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Seslání Ducha Svatého 

(Jan 20,19-23) 
 

Přijď, Duchu Svatý, 
naplň moje srdce 

a zapal v něm oheň své lásky. 
Chraň slabé, 

osvěcuj pochybující, 
posiluj sklíčené, 

dej vytrvalost nestálým, 
usmiř ty, kteří se hádají, 

probuď otupělé, 
veď hledající, 

rozehřej vlažné a lhostejné. 
Amen. 
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