
 

INTROITUS (Sap. 1, 7) Spíritus 
Dómini replévit orbem terrárum, 
allelúja: et hoc quod cóntinet óm-
nia, sciéntiam habet vocis, allelú-
ja, allelúja, allelúja. (Ps. 67, 2) Ex-
súrgat Deus, et dissipéntur inimí-
ci ejus: et fúgiant qui odérunt 
eum, a fácie ejus. V. Glória Patri. 
 
ORATIO – Deus, qui hodiérna 
die corda fidélium Sancti Spíritus 
illustratióne docísti: da nobis in 
eódem Spíritu recta sápere; et de 
ejus semper consolatióne 
gaudére. Per Dóminum ... ejús-
dem Spíritus Sancti Deus. 
 
LÉCTIO Actuum Apostolórum 
(2, 1-11). 
Cum compleréntur dies pentecó-
stes, erant omnes discípuli pári-
ter in eódem loco: et factus est re-
pénte de cælo sonus, tamquam 
adveniéntis spíritus veheméntis: 
et replévit totam domum, ubi 
erant sedéntes. Et apparuérunt 
illis dispertítæ linguæ tamquam 
ignis, sedítque supra síngulos eó-
rum; et repléti sunt omnes Spíri-
tu Sancto, et cœpérunt loqui vári-
is linguis, prout Spíritus Sanctus 
dabat éloqui illis. Erant autem in 
Jerúsalem habitántes Judǽi, viri 
religiósi ex omni natióne, quæ
sub cælo est. Facta autem hac vo-
ce, convénit multitúdo, et mente 
confúsa est, quóniam audiébat u-
nus 

VSTUP (Moudr. 1, 7) Duch Páně 
naplňuje okrsek země, aleluja; a 
ten, který všecko obsáhá, zná 
každý hlas, aleluja, aleluja, 
aleluja. (Ž. 67, 2) Povstaniž Bůh a 
rozprášeni buďtež jeho nepřátelé; 
ať prchají, kdo jej nenávidí, před 
jeho tváří. V. Sláva Otci. 
 
MODLITBA – Bože, jenž jsi dneš-
ního dne srdce věřících osvíce-
ním Ducha Svatého poučil, dej 
nám správné poznávati v témž 
Duchu a z jeho útěchy se vždy-
cky radovati. Skrze Pána ... v je-
dnotě téhož Ducha Svatého Bůh. 
 
ČTENÍ ze Skutků apoštolských 
(2, 1-11). 
Když přišel den Letnic, 
byli všickni pohromadě na 
jednom místě. Tu povstal 
náhle s nebe hukot, jako 
když táhne vítr silný,                           
a naplnil dům, kde sedě-
li; i ukázaly se jim jazyky 
jako ohnivé rozdělujíce se,
a posadil se na každém 
z nich jeden, a všickni byli 
naplněni Duchem Svatým a 
počali mluviti jinými jazyky, 
jak ten Duch dával jim 
promlouvati. Přebývali pak 
v Jerusalemě židé, muži nábožní, 
ze všelikého národu pod nebem. 
A když povstal ten zvuk, sešel se
zástup a strnul, neboť slyšeli
gvagra 

řekl: Jdu a přijdu zase 
k vám. Kdybyste mě milo-
vali, radovali byste se, že jdu 
k Otci, neboť Otec větší mne 
jest. A nyní pověděl jsem 
vám to, prve než by se stalo, 
abyste, když se stane, uvěřili. Již 
nebudu mnoho mluviti s vámi, 
neboť přichází kníže tohoto 
světa, a na mně nemá ni-
čeho, avšak aby svět poznal, že 
miluji Otce a tak činím, jak mi 
Otec přikázal. 
 
OBĚTOVÁNÍ (Ž. 67, 29-30)
Upevni to, co jsi v nás vykonal, 
Bože! Pro chrám tvůj 
v Jerusalemě budou tobě králové 
přinášeti dary, aleluja. 
 
TICHÁ MODLITBA – Dary obě-
tované, prosíme, Pane, posvěť a 
srdce naše osvícením Ducha Sva-
tého očisť. Skrze Pána našeho ... 
v jednotě téhož Ducha Svatého. 
 
 
K PŘIJÍMÁNÍ (Skut. ap. 2, 2 a 4)
Povstal náhle s nebe hukot, jako 
když vane silný vítr, tam kde 
seděli, aleluja. A všichni byli 
naplněni Duchem Svatým a 
mluvili o veledílech Božích, 
aleluja, aleluja. 
 
PO PŘIJÍMÁNÍ – Vlití Ducha 
Svatého, Pane, nechť srdce naše 
očistí a nejniternějším skropením 
své rosy zúrodní. Skrze Pána 
našeho. 
 

mídet. Audístis, quia ego dixi vo-
bis: Vado et vénio ad vos. Si dili-
gerétis me, gauderétis útique, 
quia vado ad Patrem: quia Pater 
major me est. Et nunc dixi vobis, 
priúsquam fiat: ut, cum factum 
fúerit, credátis. Jam non multa lo-
quar vobíscum. Venit enim prin-
ceps mundi hujus, et in me non 
habet quidquam. Sed ut cognós-
cat mundus, quia díligo Patrem, 
et sicut mandátum dedit mihi Pa-
ter, sic fácio. 
 
OFFERTORIUM (Psalm 67, 29-30)
Confírma hoc, Deus, quod 
operátus es in nobis: a templo 
tuo, quod est in Jerusálem, tibi 
ófferent reges múnera, allelúja. 
 
SECRETA – Múnera, quǽsumus, 
Dómine, obláta sanctífica: et 
corda nostra Sancti Spíritus 
illustratióne emúnda. Per 
Dóminum ... in unitáte ejúsdem. 
 
 
COMMUNIO (Act. 2, 2 et 4)
Factus est repénte de cælo sos, 
tamquam adveniéntis spíritus 
veheméntis, ubi erant sedéntes, 
allelúja: et repléti sunt omnes 
Spíritu Sancto, loquéntes 
magnália Dei, allelúja, allelúja. 
 
POSTCOMMUNIO – Sancti Spí-
ritus, Dómine, corda nostra 
mundet infúsio: et sui roris 
íntima aspersióne fecúndet. Per 
Dóminum. 
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lid! 
Božstvím svým nám vyjdi vstříc, 
jinak v lidech není nic, všecko 
může uškodit. 
Kalné očisť od kalu, zavlaž, co 
schne v úpalu, raněné rač 
vyléčit! 
Ztuhlé račiž ohýbat, zahřej tam, 
kde studí chlad, na scestí rač 
vůdcem být! 
Račiž v tebe věřícím, Duše Svatý, 
věrným svým Sedmero své
udělit! 
Ctnosti zásluhu rač dát, spasně 
dej nám umírat, ve věčné dej 
slasti žít! Amen. 
Aleluja. 
 
EVANGELIUM † Pokračování 
svatého Evangelia podle Jana  
(14, 23-31). 
Za onoho času řekl Pán Ježíš 
učedníkům svým: Miluje-li kdo 
mne, slovo mé zachovávati bude,
a Otec můj bude ho milovati, i 
přijdeme k němu a příbytek u ně-
ho si učiníme. Kdo mě nemiluje, 
slov mých nezachovává, a přece 
slovo, které slyšíte, není moje, 
nýbrž Otce, který mě poslal. Toto 
mluvil jsem vám u vás zůstávaje. 
Utěšitel pak, Duch Svatý, které-
hož Otec pošle ve jménu mém, 
ten vás naučí všem věcem a při-
pomene vám všecko, co jsem 
mluvil vám. Pokoj svůj zůstavuji 
vám, pokoj svůj dávám vám; ne 
jako svět dává, já vám dávám. 
Nermutiž se srdce vaše, aniž se 
strachuj. Slyšeli jste, že já jsem 
vám 

je mluviti jeden každý ja-
zykem svým. I žasli všichni a 
divili se řkouce: Nejsou-li tito 
všichni, kteří mluví, Galilejci? I 
kterak my každý slyšíme 
jazyk svůj vlastní, ve kterém jsme 
se zrodili? My Parthové 
a Medové i Elamité a obyva-
telé Mesopotamie, Judska i 
Kappadocie, Pontu i Asie, 
Frygie i Pamfylie, Egypta 
a končin Lybie ležící při Cyreně,
i příchozí Římané, jak židé 
tak novověrci, Kréťané i 
Arabové – my slyšíme je mluviti 
jazyky našimi o velikých skutcích 
Božích. 
 
Aleluja, aleluja. V. (Ž. 103, 30)
Sešli Ducha svého, a stvořeni 
budou; a obnovíš tvářnost země, 
aleluja. (Poklekne se.) V. Přijď, 
Svatý Duše, naplň srdce svých 
věrných a oheň své lásky v nich 
rozněť. 
 
SEKVENCE – Duše Svatý, sestup 
v nás, vyšli k nám svůj nebes jas, 
paprskem rač ozářit. 
Otče chudých, sestup k nám, 
dárce darů, přijď ty sám, ty, 
kterýž jsi srdce svit! 
Těšiteli ve strastech, sladký hosti 
duší všech, sladký s okřívání 
klid! 
Odpočinek je tvůj dar, chládkem 
jsi, když pálí žár, v pláči umíš 
potěšit. 
Světla zář tvá přeblahá ve hloub
srdce zasahá, naplň jí svůj věrný
fe 

nusquísque lingua sua illos loqu-
éntes. Stupébant autem omnes et 
mirabántur, dicéntes: Nonne ecce
omnes isti, qui loquúntur, Gali-
lǽi sunt? Et quómodo nos audí-
vimus unusquísque linguam nos-
tram, in qua nati sumus? Parthi 
et Medi et Ælamítæ et qui hábi-
tant Mesopotámiam, Judǽam et 
Cappadóciam, Pontum et Asiam, 
Phrýgiam et Pamphýliam, Ægý-
ptum et partes Líbyæ, quæ est 
circa Cyrénem, et ádvenæ Romá-
ni, Judǽi quoque et Prosélyti, 
Cretes et Arabes: audívimus eos 
loquéntes nostris linguis magná-
lia Dei. 
 
Allelúja, allelúja. V. (Ps. 103)
Emítte Spíritum tuum, et 
creabúntur, et renovábis fáciem 
terræ. Allelúja. (Hic genuflectitur.)
V. Veni, Sancte Spíritus, reple 
tuórum corda fidélium: et tui 
amóris in eis ignem accénde. 
 
SEQUÉNTIA – Veni, Sancte 
Spíritus, et emítte cǽlitus lucis 
tuæ rádium. 
Veni, pater páuperum; veni, 
dator múnerum; veni, lumen 
córdium. 
Consolátor óptime, dulcis
hospes ánimæ, dulce refri-
gérium. 
In labóre réquies, in æstu 
tempéries, in fletu solá-
cium. 
O lux beatíssima, reple           
cordis íntima tuórum fidé-
gaegagae 

lium. 
Sine tuo númine nihil est
in hómine, nihil est innó-
xium. 
Lava quod est sórdidum, riga 
quod est áridum, sana quod est 
sáucium. 
Flecte quod est rígidum, fove 
quod est frígidum, rege quod est 
dévium. 
Da tuis fidélibus, in te 
confidéntibus, sacrum septená-
rium. 
Da virtútis méritum, da salútis 
éxitum, da perénne gáudium. 
Amen. 
Allelúja. 
 
EVANGELIUM † Sequéntia 
sancti Evangélii secúndum 
Joánnem (14, 23-31). 
In illo témpore: Dixit Jesus discí-
pulis suis: Si quis díligit me, ser-
mónem meum servábit, et Pater 
meus  díliget eum, et ad eum ve-
niémus et mansiónem apud eum 
faciémus: qui non díligit me, ser-
mónes meos non servat. Et ser-
mónem quem audístis, non est 
meus: sed ejus, qui misit me, Pa-
tris. Hæc locútus sum vobis, a-
pud vos manens. Paráclitus au-
tem Spíritus Sanctus, quem mit-
tet Pater in nómine meo, ille vos 
docébit ómnia et súggeret vobis 
ómnia, quæcúmque díxero vobis. 
Pacem relínquo vobis, pacem 
meam do vobis: non quómodo 
mundus dat, ego do vobis. Non 
turbétur cor vestrum neque for-
bga 


