
 

 

Zasvěcení se Duchu Svatému 
 

 

Duchu Svatý 

sestup na nás. 

Rozzař našeho ducha, 

naplň naše duše, 

posilni naše těla. 

 

Veď nás na cestě, 

probuď v nás Boží přání, 

sděluj nám Kristovu mysl 

a proměň nás v nová stvoření. 

 

 

. 
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Jenom v tobě 

známe a milujeme Ježíše Krista. 

Skrze Tebe a s Tebou, 

nacházíme svoji identitu a poslání 

a pozvedáme se k Otci. 

 

Ty nám připomínáš Ježíšovo učení 

a pomáháš nám ho plně žít. 

Naplňuješ nás svými sedmi dary 

a činíš z nás svědky Kristova života. 

 

Skrze Neposkvrněnou Matku, 

se obětujeme Ježíši Kristu, 

abychom žili v Tobě jako bezúhonné Boží děti, 

které jsou celistvé, navzájem spojené v 

universálním společenství, 

aby došly do nového stvoření. 

 

Takto zasvěceni Tobě, jsme přitahováni  

trojičním vírem 

a tvoříme Kristovo mystické tělo, 

jeho Církev celého vesmíru, 

jež zvěstuje spásu pro celé stvoření. 

 

Budiž sláva Otci Stvořiteli 

a Synu Vykupiteli. 

Buď sláva Tobě, Duchu lásky, 

který neustále zasvěcuješ ty, 

kdo hledají život v Bohu 

a činíš ze všech nás živoucí lid. 

 

Amen 
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