
CZESKI – V ČEŠTINĚ 
 

KORUNKA K UCTÍVÁNÍ DUCHA SVATÉHO A JEHO SEDMI DARŮ 
 
Nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí.  (Lk 11,13) 
 

 
 
  
 Začíná znamením kříže:  
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. 
Amen.   Věřím v Boha… 
 
Vzývání Ducha Svatého - hymnus. 
 

Přijď, ó Duchu přesvatý,- rač paprsek bohatý – 
světla svého v nás vylít. 

Přijdi, Otče nebohých,- dárce darů přemnohých,- 
rač nám mysli  osvítit. 

 
Božský Utěšiteli, - něžný duší příteli, - 

rač nás mile zotavit. 
V práci libý pokoji, - smiřiteli v rozbroji, - 

rač nás v pláči utišit. 
 

Světlo duši blažící, - srdce v tebe věřící – 
rač milostně naplnit. 

Člověk bez tvé pomoci - slábne a je bez moci, - 
še mu může uškodit. 

 



Viny z duší našich smaž - a vyprahlá srdce svlaž, - 
raněné rač vyhojit. 

Srovnej, co je zkřivené, - zahřej, co je studené – 
a nedej nám zabloudit. 

 
Rač nás, v tebe věřící, - vroucně tebe prosící, - 

dary sedmi naplnit. 
Uděl v ctnosti prospěchu, - v smrti dodej útěchu – 

a dej v radost věčnou vjít. 
 

  
  
1. Buď veleben, Duchu Svatý a naplň naše srdce  darem Moudrosti. 
   Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci. 
  
2. Buď veleben, Duchu Svatý a naplň naše srdce darem Rozumu. 
    Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci. 
  
3. Buď veleben, Duchu Svatý a naplň naše srdce darem Rady. 
    Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci. 
  
4. Buď veleben, Duchu Svatý a naplň naše srdce darem Síly. 
    Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci. 
  
5. Buď veleben, Duchu Svatý a naplň naše srdce darem Umění. 
   Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci. 
  
6. Buď veleben, Duchu Svatý a naplň naše srdce darem Zbožnosti. 
   Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci. 
  
7. Buď veleben, Duchu Svatý a naplň naše srdce darem Bázně Boží. 
    Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci. 
  
- Sešli Ducha svého a budou stvořeni. 
- A obnovíš tvář země. 
  
 Modleme se. Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval 
světlem pravdy: Dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se 
dobře rozhodovali  správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána.  Amen. 
  



- Neposkvrněná Snoubenko Ducha Svatého,  
- oroduj za nás. 
  
 
 
Vytištěno se svolením Warszawa-Praga, Bishop's Curia Nr 767 (k) 2. června 
1998. Ke cti Panny Marie – Matka církve, v roce Ducha svatého 
 
„Duch svatý bude působit v dějinách světa tím mocněji, čím častěji, vroucněji a 
otevřeněji k Němu budeme vzývat.“ 

Svatý Arnold Janssen. 
 

 

 


