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SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 
OBNOVA MILOSTI PŘIJATÉ PŘI BIŘMOVÁNÍ 

 
 
 Po homilii kněz říká: 
 
 O letnicích seslal Kristus jako svůj dar těm, kdo uvěřili, slíbeného Ducha svatého a ten 
dále koná ve světě jeho dílo, všechno naplňuje a posvěcuje. Také naše přivtělení ke Kristu 
upevnil a potvrdil ve svátosti biřmování. 
 
 Obnova křestního vyznání: 
 
 Obnovme tedy své rozhodnutí žít ve spojení s Kristem a spolupracovat s nabízenou 
milostí. 
 Zřekněme se ducha zla a vyznejme svou víru, aby v nás stále působila síla Ducha 
svatého. 
 Proto se vás nyní ptám: 
  
 Zříkáte se ducha zla, všeho, co působí, i všeho, čím se pyšní? 
 Věřící odpoví: Ano. 
 
 Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země? 
 Věřící odpoví: Věřím. 
 
 Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie vždy 
Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově? 
 Věřící odpoví: Věřím. 
 
 Věříte v Ducha svatého, Pána a dárce života; v Ducha, jenž byl o letnicích dán 
apoštolům a ve svátosti biřmování byl skrze vzkládání rukou dán také vám? 
 Věřící odpoví: Věřím. 
 
 Věříte v svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, vzkříšení 
mrtvých a život věčný? 
 Věřící odpoví: Věřím. 
 
 Tak věříme. Tak věří církev. A tuto víru vyznáváme, a ona je naší slávou v Kristu 
Ježíši, našem Pánu. 
 Věřící odpoví: Amen. 
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 Nyní kněz vztáhne ruce nad Boží lid a pronáší modlitbu: 
 
 Upevni, Bože, co jsi v nás vykonal, a buď stráží těch, kdo v tebe věří: ať v nich 
navěky zůstane dar tvého svatého Ducha, aby vytrvali v lásce a vydávali před světem 
pravdivé svědectví svému ukřižovanému Pánu Ježíši Kristu. Neboť on s tebou žije a kraluje 
od tohoto času až na věky věků. 
 Věřící odpoví: Amen. 
 
 Vynechává se mešní vyznání víry. Následují přímluvy: 
 
 Bratři a sestry, Duch svatý nás sjednocuje ve víře, naději a lásce a vede nás, abychom 
jedněmi ústy a jedním srdcem volali k našemu nebeskému Otci. Modleme se společně: 
Prosíme tě, vyslyš nás. 
 
 Prosíme tě, Bože, Stvořiteli a Otče všech lidí, za celý svět: Ať jsou všichni navzájem 
bratry, aby celý svět byl tvým královstvím, v němž panuje pokoj a radost v Duchu svatém. 
 Věřící odpoví: Prosíme tě, vyslyš nás. 
 
 Prosíme tě za celou tvou svatou církev: Ať ji tvůj Svatý Duch, Dárce života, stále 
obnovuje a skrze ni oživuje celý svět. 
 Věřící odpoví: Prosíme tě, vyslyš nás. 
 
 Prosíme tě za konec vzájemného nepřátelství mezi lidmi, ať se nenávist změní v lásku, 
bolest v radost a války ve vytoužený mír. 
 Věřící odpoví: Prosíme tě, vyslyš nás. 
 
 Prosíme tě za sebe navzájem: Ať nás tvůj Svatý Duch naplní bohatstvím svých darů 
a přetvoří nás svou mocí, abychom správně smýšleli a věrně konali tvou svatou vůli. 
 Věřící odpoví: Prosíme tě, vyslyš nás. 
 
 Prosíme tě za všechny věrné zemřelé, aby se s tebou mohli společně radovat ve tvém 
království. 
 Věřící odpoví: Prosíme tě, vyslyš nás. 
 
 Vyslyš, Bože, prosby těch, jimž jsi dal život z vody a z Ducha svatého, a chraň nás 
všechny svou otcovskou láskou, abychom rostli v poznání pravdy. Skrze Krista, našeho 
Pána. 
 Věřící odpoví: Amen. 
 
 Mše svatá pokračuje obvyklým způsobem – přinášením obětních darů.  


