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slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (A)

V den slavnosti

1. čtení: Sk 2,1–11
Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit.

Čtení ze Skutků apoštolů.

Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou 
se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý 
dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily 
se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Du-
chem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby 
promlouvali. 

V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod 
nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohrome-
ni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, 
divili se a říkali: 

„Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý 
z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyva-
telé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pa-
mfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali 
z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazy-
ky hlásají velké Boží skutky.“

Žl 104,1ab+24ac.29bc–30.31+34

Odp.: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země! 
nebo: Aleluja.

Veleb, duše má, Hospodina! 
Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký! 
Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! 
Země je plná tvého tvorstva.

Hynou, když vezmeš jim život, 
a vracejí se do svého prachu. 
Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, 
a obnovuješ tvář země.

Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, 
ať se Hospodin těší ze svého díla! 
Kéž se mu líbí má píseň: 
má radost bude v Hospodinu.

2. čtení: 1 Kor 12,3b–7.12–13
My všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

Bratři!
Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: „Ježíš je Pán.“ 
Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné 

služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je 
pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha 
jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. 

Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy 
těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu 
také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem 
v jedno tělo – ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní – 
všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.

Sekvence

Svatý Duchu, sestup k nám,  
dej své světlo temnotám,  
v jasu lásky nech nás žít.
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Přijď se svými dary zas,  
otče chudých, mezi nás,  
přijď nám srdce potěšit.

Těšiteli, buď náš host,  
žij nám v srdci pro radost,  
pro klid, kterým oplýváš.

Po práci nech oddychnout,  
osvěž naši zprahlou pouť,  
setři slzy z našich řas.

Daruj šťastný plamen svůj  
věrným srdcím, pamatuj  
na nás, k nimž ses naklonil.

Bez tebe jsme na zemi  
ubozí a ztracení,  
kořist pro tmu, pro omyl.

Smyj z nás hříchy, stopy vin,  
dej svou svěžest žíznivým,  
vyhoj z bolestí a ran.

Zchladlým srdcím oheň dej,  
z lhostejnosti pomáhej,  
odveď ze scestí a chraň.

Veď nás k ctnostem, nauč nás  
dobrem naplňovat čas,  
svými dary pomoz všem.

Uč nás, jak si zasloužit  
šťastnou smrt. A dej nám žít  
věčnou radost před Bohem.

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a  zapal 

v nich oheň své lásky. Aleluja.

Evangelium: Jan 20,19–23
Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás: Přijměte Ducha svatého.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. 
Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: 
„Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci 
viděli Pána, zaradovali se. 

Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posí-
lám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha 
svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je ne-
odpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“


