
SVATODUŠNÍ NOVÉNA – ŠITBOŘICE 2018 

 

Pátek 11. května - 1. den novény 
Duch Svatý vnáší do mého života řád 

 

Dnes se zamysli a napiš si ty oblasti ve svém životě, ve kterých vnímáš, že vládne chaos a 
nepořádek. Mohou to být tvé vztahy, modlitba, uspořádání času během dne, věcí ve tvém 
pokoji, stravování, koníčky, práce atd. Popros Ducha Svatého, aby Ti ukázal, co můžeš ze 

své strany udělat, abys mu umožnil vnést do tvého života řád. Udělej to. 
 

Litanie k Duchu Svatému 
 

Když voláme „přijď Duchu Svatý“, musíme mít na paměti, že On již přišel a je přítomen. Je spíše 
na nás, abychom vědomě přišli k němu. Naše prosba - „přijď“ vyjadřuje touhu srdce a je odpovědí 
na jeho příchod. Stejně tak i volání „buď mým Přítelem“, je odpovědí na jeho prosbu: buď mým 
přítelem! I zde totiž platí Ježíšova slova: Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás a nazval 
jsem vás přáteli… (Jan 15, 15-16) 
 

Litanie k Duchu Svatému 
 

1. Duchu Svatý, snášel ses nad vodami při stvoření světa a do prvotního chaosu jsi vnesl řád. 
 Buď mým přítelem ! 
 

2. Duchu Svatý, mluvil jsi ústy proroků, prozřetelně vedeš a zjevuješ lidem Boží tvář. 
 Buď mým přítelem ! 
 

3. Duchu Svatý, utvořil jsi Ježíšovo tělo v lůně Marie a také dnes zpřítomňuješ Ježíše v těle církve. 
 Buď mým přítelem ! 
 

4. Duchu Svatý, Lásko rozlitá v našich srdcích, voláš Abba Otče v nás 
 Buď mým přítelem ! 
 

5. Duchu Svatý, utěšuješ zarmoucené, uzdravuješ nemocné a působíš nečekanou radost. 
 Buď mým přítelem ! 
 

6. Duchu Svatý, usvědčuješ z hříchu, zaplavuješ srdce lítostí a touhou po obrácení. 
 Buď mým přítelem ! 
 

7. Duchu Svatý, dárce dobrých vnuknutí i schopností a času k jejich vykonání. 
 Buď mým přítelem ! 
 

8. Duchu Svatý, spojuješ lidi, působíš vzájemnou lásku a dáváš sílu k odpuštění. 
 Buď mým přítelem ! 
 

9. Duchu Svatý, vzbuzuješ ve svých přátelích touhu svědčit o Ježíši a zapalovat oheň lásky. 
 Buď mým přítelem ! 
 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

. 

Desátek růžence – který Ducha Svatého seslal 
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Sobota 12. května - 2. den novény 
Duch Svatý mě prozřetelně vede skrze události 

 

Dnes si vzpomeň alespoň na tři události v posledním týdnu, které vnímáš jako „šťastnou 
náhodu“. Náhody ovšem neexistují. Bůh prozřetelně vede tvůj život. Poděkuj mu a popros 

Ducha Svatého, aby Ti pomohl vidět v událostech Tvého života Jeho doteky. 
 

Litanie k Duchu Svatému 
 

Když voláme „přijď Duchu Svatý“, musíme mít na paměti, že On již přišel a je přítomen. Je spíše 
na nás, abychom vědomě přišli k němu. Naše prosba - „přijď“ vyjadřuje touhu srdce a je odpovědí 
na jeho příchod. Stejně tak i volání „buď mým Přítelem“, je odpovědí na jeho prosbu: buď mým 
přítelem! I zde totiž platí Ježíšova slova: Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás a nazval 
jsem vás přáteli… (Jan 15, 15-16) 
 

Litanie k Duchu Svatému 
 

1. Duchu Svatý, snášel ses nad vodami při stvoření světa a do prvotního chaosu jsi vnesl řád. 
 Buď mým přítelem ! 
 

2. Duchu Svatý, mluvil jsi ústy proroků, prozřetelně vedeš a zjevuješ lidem Boží tvář. 
 Buď mým přítelem ! 
 

3. Duchu Svatý, utvořil jsi Ježíšovo tělo v lůně Marie a také dnes zpřítomňuješ Ježíše v těle církve. 
 Buď mým přítelem ! 
 

4. Duchu Svatý, Lásko rozlitá v našich srdcích, voláš Abba Otče v nás 
 Buď mým přítelem ! 
 

5. Duchu Svatý, utěšuješ zarmoucené, uzdravuješ nemocné a působíš nečekanou radost. 
 Buď mým přítelem ! 
 

6. Duchu Svatý, usvědčuješ z hříchu, zaplavuješ srdce lítostí a touhou po obrácení. 
 Buď mým přítelem ! 
 

7. Duchu Svatý, dárce dobrých vnuknutí i schopností a času k jejich vykonání. 
 Buď mým přítelem ! 
 

8. Duchu Svatý, spojuješ lidi, působíš vzájemnou lásku a dáváš sílu k odpuštění. 
 Buď mým přítelem ! 
 

9. Duchu Svatý, vzbuzuješ ve svých přátelích touhu svědčit o Ježíši a zapalovat oheň lásky. 
 Buď mým přítelem ! 
 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Desátek růžence – který Ducha Svatého seslal. 
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Neděle 13. května - 3. den novény 
Duch Svatý mi zpřítomňuje Ježíše 

 

Dnes si během dne často vzpomeň na Ježíše, vyslov jeho Jméno, řekni mu, že mu 
důvěřuješ a že ho miluješ. Jeden svatý řekl, že je škoda dne, kdy jsme Ježíšovi nevyznali 

lásku. Dělej to svými ústy, srdcem i činy. 
Přečti si úryvek z evangelia a vyprávěj si s Ježíšem o tom evangeliu. 

Snaž se zachytit jeho tvář. 
Pros Ducha Svatého, aby Tě připodobňoval Ježíši každý den Tvého života 

 

Litanie k Duchu Svatému 
 

Když voláme „přijď Duchu Svatý“, musíme mít na paměti, že On již přišel a je přítomen. Je spíše 
na nás, abychom vědomě přišli k němu. Naše prosba - „přijď“ vyjadřuje touhu srdce a je odpovědí 
na jeho příchod. Stejně tak i volání „buď mým Přítelem“, je odpovědí na jeho prosbu: buď mým 
přítelem! I zde totiž platí Ježíšova slova: Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás a nazval 
jsem vás přáteli… (Jan 15, 15-16) 
 

Litanie k Duchu Svatému 
 

1. Duchu Svatý, snášel ses nad vodami při stvoření světa a do prvotního chaosu jsi vnesl řád. 
 Buď mým přítelem ! 
 

2. Duchu Svatý, mluvil jsi ústy proroků, prozřetelně vedeš a zjevuješ lidem Boží tvář. 
 Buď mým přítelem ! 
 

3. Duchu Svatý, utvořil jsi Ježíšovo tělo v lůně Marie a také dnes zpřítomňuješ Ježíše v těle církve. 
 Buď mým přítelem ! 
 

4. Duchu Svatý, Lásko rozlitá v našich srdcích, voláš Abba Otče v nás 
 Buď mým přítelem ! 
 

5. Duchu Svatý, utěšuješ zarmoucené, uzdravuješ nemocné a působíš nečekanou radost. 
 Buď mým přítelem ! 
 

6. Duchu Svatý, usvědčuješ z hříchu, zaplavuješ srdce lítostí a touhou po obrácení. 
 Buď mým přítelem ! 
 

7. Duchu Svatý, dárce dobrých vnuknutí i schopností a času k jejich vykonání. 
 Buď mým přítelem ! 
 

8. Duchu Svatý, spojuješ lidi, působíš vzájemnou lásku a dáváš sílu k odpuštění. 
 Buď mým přítelem ! 
 

9. Duchu Svatý, vzbuzuješ ve svých přátelích touhu svědčit o Ježíši a zapalovat oheň lásky. 
 Buď mým přítelem ! 
 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Desátek růžence – který Ducha Svatého seslal. 
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Pondělí 14. května - 4. den novény 
Duch Svatý mi dosvědčuje, že jsem Boží dítě 

 

Dnes si uvědom, na čem si v životě zakládáš, kým jsi pro různé lidi. 
Co pro tebe znamená, že jsi Boží dítě? 

Vejdi do svého srdce a uvědom si, že Duch Svatý ve tvém nitru volá Abba, Otče 
a dosvědčuje Ti, že pro Boha jsi Jeho milované dítě. Poděkuj za to a pros o tento pohled 

na své bratry a sestry, zvláště na ty, v nichž nedokážeš vidět Boží děti. 
 

Litanie k Duchu Svatému 
 

Když voláme „přijď Duchu Svatý“, musíme mít na paměti, že On již přišel a je přítomen. Je spíše 
na nás, abychom vědomě přišli k němu. Naše prosba - „přijď“ vyjadřuje touhu srdce a je odpovědí 
na jeho příchod. Stejně tak i volání „buď mým Přítelem“, je odpovědí na jeho prosbu: buď mým 
přítelem! I zde totiž platí Ježíšova slova: Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás a nazval 
jsem vás přáteli… (Jan 15, 15-16) 
 

Litanie k Duchu Svatému 
 

1. Duchu Svatý, snášel ses nad vodami při stvoření světa a do prvotního chaosu jsi vnesl řád. 
 Buď mým přítelem ! 
 

2. Duchu Svatý, mluvil jsi ústy proroků, prozřetelně vedeš a zjevuješ lidem Boží tvář. 
 Buď mým přítelem ! 
 

3. Duchu Svatý, utvořil jsi Ježíšovo tělo v lůně Marie a také dnes zpřítomňuješ Ježíše v těle církve. 
 Buď mým přítelem ! 
 

4. Duchu Svatý, Lásko rozlitá v našich srdcích, voláš Abba Otče v nás 
 Buď mým přítelem ! 
 

5. Duchu Svatý, utěšuješ zarmoucené, uzdravuješ nemocné a působíš nečekanou radost. 
 Buď mým přítelem ! 
 

6. Duchu Svatý, usvědčuješ z hříchu, zaplavuješ srdce lítostí a touhou po obrácení. 
 Buď mým přítelem ! 
 

7. Duchu Svatý, dárce dobrých vnuknutí i schopností a času k jejich vykonání. 
 Buď mým přítelem ! 
 

8. Duchu Svatý, spojuješ lidi, působíš vzájemnou lásku a dáváš sílu k odpuštění. 
 Buď mým přítelem ! 
 

9. Duchu Svatý, vzbuzuješ ve svých přátelích touhu svědčit o Ježíši a zapalovat oheň lásky. 
 Buď mým přítelem ! 
 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Desátek růžence – který Ducha Svatého seslal. 
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Úterý 15. května - 5. den novény 
Duch Svatý působí mému srdci radost, utěšuje a uzdravuje 

 

Dnes si uvědom, zda tě něco trápí, bolí nebo ti působí zármutek. 
Dobře poslouchej své srdce a odpověz si na otázku: „Co mě trápí nebo bolí nejvíc?“ 

Máš důvěru, že Bůh je v tom s Tebou? Nebo je silnější pocit, že Tě opustil? 
Ježíš na kříži se cítil ještě opuštěnější než ty. Ve chvíli největší bolesti odevzdal Ducha. 
Přijmi Ducha Utěšitele, pros ho, ať změní Tvůj nářek v radost a rozhodni se těšit druhé! 

 

Litanie k Duchu Svatému 
 

Když voláme „přijď Duchu Svatý“, musíme mít na paměti, že On již přišel a je přítomen. Je spíše 
na nás, abychom vědomě přišli k němu. Naše prosba - „přijď“ vyjadřuje touhu srdce a je odpovědí 
na jeho příchod. Stejně tak i volání „buď mým Přítelem“, je odpovědí na jeho prosbu: buď mým 
přítelem! I zde totiž platí Ježíšova slova: Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás a nazval 
jsem vás přáteli… (Jan 15, 15-16) 
 

Litanie k Duchu Svatému 
 

1. Duchu Svatý, snášel ses nad vodami při stvoření světa a do prvotního chaosu jsi vnesl řád. 
 Buď mým přítelem ! 
 

2. Duchu Svatý, mluvil jsi ústy proroků, prozřetelně vedeš a zjevuješ lidem Boží tvář. 
 Buď mým přítelem ! 
 

3. Duchu Svatý, utvořil jsi Ježíšovo tělo v lůně Marie a také dnes zpřítomňuješ Ježíše v těle církve. 
 Buď mým přítelem ! 
 

4. Duchu Svatý, Lásko rozlitá v našich srdcích, voláš Abba Otče v nás 
 Buď mým přítelem ! 
 

5. Duchu Svatý, utěšuješ zarmoucené, uzdravuješ nemocné a působíš nečekanou radost. 
 Buď mým přítelem ! 
 

6. Duchu Svatý, usvědčuješ z hříchu, zaplavuješ srdce lítostí a touhou po obrácení. 
 Buď mým přítelem ! 
 

7. Duchu Svatý, dárce dobrých vnuknutí i schopností a času k jejich vykonání. 
 Buď mým přítelem ! 
 

8. Duchu Svatý, spojuješ lidi, působíš vzájemnou lásku a dáváš sílu k odpuštění. 
 Buď mým přítelem ! 
 

9. Duchu Svatý, vzbuzuješ ve svých přátelích touhu svědčit o Ježíši a zapalovat oheň lásky. 
 Buď mým přítelem ! 
 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Desátek růžence – který Ducha Svatého seslal. 
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Středa 16. května - 6. den novény 
Duch Svatý mě usvědčuje z hříchu a zahrnuje milosrdenstvím 

 

Udělej si dnes čas na důkladné zpytování svědomí. 
Pros Ducha Svatého o světlo, aby Ti ukázal tvé hříchy a hříšné postoje. 

Popros blízkého člověka, který tě zná a k němuž máš důvěru, aby Ti řekl, co si myslí, 
co on vidí jako Tvé slabosti a hříchy. 

Přijmi to s pokorou a pros o dar upřímné lítosti. 
Věz, že Pán miluje zkroušené srdce a Jeho milosrdenství tě zastíní. 

 

Litanie k Duchu Svatému 
 

Když voláme „přijď Duchu Svatý“, musíme mít na paměti, že On již přišel a je přítomen. Je spíše 
na nás, abychom vědomě přišli k němu. Naše prosba - „přijď“ vyjadřuje touhu srdce a je odpovědí 
na jeho příchod. Stejně tak i volání „buď mým Přítelem“, je odpovědí na jeho prosbu: buď mým 
přítelem! I zde totiž platí Ježíšova slova: Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás a nazval 
jsem vás přáteli… (Jan 15, 15-16) 
 

Litanie k Duchu Svatému 
 

1. Duchu Svatý, snášel ses nad vodami při stvoření světa a do prvotního chaosu jsi vnesl řád. 
 Buď mým přítelem ! 
 

2. Duchu Svatý, mluvil jsi ústy proroků, prozřetelně vedeš a zjevuješ lidem Boží tvář. 
 Buď mým přítelem ! 
 

3. Duchu Svatý, utvořil jsi Ježíšovo tělo v lůně Marie a také dnes zpřítomňuješ Ježíše v těle církve. 
 Buď mým přítelem ! 
 

4. Duchu Svatý, Lásko rozlitá v našich srdcích, voláš Abba Otče v nás 
 Buď mým přítelem ! 
 

5. Duchu Svatý, utěšuješ zarmoucené, uzdravuješ nemocné a působíš nečekanou radost. 
 Buď mým přítelem ! 
 

6. Duchu Svatý, usvědčuješ z hříchu, zaplavuješ srdce lítostí a touhou po obrácení. 
 Buď mým přítelem ! 
 

7. Duchu Svatý, dárce dobrých vnuknutí i schopností a času k jejich vykonání. 
 Buď mým přítelem ! 
 

8. Duchu Svatý, spojuješ lidi, působíš vzájemnou lásku a dáváš sílu k odpuštění. 
 Buď mým přítelem ! 
 

9. Duchu Svatý, vzbuzuješ ve svých přátelích touhu svědčit o Ježíši a zapalovat oheň lásky. 
 Buď mým přítelem ! 
 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Desátek růžence – který Ducha Svatého seslal. 
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Čtvrtek 17. května - 7. den novény 
Duch Svatý mi dává dobré nápady, schopnost i čas je uskutečnit 

 

Uvědom si, jaké dobré nápady jsi měl v poslední době a co se stalo, když jsi je zrealizoval. 
Jsi vnímavý na Boží vnuknutí? Jakých oblastí Tvého života se týkají? 

Všímej si, k čemu Tě Duch Svatý vede v oblasti vztahů, služby, modlitby… 
Při nejbližší příležitosti poslechni takové vnitřní vnuknutí, které je pobídkou k lásce, 

a všímej si plodů poslušnosti. 
Pros Ducha Svatého o moudrost rozlišit jeho hlas a ochotu nechat se vést jeho pobídkami. 

 

Litanie k Duchu Svatému 
 

Když voláme „přijď Duchu Svatý“, musíme mít na paměti, že On již přišel a je přítomen. Je spíše 
na nás, abychom vědomě přišli k němu. Naše prosba - „přijď“ vyjadřuje touhu srdce a je odpovědí 
na jeho příchod. Stejně tak i volání „buď mým Přítelem“, je odpovědí na jeho prosbu: buď mým 
přítelem! I zde totiž platí Ježíšova slova: Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás a nazval 
jsem vás přáteli… (Jan 15, 15-16) 
 

Litanie k Duchu Svatému 
 

1. Duchu Svatý, snášel ses nad vodami při stvoření světa a do prvotního chaosu jsi vnesl řád. 
 Buď mým přítelem ! 
 

2. Duchu Svatý, mluvil jsi ústy proroků, prozřetelně vedeš a zjevuješ lidem Boží tvář. 
 Buď mým přítelem ! 
 

3. Duchu Svatý, utvořil jsi Ježíšovo tělo v lůně Marie a také dnes zpřítomňuješ Ježíše v těle církve. 
 Buď mým přítelem ! 
 

4. Duchu Svatý, Lásko rozlitá v našich srdcích, voláš Abba Otče v nás 
 Buď mým přítelem ! 
 

5. Duchu Svatý, utěšuješ zarmoucené, uzdravuješ nemocné a působíš nečekanou radost. 
 Buď mým přítelem ! 
 

6. Duchu Svatý, usvědčuješ z hříchu, zaplavuješ srdce lítostí a touhou po obrácení. 
 Buď mým přítelem ! 
 

7. Duchu Svatý, dárce dobrých vnuknutí i schopností a času k jejich vykonání. 
 Buď mým přítelem ! 
 

8. Duchu Svatý, spojuješ lidi, působíš vzájemnou lásku a dáváš sílu k odpuštění. 
 Buď mým přítelem ! 
 

9. Duchu Svatý, vzbuzuješ ve svých přátelích touhu svědčit o Ježíši a zapalovat oheň lásky. 
 Buď mým přítelem ! 
 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Desátek růžence – který Ducha Svatého seslal. 
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Pátek 18. května - 8. den novény 
Duch Svatý mi přivádí do života lidi, které mohu milovat a přijímat 

 

Dnes si napiš jména lidí, kteří jsou Ti nejbližší. 
Čeho si na každém z nich vážíš, čím Tě obohacuje? 

Vyhraď si čas, abys za to Bohu velmi konkrétně poděkoval. 
Co je v každém tom vztahu pro Tebe těžké a jakou v tom vnímáš pro sebe výzvu k růstu? 

Popros Ducha Svatého, aby Ti pomohl na tuto výzvu dobře odpovědět. 
 

Litanie k Duchu Svatému 
 

Když voláme „přijď Duchu Svatý“, musíme mít na paměti, že On již přišel a je přítomen. Je spíše 
na nás, abychom vědomě přišli k němu. Naše prosba - „přijď“ vyjadřuje touhu srdce a je odpovědí 
na jeho příchod. Stejně tak i volání „buď mým Přítelem“, je odpovědí na jeho prosbu: buď mým 
přítelem! I zde totiž platí Ježíšova slova: Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás a nazval 
jsem vás přáteli… (Jan 15, 15-16) 
 

Litanie k Duchu Svatému 
 

1. Duchu Svatý, snášel ses nad vodami při stvoření světa a do prvotního chaosu jsi vnesl řád. 
 Buď mým přítelem ! 
 

2. Duchu Svatý, mluvil jsi ústy proroků, prozřetelně vedeš a zjevuješ lidem Boží tvář. 
 Buď mým přítelem ! 
 

3. Duchu Svatý, utvořil jsi Ježíšovo tělo v lůně Marie a také dnes zpřítomňuješ Ježíše v těle církve. 
 Buď mým přítelem ! 
 

4. Duchu Svatý, Lásko rozlitá v našich srdcích, voláš Abba Otče v nás 
 Buď mým přítelem ! 
 

5. Duchu Svatý, utěšuješ zarmoucené, uzdravuješ nemocné a působíš nečekanou radost. 
 Buď mým přítelem ! 
 

6. Duchu Svatý, usvědčuješ z hříchu, zaplavuješ srdce lítostí a touhou po obrácení. 
 Buď mým přítelem ! 
 

7. Duchu Svatý, dárce dobrých vnuknutí i schopností a času k jejich vykonání. 
 Buď mým přítelem ! 
 

8. Duchu Svatý, spojuješ lidi, působíš vzájemnou lásku a dáváš sílu k odpuštění. 
 Buď mým přítelem ! 
 

9. Duchu Svatý, vzbuzuješ ve svých přátelích touhu svědčit o Ježíši a zapalovat oheň lásky. 
 Buď mým přítelem ! 
 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky i na věky věků. Amen. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Desátek růžence – který Ducha Svatého seslal. 
 

 


