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Svatodušní vigilie  

s  

Iucernáriem 
 

 

Před začátkem vigilie je třeba v sakristii přichystat paškál a svíce pro přisluhující a 

koncelebranty. Oltářní svíce nezaříhat, před oltářem vedle ambonu postavit svícen pro paškál 

a připevnit bodové svítidlo (nebo úchytky na svíce) na ambon, připravit velum pro krucifera a 

upevnit kříž do stojanu v presbytáři. Elektrická světla v kostele vypnout. K ohni připravit 

stolek s lekcionářem. Před příchodem průvodu zapálit oheň. 
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1. LUCERNÁRIUM 

Lid se shromáždí před kostelem u hořícího ohně. Všichni mají s sebou Kancionál a 

nezapálené svíce. Komentátor seznámí věřící s průběhem průvodu a oznámí jim čísla písní. 

Komentář před příchodem průvodu: 

Slavení svatodušní vigilie má čtyři části: lucernárium, bohoslužbu 

slova, obnovení biřmovacích závazků a bohoslužbu oběti. 

Lucernárium zahájíme venku před kostelem u ohně, od něhož 

zapálíme paškál a svoje svíce a společné půjdeme průvodem do koste-

la. V kostele zůstaneme stát každý na svém místě s hořící svící v 

rukou. 

Schola zahájí zpěv Confitemini Domino nebo jiný vhodný zpěv. Liturgický průvod přichází v 

pořadí: kadidlo, ostatní přisluhující, jáhen s nerozsvíceným paškálem, kněží.  

Pozdrav a úvod  

Celebrant pozdraví shromážděný lid obvyklým způsobem a uvede jej do slavení vigilie těmito 

nebo podobnými slovy: 

Bratři a sestry, 

shromáždili jsme se k noční liturgii, abychom jako apoštolové ve 

společenství s Pannou Marií setrvávali na modlitbách, naslouchali 

Božímu slovu a oslavou seslání Ducha Svatého vzdávali Bohu chválu 

za to, že je věrný a že naplňuje to, co Kristus slíbil svým učedníkům. 

Plášť této noci nás má odloučit od denního shonu a disponovat naši 

duši, aby byla citlivější a vnímavější na Boží blízkost, aby se otevřela 

působení Ducha Svatého a aby toužila být naplněna jeho mocí. 

Nechejme proto Boha promlouvat k našemu srdci a prosme o to, aby 

nám milost bdění pomohla setkat se hlouběji s jeho láskou. 
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Jáhen poprosí o požehnání a předčítá evangelium. 

Evangelium lucernária (Lk 12,35-43.48b-50) 

„Oheň jsem přišel vrhnout na zemi a jak si přeji, aby už vzplanul.“ 

Slova svatého evangelia podle Lukáše.   

Ježíš řekl svým učedníkům: „Mějte bedra přepásaná  a vaše lampy 

ať hoři, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se 

vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. 

Blahoslavení služebnici, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. 

Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od 

jednoho k druhému a obsluhovat je. A když přijde po půlnoci nebo při 

rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení. Uvažte tohle: Kdyby 

hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho 

prokopat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde 

v hodinu, kdy se nenadějete.“  

Petr se ho zeptal: „Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo 

všem?“ Pán řekl: „Kdo je tedy ten věrný a rozvážný správce, kterého 

pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim dával včas příděl 

jídla? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu najde, že 

to dělá! Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává, a komu se 

mnoho svěřilo, od toho se bude víc žádat. Oheň jsem přišel vrhnout 

na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest mám být ponořen, a 

jak je mi úzko, než bude vykonán!“ 

Slyšeli jsme Slovo Boži.  
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Žehnání ohně. 

Žehnání může celebrant uvést myšlenkami z Božího slova. Na závěr vyzve přítomné těmito 

nebo podobnými slovy: 

Pán Ježíš nás vyzývá: Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří! Oheň, 

kolem něhož jsme se shromáždili, má zažehnout naše svíce a stát se 

znamením, že důvěřujeme Kristovu příslibu a že jsme připraveni být 

světlem světa. Obraťme se proto v modlitbě k našemu nebeskému 

Otci a prosme ho: 

Chvíle ticha. 

Požehnej, † Bože, tento oheň, který nám připomíná Kristovu touhu 

zapálit celý svět žárem Ducha Svatého. Očisti naše srdce a dej, ať se v 

nás rozhoří veliká touha po tobě, aby světlo tohoto plamene bylo pro 

nás předzvěstí slávy, kterou jsi připravil těm, kdo tě milují. Skrze 

Krista našeho Pána. 

Odp.: Amen 

Od ohně se zapálí velikonoční svíce. Od ní si postupné rozžehnou své svíce přisluhující a 

všechen lid. Z ohně se vezmou žhavé  uhlíky do kaditelnice. Při zapalování svící se zpívá 

píseň Ó Bože, světlo naše, nebo jiný vhodný zpěv. Pak jáhen (anebo není-li, sám kněz) 

vezme velikonoční svíci a vyzve věřící: 

Vyjděme v pokoji! 

Průvod odchází do kostela v tomto pořadí: jáhen s rozžatým paškálem, lid, schola, 

přisluhující, kněží. Při průvodu se zpívá píseň Před tebou temno ztrácí sílu, nebo jiný vhodný 

zpěv. Jáhen postaví paškál na připravený svícen v presbytáři. Všichni stojí a drží v rukou 

rozsvícené svíce. Celebrant okouří paškál a zpívá se hymnus Přijď,Tvůrce. Duchu Svatý k 

nám (Kancionál 423) nebo jiný vhodný zpěv. 

Pokud se nemůže konat lucernárium u ohně (za deště), věřící se shromáždí v kostele. Je 

zhasnuto a všichni sedí s nezapálenými svícemi v rukou. Schola začne zpívat píseň a přichází 

průvod: v čele jáhen s rozžatým paškálem, hlavní celebrant, koncelebranti, přisluhující. 

Jáhen postaví paškál na svícen připravený v presbytáři. Ministranti si zapálí svíce od paškálu 

a rozejdou se po kostele, aby rozsvítili svíce všemu lidu. Zpěv pokračuje, dokud nemají 

všichni svíce rozžaty. Kněz pozdraví lid obvyklým způsobem a krátce ho uvede do slavení 
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vigilie. Pak se zpívá hymnus k Duchu Svatému. Po skončení hymnu se zhasnou svíce (Kyrie se 

vynechá) a pokračuje se bohoslužbou slova. 
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2. BOHOSLUŽBA SLOVA 

Přisluhující rozsvítí bodové světlo na ambonu (nebo zajistí osvětlení svícemi) - osvětlení musí 

být dostatečné, aby lektoři viděli na liturgické texty. 

Komentář na začátku bohoslužby slova: 

Začíná bohoslužba slova, při níž zazní čtyři starozákonní čtení. 

Naslouchání Božímu slovu má v liturgické tradici tři etapy: 

zvěstování, meditativní rozvedení a modlitební vyústění. Při čtení 

perikop a při meditaci budeme sedět, na modlitbu povstaneme. Svíce 

si nyní zhasněte. 

Výzva kněze  

Kněz vybídne lid těmito nebo podobnými slovy (od sedes]: 

Bratři a sestry! Otevřme nyní svá srdce, abychom porozuměli Božímu 

slovu o tom, jak Duch Svatý působí v dějinách spásy, aby národy 

rozptýlené hříchem pýchy přivedl k jednotě, jejímž kvasem je Církev. 

Prosme také, aby tentýž Duch Svatý pronikl nás i celý svět a aby síla 

a moc Ducha Svatého působila k záchraně světa. 

Po výzvě si všichni sednou. 

Komentář k 1. čtení 

Stavba babylónské věže je pokus o udržení jednoty bez Boha, a proto 

končí nedorozuměním a rozptýlením. Tato událost je protikladem k 

tomu, co se má naplnit o Letnicích, kdy lidé shromáždění z 

nejrůznějších národů slyší ve své rodné řeči zvěst o velkých Božích 

skutcích. 
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1. čtení (Gn 11,1-9) 

Bylo mu dáno jméno Babylón, poněvadž tam Hospodin zmátl jazyk celé země. 

Čtení z první knihy Mojžíšovy. 

Celá země byla jednotná v jazyku i slovech. Když lidé přitáhli od 

východu, nalezli rovinu v zemi Šinear a usadili se tam. Tu řekli jedni 

druhým: „Pojďme, udělejme si cihly a vypalme je v ohni!“ Cihel 

používali jako kamene a asfaltu jako malty. Řekli: „Pojďme, 

vystavme si město s velmi vysokou věží a proslavme se tím, abychom 

se nerozptýlili po celé zemi!“ Hospodin sestoupil, aby se podíval na 

město a na věž, kterou lidé stavěli. Hospodin řekl: „Všichni jsou jeden 

lid a mají jeden jazyk. A to je jen začátek jejich počínání! Pak jim 

nebude nic nemožného z toho, co se jim zamane udělat. Pojďme, 

sestupme a uveďme tam jejich jazyk ve zmatek, aby jeden druhému 

nerozuměl!“ A tak je Hospodin odtamtud rozptýlil po celé zemi a 

přestali stavět město. Proto mu bylo dáno jméno Babylón, poněvadž 

tam Hospodin zmátl jazyk celé země. Hospodin je odtamtud rozptýlil 

po celé zemi. 

Slyšeli jsme Slovo Boži. 

Zpěv po 1. čtení: ŽI 33, 10-11.12-13.14-15 

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. 

Plány pohanů Hospodin maří, * v nic uvádí myšlení národů. 

Hospodinův úmysl trvá navěky, * myšlenky jeho srdce po všechna 

pokolení. Odp. 
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Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, * blaze lidu, který si vyvolil 

za svůj majetek. Z nebe shlíží Hospodin, * vidí všechny smrtelníky. 

Odp. 

Z místa, kde sídlí, dívá se * na všechny obyvatele země. Každému z 

nich uhnětl srdce * uvažuje o všech jejich skutcích. Odp. 

Modlitba po 1. čtení  

Modleme se. 

Bože, dej, aby tvá církev shromážděná v Duchu Svatém byla zcela 

oddána tvé službě a upřímné se snažila o jednotu a svornost. Skrze 

Krista, našeho Pána. 

Odp.: Amen. 

Komentář ke 2. čtení 

Hospodin sestoupil na horu Sinaj v ohni za zvuku polnice a 

hromobití, aby svěřil Mojžíšovi slova smlouvy (Desatero). Tato 

událost je duchovní paralelou k tomu, co se bude dít o Letnicích, když 

se ozve hukot z nebe, ukážou se jazyky jakoby z ohně a všichni budou 

pronášet slova ohlašující platnost Nové smlouvy. 

2. čtení (Ex 19, 3-8a. 16-20b) 

Hospodin sestoupil přede vším lidem na horu Sinaj.  

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy. 

Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něj zavolal z hory: „Tak 

řekneš Jakubovu domu a oznámíš synům Izraele: Sami jste viděli, co 
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jsem udělal Egypťanům, jak jsem vás nesl na orlích křídlech a dovedl 

vás k sobě. Nuže, budete-li mě skutečně poslouchat a mou smlouvu 

zachovávat, budete mým vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mně 

patří celá země. Budete mi královstvím kněží a svatým lidem. To jsou 

slova, která řekneš izraelským synům.“ Mojžíš přišel, svolal přední 

muže v lidu a předložil jim všechna tato slova, která mu přikázal 

Hospodin. Všechen lid svorné odpověděl: „Všechno, co mluvil 

Hospodin, splníme!“ Když nastalo ráno třetího dne, bylo slyšet 

hromobití, bylo vidět blesky i černý mrak nad horou a mohutné 

zazníval zvuk polnice. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid 

z tábora vstříc Bohu a zůstali stát na úpatí hory. Hora Sinaj byla celá 

zahalena v kouř, poněvadž Hospodin na ni sestoupil v ohni. 

Vystupoval z ní kouř jako dým z pece a celá hora se velmi třásla. 

Zvuk polnice se mocné šířil a sílil. Mojžíš začal mluvit a Bůh mu za 

hromu odpovídal. Hospodin sestoupil na horu Sinaj, na její vrchol, a 

povolal Mojžíše na vrchol hory. 

Slyšeli jsme Slovo Boži. 

Zpěv po 2. čtení: Žl 19,8.9.10.11 

Pane, ty máš slova věčného života.  

Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši, * Hospodinův 

příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává moudrost. Odp. 

Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci, * 

Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči. Odp. 
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Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky, * Hospodinovy 

výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé. Odp. 

Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata, * Sladší jsou nad med, 

nad šťávu z plástů. Odp. 

Modlitba po 2. čtení  

Modleme se. 

Prosíme té, Bože, ať na nás sestoupí síla Ducha Svatého, abychom 

měli stále na paměti tvou vůli a vždycky podle ní žili. Skrze Krista, 

našeho Pána. 

Odp.: Amen. 

Komentář ke 3. čtení 

Suché kosti v Ezechielově vizi, které se přibližují jedna k druhé a 

pokrývají se šlachami, masem a kůží, jsou obrazem budování. 

Ježíšova těla – církve. Prorocké slovo: „Přijď, dechu života (...) na 

tyto zabité, ať ožijí!“ i velkolepý příslib: „Vdechnu vám svého ducha 

a ožijete“ jsou příslibem Ducha Svatého, který je principem života 

církve. 

3. čtení (Ez 37, 1 - 14) 

Suché kosti, vdechnu vám dech żivota a znovu oźijete.  

Čtení z knihy proroka Ezechiela. 

Hospodinova ruka na mně spočinula; Hospodin mě v duchu vyvedl a 

přivedl do širokého údolí, které bylo plné kostí. Pak mi poručil jít 
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kolem nich - bylo jich totiž na širém poli velmi mnoho a byly již 

velmi vyschlé - a řekl mi: „Synu člověka, mohou tyto kosti ožít?“ 

Odpověděl jsem: „Pane, Hospodine, ty to víš!“ Pak mi pravil: 

„Prorokuj o těchto kostech! Řekneš jim: Suché kosti, slyšte 

Hospodinovo slovo! Tak praví Pán, Hospodin, těmto kostem: 

Vdechnu vám dech života a znovu ožijete. Dám na vás zase šlachy, 

přikryji vás masem, potáhnu vás kůží, dám vám dech života a ožijete. 

Tak poznáte, že já jsem Hospodin.“ Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo 

rozkázáno. Když jsem prorokoval, nastal hluk, veliké chrastění, kosti 

se spojovaly jedna s druhou. Viděl jsem pak, jak se na nich objevily 

šlachy, vyrostlo maso, svrchu je potáhla kůže, ale nebyl v nich život. 

Potom mi řekl: „Prorokuj k dechu života, prorokuj, synu člověka, a 

řekni dechu života: Tak praví Pán, Hospodin: Přijď, dechu života, od 

čtyř větrů a věj na tyto zabité, ať ožijí!“ Když jsem prorokoval, jak mi 

poručil, vešel do nich dech života, ožili a postavili se na nohy - byl to 

velmi veliký zástup. Pak mi řekl: „Synu člověka, tyto kosti, to je celý 

Izraelův dům. Stále jen říkají: Uschly naše kosti, zhynula naše naděje, 

veta je po nás! Proto prorokuj a řekni jim: Tak praví Pán, Hospodin: 

Hle,já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás 

do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše 

hroby a vyvedu vás ven, můj lide! Vdechnu vám svého ducha a 

ožijete, usídlím vás ve vaší zemi, a tak poznáte, že já, Hospodin, jsem 

to řekl a vykonal - praví Hospodin.“ 

Slyšeli jsme Slovo Boži. 

Zpěv po 3. čtení: ŽI 107,2-3.4-5.6-7.8-9 
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Oslavujte Hospodina, jeho milosrdenství trvá navěky. 

Tak ať mluví vykoupení Hospodinem, * ti, které vykoupil z 

nepřátelské moci, které shromáždil ze zemí, * od východu a od 

západu, ze severu a z jihu. Odp. 

Bloudili na stepi, po pustině, * nenašli cestu k městu, kde by mohli 

bydlet. Hladověli a žíznili, * život v nich chřadl. Odp. 

Tu volali ve své tísni k Hospodinu, * a on je z jejich úzkostí 

vysvobodil. Vedl je pravou cestou, * aby došli do města, kde by mohli 

bydlet. Odp. 

Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství, * za jeho divy k dobru 

lidí, neboť žíznivou duši ukojil, * hladovou duši naplnil dobrými 

věcmi. Odp. 

Modlitba po 3. čtením  

Modleme se. 

Všemohoucí a milosrdný Bože, sešli nám svého Ducha Svatého, ať v 

nás přebývá svou milostí a učiní z nás chrám své slávy. Skrze Krista, 

našeho Pána. 

Odp.: Amen. 

Komentář ke 4. čtení 

Bůh v Joelově proroctví dává příslib vylití Ducha na všechny lidi: 

starci budou mít věštecké sny, jinoši budou mít vidění, Boží synové a 



 13 

dcery budou prorokovat. Toto vylití Ducha je předjímáním zmocnění, 

které se projeví při naplňování Ježíšova velkého misijního příkazu: 

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium (Mk 16,15). Nesčetná 

znamení, divy a zázraky budou provázet nejen apoštoly a prvotní 

církev, ale také všechny, kdo uvěří v Ježíšovo jméno. 

4. ćtení (JL 3, I -5) 

Vyleji svého ducha na své služebníky a služebnice. 

Čtení z knihy proroka Joela. 

Toto praví Pán: „Vyleji svého ducha na všechny lidi, vaši synové a 

vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít věštecké sny a 

vaši jinoši uzří vidění. Ale i na své služebníky a služebnice vyleji v 

oněch dnech svého ducha. Neochvějné úkazy způsobím na nebi i na 

zemi: krev, oheň a sloupy dýmu. Slunce se zatmí, měsíc zkrvaví, než 

přijde Hospodinův den, veliký a strašný. Spasí se ten, kdo bude 

vzývat Hospodinovo jméno, neboť na hoře Siónu, v Jeruzalémě bude 

spása, jak pravil Hospodin. Mezi zachráněnými budou ti, které 

Hospodin povolá.“ 

Slyšeli jsme Slovo Boži. 

Zpěv po 4. čtení: Žl 104, 1-2a.24+35c.27-28.29bc-30 

Sešli svého Ducha, Pane, a obnovíš tvář země. 

Veleb, duše má, Hospodina, * Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru 

velký! Velebností a vznešeností ses oděl, * světlem se halíš jako 

pláštěm. Odp.  
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Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! * Všechno jsi moudře učinil, země 

je plná tvého tvorstva. * Veleb, duše má, Hospodina! Odp. 

Všichni čekají od tebe, * že jim dáš obživu v pravý čas. Ty jim dáváš, 

a oni sbírají, * otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary. Odp. 

Modlitba po 4. ćtení  

Modleme se. 

Prosíme tě, Bože, ať nás tvůj Duch naplní bohatstvím tvých darů a 

přetvoří nás svou mocí, abychom správné smýšleli a věrně konali tvou 

vůli. Skrze Krista, našeho Pána. 

Odp.: Amen.  

Po této modlitbě jáhen a dva akolyté se svícemi odcházejí do sakristie. Přisluhující zažehnou 

svíce na oltáři. Následuje komentář: 

Komentář před novozákonní částí bohoslužby slova:  

Slavení svatodušní vigilie v našem liturgickém shromáždění nyní 

přichází k bodu, kdy starozákonní přísliby seslání Ducha Svatého 

dosáhly svého naplnění. Oltářní svíce jsou rozžíhány na znamení, že 

Kristova tajemství jasné záři mezi námi a začínají se naplňovat. Bůh 

vstupuje do našeho společenství a dává nám svého Ducha, abychom 

byli jedním tělem a všechna naše obdarování přispívala k budování a 

rozvoji církve. 

Jáhen v doprovodu kadidla a akolytů přináší evangeliář (hlavním vchodem) a položí ho na 

oltář. Akolyté svíce odloží na abak. Celebrant políbí oltář a pak oltář s evangeliářem, křiž a 

paškál okouří. Během průvodu a okuřování se zpívá sekvence Přijď, ó Duchu přesvatý 

(Kancionál 422). Po okouření se kněz i jáhen vracejí na sedes a zpívá se chvalozpěv Gloria. 

V kostele se postupné rozsvítí světla. 
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Vstupní modlitba 

(ze mše o vigilii Seslání Ducha Svatého): 

Modleme se 

Všemohoucí, věčný Bože, ty nám dáváš každoročně v období padesáti 

dnů znovu prožívat uskutečnění a naplnění velikonočního díla naší 

spásy; nepřestávej sesílat dary svého Svatého Ducha, aby tě lidé všech 

národů a jazyků společně chválili a oslavovali. Skrze tvého Syna... 

Nebo:  

Prosíme tě, všemohoucí Bože, ať na nás spočine světlo tvé slávy: 

upevni svým Svatým Duchem a naplň bohatstvím jeho darů všechny, 

kdo se působením tvé milosti narodili k věčnému životu. Skrze tvého 

Syna… 

Epištola (Řím 8,22-27) 

Duch se za vás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit. 

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. 

(Bratři!) Víme, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud. 

A není samo. I my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami 

uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho 

těla. Naše spása je zatím pouze předmětem naděje. Je-li však předmět 

naděje vidět, už to není naděje. Co už někdo vidí, jak by v to mohl 

doufat? Ale doufáme-li v něco, co ještě nevidíme, čekáme na to s 

vytrvalostí. Právě tak i Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. 

Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za 

nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zkoumá 
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srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s 

Boží vůlí. 

Slyšeli jsme Slovo Boži. 

Zpěv před evangeliem 

Ant.: Aleluja, přijď Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v 

nich oheň své lásky. 

Evangelium (Jan 7,37-39) 
Potečou proudy živé vody. 

Slova svatého evangelia podle Jana. 

V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál v chrámě hlasitě zvolal: „Kdo 

žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mně věří. Jak říká Písmo, 

potečou proudy vod z jeho nitra.“ To řekl o Duchu, jehož měli dostat 

ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, protože Ježíš 

nebyl ještě oslaven. 

Slyšeli jsme Slovo Boži. 
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3. OBNOVA BIŘMOVACÍCH ZÁVAZKŮ  

Ministranti si zapálí svíce od paškálu a rozejdou se po kostele, aby zapálili svíce všem 

ostatním. Během rozžíhání se říká komentář. 

Komentář před obnovou biřmovacích závazků:  

Obnova biřmovacích závazků se koná formou skrutinia. První tři 

otázky se týkají víry, protože víra je předpokladem pro přijetí všech 

svátostí i pro život z nich. Další tři otázky se týkají závazků 

vyplývajících ze svátosti biřmování. Na první trojici otázek budeme 

odpovídat: Věřím! a na druhou trojici otázek budeme odpovídat: Ano! 

Až všechny svíce budou zapáleny. připomene kněz věřícím den jejich biřmování a potom je 

osloví těmito nebo podobnými slovy: 

Bratři a sestry, Pán Ježíš splnil svůj slib a v den Letnic nám seslal 

svého Ducha. Duch Svatý nás shromažďuje v jednotě víry a skrze 

jeho působení ve svátostech se rozlévá do našeho srdce láska Boží. 

Proto ještě předtím, než obnovíte biřmovací závazky, se ptám 

každého z vás: 

Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země? 

Odp.: Věřím. 

Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se 

narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a 

sedí po pravici Otcové?   

Odp.: Věřím.   

Věříte v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, 

odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? 
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Odp.: Věřím. 

Když jste přijali svátost biřmování, stali jste se lidmi odpovědnými za 

život církve a obdrželi jste sílu vydávat Kristu svědectví slovem i 

životem. Vašim přispěním má Boží království růst a směřovat ke 

svému naplnění. Proto se vás ptám: Chcete i nadále žít tak, abyste se 

nebeskému Otci ve všem zalíbili, jako se mu zalíbil Kristus? 

Odp.: Ano. 

Chcete vydávat věrohodné svědectví o Kristově smrti a vzkříšení a 

stát se nástrojem záchrany svých bratří a sester? 

Odp.: Ano. 

Chcete i nadále být věrni Božímu Duchu, nechat se jím neustále vést a 

jste připraveni přijímat od něho stále nová a nová obdarování? 

Odp.: Ano.   

Po obnově biřmovacích závazků kněz od sedes s rukama vztaženýma nad lid říká žehnací 

modlitbu (srov. Český misál,  str. 751). 

Upevni, Bože, co jsi v nás vykonal. a bud stráží těch, kdo v tebe věří: 

ať v nich navěky zůstane dar tvého Svatého Ducha, aby měli odvahu 

vyznávat svého ukřižovaného a vzkříšeného Pána, Ježíše Krista, a s 

láskou plnili jeho přikázání. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky 

věků. 

Odp.: Amen.  

Zhasnou se svíce. 
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Přímluvy  

Po obnově biřmovacích závazků následují přímluvy. Každá z přímluv má čtyři prvky: 

1.úmysl přednesený jáhnem  

2. společná tichá modlitba  

3. modlitba přednesená lektorem (nebo někým z věřících)  

4. společná odpověď: Kyrie, eleison 

Celebrant vybídne lid k modlitbě: 

Bratří a sestry, vyjádřili jsme svoje rozhodnutí uplatňovat milost a 

sílu, kterou vám dává svátost biřmování. Proto se nyní ujměme potřeb 

našich bratří a prosme Boha za Církev a za spásu celého světa. 

Sjednocení Duchem Svatým ve víře, naději a lásce, vzývejme pokorně 

našeho nebeského Otce jedněmi ústy a jedním srdcem.  

1.  

Jáhen nebo jiný přisluhující:  

Modleme se za našeho papeže Jana Pavla II., za našeho biskupa 

Dominika, za naše kněze a jáhny: 

Určený věřící: 

Prosíme tě Bože za našeho papeže Jana Pavla II. a našeho biskupa 

Dominika, za všechny biskupy, kněze a jáhny a za celou tvou Církev, 

kterou si shromažďuješ v Duchu Svatém: Naplň svůj lid pokojem a 

veď ho k jednotě, abychom rostli ve víře a lásce v očekávání příchodu 

Kristova. 

Všichni 

Kyrie eleison. 
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2.  

Jáhen nebo jiný přisluhující:  

Modleme se také za řeholníky a řeholnice:  

Určený věřící: 

Bože, jenž žiješ dokonalé společenství, přitáhni k sobě ty, kdo se ti 

zasvětili, aby nazírajíce tebe, byli pro svět příkladem opravdové lásky 

a svornosti. 

Všichni 

Kyrie eleison. 

3. 

Jáhen nebo jiný přisluhující:  

Modleme se také za politiky a státníky: 

Určený věřící: 

Bože, Duchu Svatý, pronikni mysl politiků a jejich svědomí, aby si 

uvědomili svoji zodpovědnost a závazky vyplývající ze svých funkcí 

a aby je s horlivostí plnili. 

Všichni 

Kyrie eleison. 

4. 

Jáhen nebo jiný přisluhující:  

Modleme se také za ty, kteří se podílejí na tvorbě zákonů: 

Určený věřící: 
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Duchu Svatý, osviť mysli všech těch, kterým byla svěřena 

zákonodárná moc, aby vytvářeli takové zázemí, v němž se pamatuje 

na spravedlnost a sociální podmínky pro lidskost. 

Všichni 

Kyrie eleison. 

5.  

Jáhen nebo jiný přisluhující: 

Modleme se také za vědce a výzkumné pracovníky: 

Určený věřící: 

Všemohoucí, dobry Bože, dej, aby vědci měli na paměti lidskou 

křehkost a aby využívali objevy a vynálezy výhradně pro dobro 

člověka. 

Všichni 

Kyrie eleison. 

6.  

Jáhen nebo jiný přisluhující:  

Modleme se také za umělce: 

Určený věřící: 

Bože, ty jsi pramen veškeré dokonalosti a původce krásy: pronikej 

svým Duchem tvůrčí činnost umělců, aby jejich díla povznášela k 

tobě. 

Všichni 
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Kyrie eleison. 

7.  

Jáhen nebo jiný přisluhující: 

Modleme se také za pronásledované: 

Určený věřící: 

Bože Otče, posilni všechny lidi a národy, u kterých je pošlapávána 

lidská svoboda z náboženských, politických či jiných důvodů; dej jim 

pocítit pravou ochranu a svobodu v tobě. 

Všichni 

Kyrie eleison. 

8.  

Jáhen nebo jiný přisluhující:  

Modleme se také za trpící: 

Určený věřící: 

Pane Ježíši Kriste, dej, aby láska tryskající z tvého kříže byla oporou 

trpících a motivací nést svůj kříž ke spáse své a ke spáse jiných. 

Všichni 

Kyrie eleison. 

9. 

Jáhen nebo jiný přisluhující:  

Modleme se za všechny věřící: 



 23 

Určený věřící: 

Nebeský Otče, vlij do srdcí všech, kteří v tebe věří, touhu po 

ctnostném životě a rozlej mezi ně svou lásku, aby toužili konat již jen 

tvou vůli.  

Všichni 

Kyrie eleison. 

10. 

Jáhen nebo jiný prisluhující: 

Modleme se také za všechny ty, kteří nepoznali Boha: 

Určený věřící: 

Kriste Králi, zapal křesťany k pohotové službě evangelia, aby 

radostná zvěst a příkladný život věřících probouzely hlubokou touhu 

po obrácení u těch, kteří té ještě nepoznali. 

Všichni 

Kyrie eleison. 

11.  

Jáhen nebo jiný přisluhující: 

Modleme se také za představené kněžských seminářů a za bohoslovce 

na celém světě: 

Určený věřící: 
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Pane, náš Bože, prosíme té, aby semináře byly místem zrání, formace 

a růstu v pokoře pro všechny ty, kteří se rozhodli odevzdat svůj život 

tobě. 

Všichni 

Kyrie eleison. 

12. 

Jáhen nebo jiný přisluhující: 

Modleme se také za všechny, kdo slouží Církvi:  

Určený věřící: 

Dobrotivý Bože, požehnej práci těch, kteří ti slouží a jsou skryti 

našemu zraku; dej, ať pocítí naši vděčnost a radost z toho, že se 

vzájemně potřebujeme.  

Všichni 

Kyrie eleison. 

Přímluvy zakončí celebrant obvyklým způsobem:  

Všemohoucí Bože, vyslyš prosby svého lidu a sešli v hojnosti svého 

Ducha, aby celé tvorstvo bylo obnoveno a mohlo tě radostné chválit. 

Skrze Krista, našeho Pána. 

Odp.: Amen. 
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4. BOHOSLUŽBA OBÉTI A ZAKONČENÍ MŠE SV. 

Mešní texty se vezmou z vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého. 

 


