratrského společenství. 

 Duchu působící lásku k trpícím. 

 Duchu uschopňující nás k umění promluvit. 

 Duchu uschopňující nás k evangelizaci bližních. 

 Duchu uschopňující nás těšit druhé. 

 Duchu proměňující naše srdce i smýšlení. 

 Duchu obracející hříšné a nevěrné. 

 Duchu oživující vlažné a pasivní. 

 Uděl dar moudrého řízení těm, kdo vedou druhé     Prosíme Tě, vyslyš nás 

 Uděl mnohým z nás dar proroctví. 

 Uděl mnohým z nás dar promlouvání z vnuknutí. 

 Uděl mnohým z nás dar uzdravování. 

 Uděl mnohým z nás dar učit druhé. 

 Uděl mnohým z nás dar vést společenství.  

 Uděl mnohým z nás dar zakládat nové skupinky.  

 Uděl mnohým z nás dar vést k Tobě mládež. 

 Uděl mnohým z nás dar pomáhat lidem v nouzi. 

 Uděl mnohým z nás dar mluvit rozličnými jazyky. 

 Uděl mnohým z nás dar konat mocná znamení. 

 Uděl nám všem dar hluboké vnitřní modlitby-nazírání. 

 Uděl každému z nás dary, jimiž bychom mohli sloužit církvi. 

 


