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Čím jest advent Vánocům, quadragesima Velikonocům, tím jest tato 

novena Letnicím — dobou přípravy k přijetí co možná nejhojnějších 

milostí. 

Tam jsme se připravovali na příchod Syna Božího, Spasitele světa,  

zde se připravujeme na příchod Ducha sv., osvěcovatele a posvětitele 

našich duší. 

V jakém duchu máme tuto novenu konat? 

a) V duchu touhy. Božský Spasitel sám snažil se roznítit při poslední 

večeři v srdcích apoštolů co možno největší touhu po Utěšiteli, všechny 

modlitby církve k Duchu sv. jsou proniknuty nejvroucnější touhou 

(„Přijď, Duchu sv. ...“), vzývání Ducha sv. koná církev vždy kleče. 

b) Na modlitbách, po příkladě apoštolů. Milost Ducha sv. si můžeme jen 

pokornou modlitbou vyprosit, a čím usilovnější naše prosby, tím 

hojnější jeho dary. 

c) V duchu odloučenosti od světa, s myslí sebranou po příkladě týchž 

apoštolů, kteří očekávali jeho příchod v ústraní večeřadla na Sioně. 

Rozptýlenost, rámus a neklid nezřízených světských starostí, duši 

docela pohlcujících, uzavírá srdce příchodu a působení Ducha sv. a činí 

je nevnímavým pro jeho svatá vnuknutí. 

d) Se srdcem čistým. „Ty srdce čistá miluješ.“ Není větší překážky 

milostiplnému působení Ducha svatosti, není, co by činilo duši 

neschopnější k přijetí jeho milosti, než nedostatek čistoty. ,,Do srdce 

nečistého nevejde moudrost.“ 

e) V duchu pokory, svornosti a lásky, aby zmizela poslední stopa všeho, 

co by se stavělo mezi nás a Ducha sv., Ducha jednoty a milování. 

(Podle Meschlera.)  



1. den 
pátek mezi oktávem Nanebevstoupení Páně 

Bože můj, lituji, že jsem hřešil proti Tobě, jenž tak dobrý jsi; s pomocí milosti 

Tvé nechci více hřešiti. 

Přijď Duchu svatý, naplň Srdce svých věrných a oheň lásky v nich rozněť! 

Rozjímání: 
„A když byl Ježíš pokřtěn, vyšel ihned z vody; a hle, otevřela se mu nebesa,  

i viděl Ducha Božího sestupovati jako holubici a přicházeti na něj.“ (Mt 3, 16) 

Nábožné cvičení: 
Važ si nejvíce neocenitelné milosti posvěcující od Ducha sv. při křtu do srdce 

tvého vlité. Věrně plň sliby, k jejichž zachovávání jsi se zavázal. Stálým 

cvičením rozmáhej víru, naději, lásku. Buď povždy tak živ, jak se sluší na dítky 

Boží a údy pravé Církve, bys po tomto životě přijal dědictví věčné. 

Hymnus Veni Creator Spiritus 

Přijď, Stvořiteli Duchu, k nám, 
a navštiv myslí našich chrám 
a vylej milost vznešenou 
v hruď naši, tebou stvořenou. 

Ty Těšitel jsi nazýván, 
dar udělený Otcem nám, 
zdroj živý, oheň, lásky dech 
a pomazání duší všech. 

Jsi sedmitvárný v darech svých, 
prst mocný rukou Otcových, 
tys přislíbený Otcem Host, 
jenž udílí rtům výmluvnost. 

Rač světlo v duších zažehnout, 
vlít v srdce žhavý lásky proud, 
a těla mdlého slabosti 
svou posilovat milostí. 

Rač nepřítele zapudit, 
dát našim srdcím pravý klid, 
ať všichni pod tvým vůdcovstvím 
se vyhneme všem škodám zlým. 

Nás Boha Otce nauč znát, 
nás nauč Syna poznávat, 
a v tebe, Duchu přemilý, 
dej bychom povždy věřili. 

Zněj Bohu Otci píseň chval, 
i Synu, který z mrtvých vstal, 
i Duchu, který těší nás, 
buď věčná chvála v každý čas. 
Amen. 
 

Sešli Ducha svého a utvoří se, 
alleluja. 
A obnovíš tvářnost země, allel. 

Modleme se.  Bože, jenž jsi srdce věřících osvícením Ducha sv. poučil, dej 

nám v témž Duchu správně smýšleti a z jeho útěchy se vždycky radovati. 

Skrze Krista, Pána našeho. Amen. 



2. den 
sobota mezi oktávem Nanebevstoupení Páně 

Bože můj, lituji, že jsem hřešil proti Tobě, jenž tak dobrý jsi; s pomocí milosti 

Tvé nechci více hřešiti. 

Přijď Duchu svatý, naplň Srdce svých věrných a oheň lásky v nich rozněť! 

Duše svatý, Utěšiteli duší, klaním se Tobě, pravý Bože, jenž jsi jedno s Otcem i 

Synem. Velebím Tebe chvalozpěvy andělů a serafů. Obětuji Tobě srdce svoje a 

děkuji ti za všecky milosti, které jsi všem lidem prokázal a ještě stále 

prokazuješ. 

Prosím Tě, abys s milostí a láskou Svojí do srdce mého vešel a mně  

daru svaté bázně udělil, aby mi bránila znovu upadnouti ve hřích, jehož jsem 

se dříve dopustil a který mně, prosím pokorně, rač odpustiti. 

Hymnus Veni Creator Spiritus

Přijď, Stvořiteli Duchu, k nám, 
a navštiv myslí našich chrám 
a vylej milost vznešenou 
v hruď naši, tebou stvořenou. 

Ty Těšitel jsi nazýván, 
dar udělený Otcem nám, 
zdroj živý, oheň, lásky dech 
a pomazání duší všech. 

Jsi sedmitvárný v darech svých, 
prst mocný rukou Otcových, 
tys přislíbený Otcem Host, 
jenž udílí rtům výmluvnost. 

Rač světlo v duších zažehnout, 
vlít v srdce žhavý lásky proud, 
a těla mdlého slabosti 
svou posilovat milostí. 

Rač nepřítele zapudit, 
dát našim srdcím pravý klid, 
ať všichni pod tvým vůdcovstvím 
se vyhneme všem škodám zlým. 

Nás Boha Otce nauč znát, 
nás nauč Syna poznávat, 
a v tebe, Duchu přemilý, 
dej bychom povždy věřili. 

Zněj Bohu Otci píseň chval, 
i Synu, který z mrtvých vstal, 
i Duchu, který těší nás, 
buď věčná chvála v každý čas. 
Amen. 
 

Sešli Ducha svého a utvoří se, 
alleluja. 
A obnovíš tvářnost země, allel. 

 

Modleme se.  Bože, jenž jsi srdce věřících osvícením Ducha sv. poučil, dej 

nám v témž Duchu správně smýšleti a z jeho útěchy se vždycky radovati. 

Skrze Krista, Pána našeho. Amen. 



3. den 
neděle mezi oktávem Nanebevstoupení Páně 

Bože můj, lituji, že jsem hřešil proti Tobě, jenž tak dobrý jsi; s pomocí milosti 

Tvé nechci více hřešiti. 

Přijď Duchu svatý, naplň Srdce svých věrných a oheň lásky v nich rozněť! 

Duše svatý, Utěšiteli duší, klaním se Tobě, pravý Bože, jenž jsi jedno s Otcem i 

Synem. Velebím Tebe chvalozpěvy andělů a serafů. Obětuji Tobě srdce svoje a 

děkuji ti za všecky milosti, které jsi všem lidem prokázal a ještě stále 

prokazuješ. 

Prosím Tě, abys s milostí a láskou Svojí do srdce mého vešel a mně  

daru pobožnosti udělil, abych Ti pak horlivěji sloužil, ochotněji Tvá svatá 

vnuknutí plnil a věrněji Boží přikázání zachovával. 

Hymnus Veni Creator Spiritus 

Přijď, Stvořiteli Duchu, k nám, 
a navštiv myslí našich chrám 
a vylej milost vznešenou 
v hruď naši, tebou stvořenou. 

Ty Těšitel jsi nazýván, 
dar udělený Otcem nám, 
zdroj živý, oheň, lásky dech 
a pomazání duší všech. 

Jsi sedmitvárný v darech svých, 
prst mocný rukou Otcových, 
tys přislíbený Otcem Host, 
jenž udílí rtům výmluvnost. 

Rač světlo v duších zažehnout, 
vlít v srdce žhavý lásky proud, 
a těla mdlého slabosti 
svou posilovat milostí. 

Rač nepřítele zapudit, 
dát našim srdcím pravý klid, 
ať všichni pod tvým vůdcovstvím 
se vyhneme všem škodám zlým. 

Nás Boha Otce nauč znát, 
nás nauč Syna poznávat, 
a v tebe, Duchu přemilý, 
dej bychom povždy věřili. 

Zněj Bohu Otci píseň chval, 
i Synu, který z mrtvých vstal, 
i Duchu, který těší nás, 
buď věčná chvála v každý čas. 
Amen. 
 

Sešli Ducha svého a utvoří se, 
alleluja. 
A obnovíš tvářnost země, allel. 

 

Modleme se.  Bože, jenž jsi srdce věřících osvícením Ducha sv. poučil, dej 

nám v témž Duchu správně smýšleti a z jeho útěchy se vždycky radovati. 

Skrze Krista, Pána našeho. Amen. 



4. den 
pondělí mezi oktávem Nanebevstoupení Páně 

Bože můj, lituji, že jsem hřešil proti Tobě, jenž tak dobrý jsi; s pomocí milosti 

Tvé nechci více hřešiti. 

Přijď Duchu svatý, naplň Srdce svých věrných a oheň lásky v nich rozněť! 

Duše svatý, Utěšiteli duší, klaním se Tobě, pravý Bože, jenž jsi jedno s Otcem i 

Synem. Velebím Tebe chvalozpěvy andělů a serafů. Obětuji Tobě srdce svoje a 

děkuji ti za všecky milosti, které jsi všem lidem prokázal a ještě stále 

prokazuješ. 

Prosím Tě, abys s milostí a láskou Svojí do srdce mého vešel a mně daru umění 

udělil, abych Božské pravdy náležitě poznával a jsa Tebou osvícen, cestou 

kráčel, která by mne dovedla k věčnému spasení. 

Hymnus Veni Creator Spiritus 

Přijď, Stvořiteli Duchu, k nám, 
a navštiv myslí našich chrám 
a vylej milost vznešenou 
v hruď naši, tebou stvořenou. 

Ty Těšitel jsi nazýván, 
dar udělený Otcem nám, 
zdroj živý, oheň, lásky dech 
a pomazání duší všech. 

Jsi sedmitvárný v darech svých, 
prst mocný rukou Otcových, 
tys přislíbený Otcem Host, 
jenž udílí rtům výmluvnost. 

Rač světlo v duších zažehnout, 
vlít v srdce žhavý lásky proud, 
a těla mdlého slabosti 
svou posilovat milostí. 

Rač nepřítele zapudit, 
dát našim srdcím pravý klid, 
ať všichni pod tvým vůdcovstvím 
se vyhneme všem škodám zlým. 

Nás Boha Otce nauč znát, 
nás nauč Syna poznávat, 
a v tebe, Duchu přemilý, 
dej bychom povždy věřili. 

Zněj Bohu Otci píseň chval, 
i Synu, který z mrtvých vstal, 
i Duchu, který těší nás, 
buď věčná chvála v každý čas. 
Amen. 
 

Sešli Ducha svého a utvoří se, 
alleluja. 
A obnovíš tvářnost země, allel. 

 

Modleme se.  Bože, jenž jsi srdce věřících osvícením Ducha sv. poučil, dej 

nám v témž Duchu správně smýšleti a z jeho útěchy se vždycky radovati. 

Skrze Krista, Pána našeho. Amen. 



5. den 
úterý mezi oktávem Nanebevstoupení Páně 

Bože můj, lituji, že jsem hřešil proti Tobě, jenž tak dobrý jsi; s pomocí milosti 

Tvé nechci více hřešiti. 

Přijď Duchu svatý, naplň Srdce svých věrných a oheň lásky v nich rozněť! 

Duše svatý, Utěšiteli duší, klaním se Tobě, pravý Bože, jenž jsi jedno s Otcem i 

Synem. Velebím Tebe chvalozpěvy andělů a serafů. Obětuji Tobě srdce svoje a 

děkuji ti za všecky milosti, které jsi všem lidem prokázal a ještě stále 

prokazuješ. 

Prosím Tě, abys s milostí a láskou Svojí do srdce mého vešel a mně daru síly 

udělil, abych statečně všechny úklady ďáblovy a všecka nebezpečenství světa, 

která mému spasení hrozí, přemoci mohl. 

Hymnus Veni Creator Spiritus 

Přijď, Stvořiteli Duchu, k nám, 
a navštiv myslí našich chrám 
a vylej milost vznešenou 
v hruď naši, tebou stvořenou. 

Ty Těšitel jsi nazýván, 
dar udělený Otcem nám, 
zdroj živý, oheň, lásky dech 
a pomazání duší všech. 

Jsi sedmitvárný v darech svých, 
prst mocný rukou Otcových, 
tys přislíbený Otcem Host, 
jenž udílí rtům výmluvnost. 

Rač světlo v duších zažehnout, 
vlít v srdce žhavý lásky proud, 
a těla mdlého slabosti 
svou posilovat milostí. 

Rač nepřítele zapudit, 
dát našim srdcím pravý klid, 
ať všichni pod tvým vůdcovstvím 
se vyhneme všem škodám zlým. 

Nás Boha Otce nauč znát, 
nás nauč Syna poznávat, 
a v tebe, Duchu přemilý, 
dej bychom povždy věřili. 

Zněj Bohu Otci píseň chval, 
i Synu, který z mrtvých vstal, 
i Duchu, který těší nás, 
buď věčná chvála v každý čas. 
Amen. 
 

Sešli Ducha svého a utvoří se, 
alleluja. 
A obnovíš tvářnost země, allel. 

 

Modleme se.  Bože, jenž jsi srdce věřících osvícením Ducha sv. poučil, dej 

nám v témž Duchu správně smýšleti a z jeho útěchy se vždycky radovati. 

Skrze Krista, Pána našeho. Amen. 



6. den 
středa mezi oktávem Nanebevstoupení Páně 

Bože můj, lituji, že jsem hřešil proti Tobě, jenž tak dobrý jsi; s pomocí milosti 

Tvé nechci více hřešiti. 

Přijď Duchu svatý, naplň Srdce svých věrných a oheň lásky v nich rozněť! 

Duše svatý, Utěšiteli duší, klaním se Tobě, pravý Bože, jenž jsi jedno s Otcem i 

Synem. Velebím Tebe chvalozpěvy andělů a serafů. Obětuji Tobě srdce svoje a 

děkuji ti za všecky milosti, které jsi všem lidem prokázal a ještě stále 

prokazuješ. 

Prosím Tě, abys s milostí a láskou Svojí do srdce mého vešel a mně daru rady 

udělil, abych vždy volil, co mému duchovnímu blahu více prospívá a abych 

léčky a klamy ďáblovy poznal. 

Hymnus Veni Creator Spiritus 

Přijď, Stvořiteli Duchu, k nám, 
a navštiv myslí našich chrám 
a vylej milost vznešenou 
v hruď naši, tebou stvořenou. 

Ty Těšitel jsi nazýván, 
dar udělený Otcem nám, 
zdroj živý, oheň, lásky dech 
a pomazání duší všech. 

Jsi sedmitvárný v darech svých, 
prst mocný rukou Otcových, 
tys přislíbený Otcem Host, 
jenž udílí rtům výmluvnost. 

Rač světlo v duších zažehnout, 
vlít v srdce žhavý lásky proud, 
a těla mdlého slabosti 
svou posilovat milostí. 

Rač nepřítele zapudit, 
dát našim srdcím pravý klid, 
ať všichni pod tvým vůdcovstvím 
se vyhneme všem škodám zlým. 

Nás Boha Otce nauč znát, 
nás nauč Syna poznávat, 
a v tebe, Duchu přemilý, 
dej bychom povždy věřili. 

Zněj Bohu Otci píseň chval, 
i Synu, který z mrtvých vstal, 
i Duchu, který těší nás, 
buď věčná chvála v každý čas. 
Amen. 
 

Sešli Ducha svého a utvoří se, 
alleluja. 
A obnovíš tvářnost země, allel. 

 

Modleme se.  Bože, jenž jsi srdce věřících osvícením Ducha sv. poučil, dej 

nám v témž Duchu správně smýšleti a z jeho útěchy se vždycky radovati. 

Skrze Krista, Pána našeho. Amen. 



7. den 
čtvrtek, oktáv Nanebevstoupení Páně 

Bože můj, lituji, že jsem hřešil proti Tobě, jenž tak dobrý jsi; s pomocí milosti 

Tvé nechci více hřešiti. 

Přijď Duchu svatý, naplň Srdce svých věrných a oheň lásky v nich rozněť! 

Duše svatý, Utěšiteli duší, klaním se Tobě, pravý Bože, jenž jsi jedno s Otcem i 

Synem. Velebím Tebe chvalozpěvy andělů a serafů. Obětuji Tobě srdce svoje a 

děkuji ti za všecky milosti, které jsi všem lidem prokázal a ještě stále 

prokazuješ. 

Prosím Tě, abys s milostí a láskou Svojí do srdce mého vešel a mně daru 

rozumu udělil, abych tajemství Boží poznával a rozjímaje o věčných pravdách, 

myšlenky a žádosti svoje víc a více od marnosti tohoto bídného světa odvracel. 

Hymnus Veni Creator Spiritus 

Přijď, Stvořiteli Duchu, k nám, 
a navštiv myslí našich chrám 
a vylej milost vznešenou 
v hruď naši, tebou stvořenou. 

Ty Těšitel jsi nazýván, 
dar udělený Otcem nám, 
zdroj živý, oheň, lásky dech 
a pomazání duší všech. 

Jsi sedmitvárný v darech svých, 
prst mocný rukou Otcových, 
tys přislíbený Otcem Host, 
jenž udílí rtům výmluvnost. 

Rač světlo v duších zažehnout, 
vlít v srdce žhavý lásky proud, 
a těla mdlého slabosti 
svou posilovat milostí. 

Rač nepřítele zapudit, 
dát našim srdcím pravý klid, 
ať všichni pod tvým vůdcovstvím 
se vyhneme všem škodám zlým. 

Nás Boha Otce nauč znát, 
nás nauč Syna poznávat, 
a v tebe, Duchu přemilý, 
dej bychom povždy věřili. 

Zněj Bohu Otci píseň chval, 
i Synu, který z mrtvých vstal, 
i Duchu, který těší nás, 
buď věčná chvála v každý čas. 
Amen. 
 

Sešli Ducha svého a utvoří se, 
alleluja. 
A obnovíš tvářnost země, allel. 

 

Modleme se.  Bože, jenž jsi srdce věřících osvícením Ducha sv. poučil, dej 

nám v témž Duchu správně smýšleti a z jeho útěchy se vždycky radovati. 

Skrze Krista, Pána našeho. Amen. 



8. den 
pátek 

Bože můj, lituji, že jsem hřešil proti Tobě, jenž tak dobrý jsi; s pomocí milosti 

Tvé nechci více hřešiti. 

Přijď Duchu svatý, naplň Srdce svých věrných a oheň lásky v nich rozněť! 

Duše svatý, Utěšiteli duší, klaním se Tobě, pravý Bože, jenž jsi jedno s Otcem i 

Synem. Velebím Tebe chvalozpěvy andělů a serafů. Obětuji Tobě srdce svoje a 

děkuji ti za všecky milosti, které jsi všem lidem prokázal a ještě stále 

prokazuješ. 

Prosím Tě, abys s milostí a láskou Svojí do srdce mého vešel a mně daru 

moudrosti udělil, abych jí veden jsa, všecky svoje činy k Bohu, poslednímu cíli 

svému, obracel, zde na světě jej miloval, jemu věrně sloužil a pak na onom 

světě na věky věkův Jeho požívati mohl.  

Hymnus Veni Creator Spiritus 

Přijď, Stvořiteli Duchu, k nám, 
a navštiv myslí našich chrám 
a vylej milost vznešenou 
v hruď naši, tebou stvořenou. 

Ty Těšitel jsi nazýván, 
dar udělený Otcem nám, 
zdroj živý, oheň, lásky dech 
a pomazání duší všech. 

Jsi sedmitvárný v darech svých, 
prst mocný rukou Otcových, 
tys přislíbený Otcem Host, 
jenž udílí rtům výmluvnost. 

Rač světlo v duších zažehnout, 
vlít v srdce žhavý lásky proud, 
a těla mdlého slabosti 
svou posilovat milostí. 

Rač nepřítele zapudit, 
dát našim srdcím pravý klid, 
ať všichni pod tvým vůdcovstvím 
se vyhneme všem škodám zlým. 

Nás Boha Otce nauč znát, 
nás nauč Syna poznávat, 
a v tebe, Duchu přemilý, 
dej bychom povždy věřili. 

Zněj Bohu Otci píseň chval, 
i Synu, který z mrtvých vstal, 
i Duchu, který těší nás, 
buď věčná chvála v každý čas. 
Amen. 
 

Sešli Ducha svého a utvoří se, 
alleluja. 
A obnovíš tvářnost země, allel. 

 

Modleme se.  Bože, jenž jsi srdce věřících osvícením Ducha sv. poučil, dej 

nám v témž Duchu správně smýšleti a z jeho útěchy se vždycky radovati. 

Skrze Krista, Pána našeho. Amen. 



9. den 
sobota, Svatvečer Svatodušní 

Bože můj, lituji, že jsem hřešil proti Tobě, jenž tak dobrý jsi; s pomocí milosti 

Tvé nechci více hřešiti. 

Přijď Duchu svatý, naplň Srdce svých věrných a oheň lásky v nich rozněť! 

Rozjímání: 
„Zdaliž nevíte, že údové vaši jsou chrám Ducha svatého, jenž jest ve vás?“  

(I. Kor. 6, 19) „Ducha neuhašujte! (I. Sol 6, 19) „A nezarmucujte Ducha svatého 

Božího, kterýmžto znamenáni jste ke dni vykoupení.“ (Ef 4, 30) 

Nábožné cvičení: 
Stále vzpomínej na Ducha sv., jenž jest v tobě, a o čistotu duše i těla 

nejpečlivěji dbej. Věrně poslouchej božských jeho vnuknutí, bys vydávala 

ovoce Ducha: lásku, radost, pokoj, trpělivost, vlídnost, dobrotivost, 

shovívavost, tichost, věrnost, mírnost, zdrženlivost, čistotu. 
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