
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO, slávnosť 

POSVÄTNÉ ČÍTANIE 

Antifóna 1  
Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ pochádza a kam 

ide. Aleluja. 

Antifóna 2  
Náhle sa strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor. Aleluja. 

Antifóna 3  
Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené a obnovíš tvárnosť zeme. Aleluja. 

V. Pánov Duch napĺňa zemekruh. Aleluja.  
R. A ten, čo udržuje všetko, pozná každý hlas. Aleluja.  

HYMNUS TE DEUM  

Teba, Bože, chválime, * 
    teba, Pane, velebíme, 
Teba, večný Otče, * 
    uctieva celá zem. 
Tebe všetci anjeli, * 
    tebe nebesia i všetky mocnosti, 
tebe cherubíni a serafíni * 
    bez prestania prespevujú: 
Svätý, * svätý, * svätý * 
    Pán, Boh zástupov. 
Plné sú nebo i zem * 
    tvojej veleby a slávy.  

Teba oslavuje * 
    slávny zbor apoštolov; 
teba velebí * 
    veľký počet prorokov; 
teba chváli * 
    vznešený zástup mučeníkov; 
teba oslavuje * 
    svätá Cirkev po celej zemi, 
teba, Otče, * 
    nesmierne velebeného, 
i tvojho milovaného, * 
    pravého a jediného Syna, 

aj Ducha Svätého, * 
    Tešiteľa nášho.  

Kriste, * 
    ty si kráľ slávy. 
Ty si Otcov Syn * 
    od večnosti. 
Ty si neváhal vstúpiť do života 
Panny, * 
    stal si sa človekom, aby si vykúpil 
človeka. 
Ty si zvíťazil nad smrťou * 
    a otvoril si veriacim nebeské 
kráľovstvo. 
Ty sedíš po pravici Boha * 
    v sláve svojho Otca. 
Veríme, * 
    že ako sudca ešte raz prídeš.  

Preto ťa prosíme, pomáhaj svojim 
služobníkom, * 
    ktorých si vykúpil predrahou 
krvou. 
Pripočítaj nás ku svojim svätým * 
    vo večnej sláve.  

    Táto posledná časť sa môže vynechať.  



Zachráň, Pane, svoj ľud * 
    a žehnaj svojich dedičov. 
A spravuj ich * 
    a vyvýš ich až naveky. 
Po všetky dni * 
    dobrorečíme tebe. 
A chválime tvoje meno naveky, * 
    až na veky večné. 
Vo svojej láskavosti, Pane, * 

    chráň nás v tento deň pred 
hriechom. 
Zmiluj sa, Pane, nad nami, * 
    zmiluj sa nad nami. 
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je 
nad nami, * 
    ako dúfame v teba. 
V teba, Pane, som dúfal, * 
    nebudem zahanbený naveky.  

PO 1. ČÍTANÍ: 

R. Pretože ste synmi skrze vieru v Kristovi Ježišovi, *  Poslal Boh do našich sŕdc 
Ducha svojho Syna a on volá: Abba, Otče! Aleluja.  
V. Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. *  Poslal 
Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: Abba, Otče! Aleluja.  

PO 2. ČÍTANÍ: 

R. Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle 
strhol hukot z neba, *  Ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom.  
V. Keď boli učeníci zhromaždení vedno, zrazu sa na nich prihnal hukot z neba. 
*  Ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom.  

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO, slávnosť 

RANNÉ CHVÁLY 

Antifóna 1  
Pane, aký dobrý a milý je v nás tvoj Duch. Aleluja. 

Antifóna 2  
Pramene a všetko, čo sa hýbe vo vodách, spievajte Bohu chválospev. Aleluja. 

Antifóna 3  
Apoštoli hovorili rozli čnými jazykmi o veľkých Božích skutkoch. Aleluja. 

 

KRÁTKE RESPONZÓRIUM  
 
R. Všetkých naplnil Duch Svätý, *  Aleluja, aleluja. Všetkých.  
V. A začali hovoriť. *  Aleluja, aleluja. Sláva Otcu. Všetkých.  

Ant. na Benediktus: Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú 
mu odpustené. Aleluja.  


