Svatodušní vigilie spojená s obnovou biřmování
Všichni jsou shromážděni v kostele (kapli), na hlavním místě je připraven paškál a stojící
kadidelnice. Každý účastník má při sobě svíci. Do kostela vchází procesí, v čele kříž a svíce.
Hlavní celebrant nese Písmo svaté, které položí doprostřed oltáře; jde na místo
předsedajícího a začíná bohoslužbu:
C: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého +
V: Amen.
C: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Ducha Svatého s vámi se
všemi.
V: I s tebou.
Nebo: C: Bože shlédni a pomoz.
V: Pane, pospěš mi pomáhat
Sláva Otci... Amen. Aleluja.
C: Drazí bratři a sestry. Shromáždili jsme se o Vigilii seslání Ducha Svatého. Po vzoru
apoštolů a učedníků bdíme na modlitbách spolu s Marií, Ježíšovou Matkou, a čekáme na
příchod Ducha Svatého, kterého nám Pán slíbil. S otevřenými srdci budeme naslouchat
Božímu slovu, které nám připomene, co Bůh učinil svému lidu, připomeneme si znamení,
která byla spojena s událostí Letnic. Na závěr obnovíme své biřmování a poprosíme, aby dary
Ducha, které Duch Svatý hojně dává Božímu lidu, v nás padly do dobré půdy a vydaly
stonásobný užitek.
Nyní poprosme Marii Matku církve a svaté apoštoly, aby se stejně jako v jeruzalémském
večeřadle i dnes modlili s námi a za nás (vhodné spíše k Panně Marii)
Kantoři zpívají úryvek litanií ke všem svatým
C: Pane, kéž Přímluvce, který vychází od Tebe, osvítí naši mysl + a shodně se slibem tvého
Syna nás vede k plnosti pravdy. Skrze Ježíše Krista...
následuje zpěv hymnu z modlitby se čtením
3 žalmy s antifonami
na konci žalmů:
C: Všemohoucí Bože, rozjasni nad námi záři Tvé slávy + a Kristus, Světlo ze Světla, posílí
darem Ducha Sv. děti zrozené z Tvé milosti. Skrze Krista...
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Liturgie slova
Po každém čtení a žalmu následuje chvíle ticha a po ní modlitba. Doporučují se následující
komentáře a modlitby:
Komentář k prvnímu čtení:
Lidé se po potopě stále více vzdalují Bohu, chtějí realizovat svá přání pramenící z pýchy.
Boží zásah toto úsilí zastaví. Lidé jsou odděleni jazykovou bariérou a očekávají novou
jednotu, jejímž symbolem se stane dar jazyka v den seslání Ducha Svatého.
I. čtení Gen 11, 1-9
Ž 33(32),10-15
C: Modleme se:
Prosíme tě, Všemohoucí Bože, dej své Církvi, aby vždy zjevovala světu, že je svatý Boží lid,
shromážděný v jednotě Otce i Syna i Ducha Svatého svátostí jednoty v tvém Synu, a ať tíhne
k dokonalosti, ve které poznáváme tvou Lásku. Skrze Krista našeho Pána…
V: Amen.
Komentář k druhému čtení:
Když Bůh uzavírá smlouvu a činí si ze svého národa zvláštní vlastnictví, je Boží přítomnost
odpovědí na věrnost lidu Božím přikázáním. Znameními Boží přítomnosti, předobrazem nové
smlouvy a zvláštní přítomnosti Ducha Svatého v Kristově Církvi, novém svatém lidu, jsou
oblak a oheň.
II. čtení Ex 19,2-8.16-20
kantikum Dan 3,52-56
C: Modleme se:
Bože, na Sinaji jsi uprostřed plamenů ohně dal Mojžíšovi Starý zákon, dnes v ohni Ducha
zjevuješ Nový zákon. Prosíme tě, učiň, ať jsme stejně zapálení jako apoštolové, na které jsi
obdivuhodným způsobem vylil Ducha Svatého a učinil jsi z nich nový Izrael shromážděný ze
všech národů. Dej, ať radostně přijmeme přikázání Tvé lásky. Skrze Krista...
Komentář ke třetímu čtení:
Bůh koná zázrak vzkříšení mrtvých těl. Chce, abychom stejně jako prorok Ezechiel setrvávali
na modlitbách a uchovali si dar Nového Života, který jsme mocí Ducha obdrželi.
III. čtení Ez 37,1 – 14
Ž 107(106), 2.3 – 9
C: Modleme se:
Bože, tvůj lid se stále raduje, že skrze Ducha Svatého obnovuješ a omlazuješ našeho ducha;
učiň, aby ti, kteří se radují z vyvolení za tvé syny a ze slávy znovuzrození, vždy hleděli s
nadějí ke dni všeobecného zmrtvýchvstání zesnulých. Skrze Krista...
Komentář ke čtvrtému čtení:
Prorok Joel předvídá zázračné události Letnic. Na jeho proroctví naváže o Letnicích svatý
apoštol Petr. Hledíme na moc Ducha, Dárce života, který obnovuje nebe, zemi a lidi,
ochraňuje a zaštiťuje ty, kdo vzývají jméno Páně.
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IV. čtení Joel 3,1-5
Ž 104 (103),1 - 2a.24.35c.27 - 28.29c - 30
C: Modleme se:
Prosíme Tě, Pane, splň na nás své sliby, ať přicházející Duch Svatý z nás učiní svědky
Evangelia našeho Pána Ježíše Krista, neboť On žije...
zpěv 3 kantik z Vigilie LH1 2. díl s. 1526
Komentář:
Nový Zákon popisuje formy působení a přítomnosti Ducha Svatého, který uděluje lidem své
dary, sjednocuje je a dává jim sílu zůstat věrnými Bohu i v dobách pronásledování.
1. čtení a responsorium z LH
Evangelium: Jan 15,18 - 27 A
nebo
Mt 28,16,16-20 B
nebo
Jan 7,7.37-39 C
po evangeliu buď 2. čtení z LH nebo homilie
Te Deum
C: Modleme se: (LH)
Všemohoucí, věčný Bože, ty chceš...

Obnova svátosti biřmování
Začíná společná modlitba ve formě proseb o dary Ducha Sv., které mohou být doprovázeny
zpěvem "Veni Sancte Spiritus".
Během bdění může každý účastník vložit zrnko kadidla do kadidelnice, která stojí uprostřed
kostela, jako znamení osobního odevzdání a touhy po darech Ducha Svatého.
Komentář
Se sestoupením Ducha Sv. na apoštoly souvisí dvě znamení: vítr a oheň. Za chvíli prožijeme
první z nich. Současně se zpěvem uslyšíme úryvky Bible, které hovoří o působení Boha v
tomto znamení. Uslyšíme hukot větru. Naše modlitba bude slovy sekvence spojena se
zkušeností znamení, které k nám má dnes zvláštním způsobem promluvit.
(Šum větru z magnetofonové pásky)
Následuje zpěv: „Přijď Duchu Sv.“, na jeho pozadí nebo mezi jednotlivými slokami četba
biblických textů (ne od ambonu)
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1. J 3,8
2. Ex 14,21-22
3. 1 Král. 19,11-14
4. Ez 37,9-10
C: Všemohoucí Bože, kéž nás zapálí plamen Tvé lásky a tebou poslaný Kristus ať Darem
Ducha Svatého posílí naše srdce obnovené láskou. Skrze Krista, našeho Pána…
Komentář:
Za chvíli nás radostný chvalozpěv povzbudí k prosbám o Ducha Svatého. Během sedmi
modliteb, které po něm budou následovat, každý z nás podle vlastního rozhodnutí vhodí zrno
do kadidelnice během prosby o dar, po kterém obzvlášť touží. Toto znamení vyjadřuje naši
ochotu k oběti milé Bohu a vědomí nutnosti vlastního posvěcení.
C: (zpívá, nebo pomalu čte)
Bože Všemohoucí, Otče našeho Pána Ježíše Krista,
Ty jsi nás zrodil vodou svatého křtu,
vysvobodil od hříchů
a seslal jsi na nás Ducha Svatého, Těšitele,
dáváš nám jeho plnost ve svátosti biřmování.
Obnov v nás Ducha moudrosti a rozumu,
Ducha rady a síly,
Ducha umění a zbožnosti,
naplň nás Duchem Tvé bázně.
Vpravdě je vznešené a spravedlivé
oslavovat Tě a chválit,
velebit jediného a pravého Boha, lidského přítele,
nevyslovitelného, neviditelného,
nepopsatelného, věčného, neměnného, poznáním neohraničitelného
Stvořitele a vysvoboditele všech.
Ty nám promíjíš naše viny,
léčíš naše neduhy,
Ty vysvobozuješ náš život od záhuby
skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
velkého Boha, Spasitele, který je obrazem Tvé dobroty,
Tvým Slovem, pravdivým Bohem,
odvěčnou moudrostí, Životem, Posvěcením,
Mocí a pravým Světlem.
On nám zjevuje Ducha Svatého, dobrého Ducha pravdy,
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Ducha počátku,
Světlo, Oheň, dar a začátek budoucího života,
počátek věčných dober,
životodárnou moc, pramen svatosti,
jehož mocí jsme posvěceni a osvíceni
a můžeme Ti vzdávat chválu, velebit tě a věčně oslavovat
jako našeho Boha.
Duchu svatý, ty jako náhlý poryv větru
pohybuješ naší myslí a srdcem,
aby se zaposlouchavše do tvého hukotu
na chvíli zastavily a utišily,
opakujíce po tobě slova lásky, chvály a děkování,
pokory a prosby o to, co nám Ty sám chceš dát.
Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.
V: Amen. (možno slavnostní)
Po každém komentáři vložit zpěv „Veni Sancte spiritus“ a na jeho pozadí může probíhat
spontánní společná modlitba o jednotlivé dary Ducha Svatého, které zakončí modlitba
celebranta.
C: Ve spontánní modlitbě prosme Ducha Svatého, aby v nás obnovil své dary.
I. komentář:
Dar moudrosti „je pro lidi nepřeberný poklad, a ti kdo ho užívají, získávají účast na Boží
přízni“. Není to poznání, které dává svět, odhaluje věda, ale je to umění řešit životní
problémy; je to uznání vlastní nedostatečnosti a trpělivé naslouchání radám, které Bůh udílí
mnohými způsoby. Prosme Ducha Svatého, aby nám dal podíl na jeho moudrosti.
Po I. komentáři a modlitbě lidu:
C: Bože, Duchu Svatý, uděl nám dar moudrosti, abychom uměli správně poznat Boha a jeho
vlastnosti, vše posuzovali v Božím světle a z hlediska našeho posledního cíle. Skrze Krista ...
V: Amen.
II. komentář:
Dále chceme prosit o dar rozumu. Díky němu člověk všechno ve světě posuzuje ve světle
víry, dokáže správně posoudit veškerá neštěstí ve světě a v každodenních událostech nalézá
Boží vůli. Prosme Ducha Svatého, aby nás tímto darem posílil.
Po II. komentáři a modlitbě lidu:
C: Bože, Duchu Svatý, dej nám dar rozumu, abychom mohli správně chápat pravdy víry,
pronikat do jejich smyslu, ocenit jejich krásu a vnitřní harmonii a porozumět učení Církve.
Skrze Krista...
V: Amen.
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III. komentář:
Darem rady se člověk zvláštním způsobem otvírá hlasu Pána. Dar rady dává schopnost činit
rozhodnutí, rozpoznávat a uskutečňovat Boží plány. Volejme k Duchu Svatému, aby nás tímto
darem obdaroval.
Po III. komentáři a modlitbě lidu:
C: Bože, Duchu Svatý, dej nám dar rady, abychom uměli i v obtížných životních situacích
poznat, co máme dělat a jaké použít prostředky, a tak postupovali shodně s Boží vůlí,
uchránili se nerozvážných rozhodnutí a vždy a všude jednali rozvážně. Skrze Krista...
V: Amen.
IV. komentář:
Další z darů je dar síly, který nám dává možnost snést nejobtížnější situace a uschopňuje k
odvážnému vyznání víry. Jedná se o přesvědčení, že „vše mohu v tom, který mi dává sílu“.
Prosme Ducha Svatého o sílu k věrné vytrvalosti v Bohu.
Po IV. komentáři a modlitbě lidu:
C: Bože, Duchu Svatý, vyzbroj nás darem síly, abychom měli odvahu překonávat všechny
obtíže na cestě, která vede k spáse. Skrze Krista...
V: Amen.
V. komentář:
Dar umění je přizpůsobení lidského rozumu tak, že dokáže zachytit a poznat hluboký smysl
Ježíšových slov a řídit se při jednání pravdami víry. Otevřme se k přijetí tohoto daru a prosme
Ducha Svatého, aby nám ho udělil.
Po V. komentáři a modlitbě lidu:
C: Bože, Duchu Svatý, dej nám dar umění, abychom se dokázali lépe a jistěji řídit pravdami
víry v běžném životě a uměli náležitě rozlišovat ve věcech růstu ve vnitřním životě, který je
všeobecně zanedbáván a nedoceňován. Skrze Krista...
V: Amen.
VI. komentář:
Dar zbožnosti dává nadpřirozenou výbavu, která člověka přiklání ke konání dobra, je to
radostná a nadějná důvěra v Boha, která v nás vzbuzuje touhu plnit jeho vůli; je to
přesvědčení, že život může být krásný a plný, jen když je Pán na prvním místě. Modleme se k
Duchu Svatému, aby v nás obnovil dar opravdové zbožnosti.
Po VI. komentáři a modlitbě lidu:
C: Bože, Duchu Svatý, dej nám dar zbožnosti, abychom měli v srdci vždy synovskou
oddanost k Bohu, milovali ho jako svého nejlepšího Otce a uměli mu jeho lásku oplácet,
milovat bližní a činit jim dobro na každém kroku. Skrze Krista...
V: Amen.
VII. komentář:
Dar bázně Boží umožňuje člověku nalézt správný vztah k Bohu, ne vystrašený, ale plný lásky
a úcty, který je dětskou oddaností Otci. Poprosme Ducha Svatého o tento dar.
Po VII. komentáři a modlitbě lidu:
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C: Bože, Duchu Svatý, uděl nám dar bázně Boží, abychom ve svaté bázni před nejvyšší
autoritou Boží unikli všemu, co tuto autoritu uráží. Skrze Krista...
V: Amen.
Následuje zpěv:„Aleluja - radostné světlo...“, během kterého se slavnostně přenese paškál,
znamení světla a ohně do středu kostela. Po umístění paškálu na připraveném místě celebrant
řekne:
C: Uprostřed nás hoří paškál. Byl zapálen v noci Kristova vzkříšení, kdy se naplnila naše
spása: Láska změnila život lidí a národů. Na konci velikonoční doby se chceme ještě jednou
nechat oslovit tímto symbolem, aby v nás žár ohně Ducha Svatého rozpaloval stále větší a
větší touhu po lásce, která slouží. Světlo víry a lásky přijímáme buď bezprostředně od Krista,
nebo zprostředkovaně - od toho, kdo nám na cestě víry pomáhal. Tak si také zapálíme naše
svíce – buď od paškálu, nebo od těch, kdo přispěli k růstu naší víry.
Celebrant a koncelebranti si zapalují svíce od paškálu. Ostatní si zapalují svíce od kněží,
katechetů, animátorů, atd. Mohou si je také zapálit přímo od paškálu. Současně se zpívají
písně k Duchu Sv., např. „Duchu ohni“ a jiné.
C: Se zapálenými svícemi v rukou obnovme naši křestní smlouvu s Bohem, která byla
potvrzena pečetí svátosti biřmování. Ptám se každého z vás:
Zříkáš se satana, všech jeho záležitostí a svůdných slibů?
V: Ano.
C: Věříš v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?
V: Věřím.
C: Věříš v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl
ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí na pravici Otcově?
V: Věřím.
C: Věříš v Ducha Svatého, Pána a Dárce života, kterého jsi obdržel ve svátosti biřmování,
podobně jako ho apoštolové obdrželi o Letnicích?
V: Věřím.
C: Věříš v svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých
a život věčný?
V: Věřím.
C: Tak věříme. Tak věří církev. A tuto víru vyznáváme a ona je naší slávou v Kristu Ježíši,
našem Pánu.
V: Amen.
C: A nyní prosme Boha Otce, aby požehnal tento olej.

Požehnání oleje
C: Bože, moci a ochrano svého lidu, ty jsi stvořil olej, znamení síly. Požehnej + tento olej. A
když jím budou pomazáni tvoji věrní, uděl jim sílu, aby od tebe nově obdrželi moudrost a
moc, aby hlouběji rozuměli Kristovu evangeliu, odvážně přijímali obtíže křesťanského života,
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stali se hodnými vyvolení za syny a radovali se ze znovuzrození a života v tvé církvi. Skrze
Krista, našeho Pána.
V: Amen.
C: Na znamení, že chceme obnovit své biřmování, budeme jednotlivě přistupovat, abychom
na čelo přijali pomazání posvěceným olejem. Naše účast je přitom dobrovolná, a proto ať
přistoupí ti, kteří jsou ochotní a připraveni na oživení své spolupráce s milostí Ducha Svatého.
Celebrant spolu s kněžími a liturgickou službou přijmou pomazání jako první. Dále ho udělují
všem, kdo po něm touží. Současně se zpívají odpovídající písně nebo žalmy.
Přijď Duchu Svatý
Pán má velkou moc
Spiritus Jezu Kristi
Veni Creator, Exaltabo te
...
Když už všichni přijali pomazání a jsou na svých místech, schola spolu s lidem zpívá:
Akafist k Duchu Sv. (melodie stejná jako k Bohorodičce)
nebo
Litanie k Duchu Svatému;
nebo
Modlitbu věřících jako při mši.
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