




HODÍ JV/KY 
na poctu Ducha svätého. 

Dominikánska ed íc ia V e r i t a s , Trenčín. 

1945. 



S povolením cirkevnej vrchnosti v Nitre, 

čís. 2658/1944. 



Duch svätý 

a náš nadprirodzený život 

Pán Ježiš Kristus je hlava Cirkvi. 

Duch svätý je v nej srdce, bo on uvádza 

do činnosti nadprirodzený život, ktorého 

základ a prameň je Ježíš Kristus. Pán 

Ježiš nás vykúpil, Duch svätý zasa ospra-

vedlnil a posvätil. Pravda, naše osprave-

dlnenie a posvätenie je dielo všetkých 

troch božských osôb. No jednako na zá-

klade Písma svätého Otcovi pripisujeme 

moc a tvorenie, lebo on je v najsvätejšej 

Trojici prvá osoba, z ktorej vychádzajú 

ostatné; Synovi pripisujeme múdrosť a 

všetko, čo s ňou súvisí, bo on je Slovo, 

Múdrosť Boha; Duchu svätému právom 

pripisujeme dobrotu a všetky diela božej 

lásky, ako: ospravedlnenie a posvätenie, 

lebo on je láska. 

Ľudské srdce, zranené hriechom, musí 

byť znova stvorené Duchom svätým, ktorý 

nás duchovne obrodí. Tak stávame sa deť-

mi, ktoré Boh prijíma za vlastné, bratmi 
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Ježiša Krista a spoludedičmi jeho slávy. 

No Duch svätý tu nezastavuje svoju čin-

nosť. Túto vznešenú, ozaj božskú dôstoj-

nosť našu ešte zvyšuje. Pohyb, ktorý vložil 

do duše pri ospravedlnení, rozvíja a jedno-

staj v ňom pokračuje. Pri svätom krste 

začatú svätosť v nás zdokonaľuje: osve-

cuje rozum, chráni nás, vôľu posilňuje 

láskou, aby sme verne zachovávali božie 

prikázania, vedie nás vo veľkodušnom spĺ-

ňaní svätej božej vôle. S posväcujúcou 

milosťou a nadprirodzenými ctnosťami dá-

va nám sedem svojich darov; sú to dišpo-

zície, čo nám umožňujú ochotne a učenlivo 

prijímať božské vnuknutia, ktorých cieľom 

je priviesť nás k väčšej nadprirodzenej 

dokonalosti. 

Ak sa celkom sveríme Duchu svätému, 

Duchu Ježišovmu a dáme sa od neho viesť, 

tu on bude stálou hybnou silou nášho nad-

prirodzeného života, plne rozvinie v nás 

milosť prijatých detí božích, ktorú sme do-

stali pri svätom krste, utvorí v nás Ježiša 

na slávu Otcovu, čo, pravda, je cieľ celého 

kresťanského úsilia. Naostatok v nebi skrze 

Ducha svätého uskutoční sa oblažujúce mi-

lovanie, dokonalá božia láska a nenarúšaný 

pokoj v dušiach. 
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Preto duše, túžiace po pravidelnom 

rozvití krstnej milosti a dôslednom vyvr-

cholení kresťanského života v nadprirodze-

nej svätosti, musia sa dostať do dôverného 

spojenia s Ježišovým svätým Duchom. 

V tom im pomôžu aj Hodinky na poctu 

Ducha svätého, previate triezvym, no pri-

tom hojne nasycujúcim liturgickým du-

chom. 
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OFFICIUM 

SPIRITUS SANCTI. 

Ad Matutinum. 

V. Spiritus sancti gratia illuminet sensus, 

et corda nostra. 

R. Amen, 

V. Domine, labia mea aperies.1 

R. Et os meum annuntiabít laudem tuam. 

V. Deus, in adjutorium meum intende.2 

R, Domine, ad adjuvandum me festina. 

Glória Patri. . , sicut erat. , . 

Alleluja, 

(v čase pôstnom) Laus tibi Domine, 

Rex aeternae gloriae. 

Hymnus. 

Nobis sancti Spiritus gratia sit data. 

De qua Virgo virginum fuit obumbrata, 

Cum per sanctum angelum fuit salutata, 

Verbum caro factum est, Virgo foecundata. 

2 Pritom sa prežehnávame. 
1 Pritom robíme krížik na čelo, ústa a prsia. 
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HODINKY NA POCTU 

DUCHA SVÄTÉHO. 

Matutínum. 

Ranné chvály. 

V. Milosť Ducha svätého nech osvieti 
rozum náš a napraví srdcia naše. 

R. Amen. 

V. Pane, otvor moje pery.1 

R. A moje ústa budú ohlasovať tvoju 
chválu. 

V. Bože, hľad mi byť na pomoci.2 

R. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. 

Sláva Otcu i Synu i Duchu svätému, 
ako bolo na počiatku, tak nech je teraz 
i vždycky i na veky vekov. Amen. 
Aleluja, 

(alebo v čase pôstnom) Chvála tebe, 

Pane, Kráľ večnej slávy. 

Hymnus. 

Milosf Ducha svätého nechže nám je daná, 

ňou bola zatienená všetkých panien Panna, 

ked ju anjel pozdravil, poslaný od Pána, 

Slovo telom stalo sa — Panna požehnaná. 

1 Pritom robíme krížik na čelo, ústa a prsia. 
2 Pritom sa prežehnávame. 



Ant. Veni, sancte Spiritus, reple tuorum 

corda fidelium et tui amoris iti eis 

ignem accende. 

V. Emitte Spiritum tuum et creabuntur. 

R- Et renovabis faciem terrae. 

Oratio. 

Adsit nobis, quaesumus, Domine, vir-
tus Spiritus sancti, quae et corda nostra 
clementer expurget et ab omnibus tueatur 
adversis. Per Dominum nostrum Jesum 
Christum Filium tuum: Qui tecum vivit 
et regnat in unitate ejusdem Spiritus 
sancti, Deus. Per omnia saecula saeculo-

rum. Amen. 
* 

Ad Prímam. 

V. Spiritus sancti gratia illuminet sensus, 

et corda nostra. 

R. Amen. 

V. Deus, in adjutorium meum intende. 

R. Domine, ad adjuvandum me festina. 

Glória Pa t r i . . . 

Alleluja, 

(v čase pôstnom)Laus tibi Domine, 

Rex aeternae gloriae. 
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Ant. Príd, Duch svätý, napĺňaj srdcia 
svojich veriacich a rozpaľuj v nich 
oheň svojej lásky. 

V. Vyšli Ducha svojho a všetko bude 

pretvorené. 

R. A obnovíš tvárnosť zeme. 

Modlitba. 

Prosíme ťa, Pane, daj, nech nám je 

sila Ducha svätého na pomoci, aby srdcia 

naše milostivo očistila a od všetkého zlého 

nás chránila. Skrze nášho Pána Ježiša 

Krista, tvojho Syna, ktorý s tebou žije 

a kráľuje v jednote tohože Ducha svätého, 

Boh po všetky večné veky. Amen. 

Príma. 

Modlitby na prvú hodinu dňa. 

V. Milosť Ducha svätého nech osvieti 
rozum náš a napraví srdcia naše. 

& Amen. 

V* Bože, hlad mi byť na pomoci. 

•K- Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. 

Sláva Otcu atd. . . . 

Aleluja, 

(alebo v čase pôstnom) Chvála tebe, 

Pane, Kráľ večnej slávy. 
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Hymnus. 

De Virgine Maria Christus fuit natus, 

Crucifixus, mortuus atque tumulatus, 

Resurgens discipulis fuit demonstratus, 

Et ipsis cernentibus in coelos elevatus. 

Ant. Veni sancte Spiritus, reple tuorum 

corda fidelium et tui amoris in eis 

ignem accende. 

V- Emitte Spiritum tuum et creabuntur. 

R- Et renovabis faciem terrae. 

Oratio. 

Adsít nobis, quaesumus, Domine vir-

tus Spiritus sancti, quae et corda nostra 

clementer expurget et ab omnibus tueatur 

adversis, Per Dominum nostrum . . . . 

Ad Tertiam. 

Ako pri príme okrem: 

Hymnus. 

Suum sanctum Spiritum Deus delegavit, 

In die Pentecostes Apostolos corifortavit, 

Et de linguis igneis ipsos inflammavit, 

Relinquere orphanos eos denegavit. 
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Hymnus. 

Kristus Pán sa narodil nám z Márie Panny, 

za nás zomrel na kríži a bol pochovaný, 

apoštolom ukázal sa po zmŕtvychvstatí, 

zpred ich zrakov v oblaku do nebies bol vzatý. 

Ant. Príď, Duch svätý, napĺňaj srdcia 
svojich veriacich a rozpaľuj v nich 
oheň svojej lásky. 

V. Vyšli Ducha svojho a bude všetko 

pretvorené. 

R. A obnovíš tvár zeme. 

Modlitba. 

Prosíme ta, Pane, daj, nech nám je 
sila Ducha svätého na pomoci, aby srdcia 
naše milostivo očistila a od všetkého zlého 
zachránila. Skrze nášho Pána Ježiša Kri-
sta, tvojho Syna, ktorý s tebou žije a krá-
ľuje v jednote tohože Ducha svätého. Boh 
po všetky večné veky. Amen. 

Tercia. 

Modlitba na tretiu hodinu dňa. 

Všetko ako pri prime okrem hymnu: 

Svôjho Ducha svätého poslal Boh, dar mieru, 

apoštolov v Turíc deň posilnil nadmieru, 

ohnivými jažykrtii rozplamenil vieru, 

nezanechal siroty opustené veru. 
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Ad Sextam. 

Ako pri príme okrem: 

Hymnus. 

Septiformem gratiam tunc acceperunt, 

Quare idiomata cuncta cognoverunt, 

Ad diversa climata mundi recesserunt, 

Et fidem catholicam tunc praedicaverunt. 

Ad Nonam. 

Ako pri príme okrem: 

Hymnus. 

Spiritus paraclitus fuit appelatus, 

Donum Dei, caritas, fons vivificans, 

Spirítalis unctio, ignis inflammans, 

Septíformis gratia, carisma vocatus. 

Ad Vespeias. 

Ako pri príme okrem: 

Hymnus. 

Dextrae Dei digitus, virtus spirítalis, 

Nos defendat, eruat ab omnibus malis, 

Ut nobis non noceat daemon infernalis, 

Protegat, nutriat foveatque sub alis. 
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S e x í cr. 
Modlitba na šiestu hodinu dňa. 

Všetko ako pri príme okrem hymnu: 

Sedemtvárnu milosť tí prijali v tej chvíli, 

rozličnými jazykmi hneď prehovorili, 

všetkých končín do sveta sa porozchodíli, 

katolícke učenie hlásať mali sily. 

N ona. 

Modlitby na deviatu hodinu dňa. 

Všetko ako pri príme okrem hymnu: 

Duchom utešitelom bol pomenovaný, 

pravá láska, boží dar, zdroj životadarný, 

pomazanie duchovné, oheň večne žiarny, 

sedemtvárnou milosťou ten dar je nazvaný. 

N e š p or. 

Večerné liturgické modlitby. 

Všetko ako pri príme okrem hymnu: 

Kiež prst božej pravice a duchovná sila 

ochranou od všetkých ziel nás oslobodila; 

by nám z pekiel diabla lesť nikdy neškodila, 

nech nás chráni podporou, ked nás krídlom skryla. 
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Ad Completorium. 

V. Spiritus sancti gratia . . . 

R. Amen. 

V. Converte nos, Deus salutaris noster. 

/'. Et averte iram tuam a nobis. 

V. Deus in adjutorium meum intende. 

R. Domine ad adjuvandum me festina. 

Glória Patri . . . 

Alleluja, 

(v čase pôstnom) Laus tibi Domine, 
Rex aeternae gloriae. 

Hymnus. 

Spiritus paraclitus nos velit juvare. 

Gressus nostros regere et illuminare, 

Ut, cum Deus venerit omnes judícare, 

Nos velit ad dexteram suam appelare. 

Ostatné ako pri príme. 

Commendatio. 

Has horas canonicas cum devotione, 

Tibi sancte Spiritus, pia ratione 

Dixi, ut nos visites inspiratione 

Et vivamus jugiter in coeli regióne. Amen. 
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Kompletóiium. 
Doplnok večerných modlitieb. 

V. Milosť Ducha svätého nech osvieti 
rozum náš a napraví srdcia naše. 

R. Amen. 

V. Obráť nás, Bože, náš Spasiteľ. 

R. A odvráť svoj hnev od nás. 

V. Bože, hlad mi byť na pomoci. 

R. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. 

Sláva Otcu . . . 

Aleluja, 
(alebo v čase pôstnom) Chvála tebe, 

Pane, Kráľ večnej slávy. 

Hymnus. 

Nech nás ráči podporif vždy Duch UtešiteT, 

kroky naše spravovať, osvecovať mysel, 

by, ked všetkých súdiť nás v jeden deň Boh prišiel, 

k vyvoleným sobral nás, žiť s ním nad pomysel. 

Ostatné ako pri príme. 

Porúčame. 

Modlil som sa hodinky tieto k tebe, Pane, 

Duchu svätý, pokorne, vrúcne a oddane, 

nech vždy tvoje vnuknutie v našich dušiach planie, 

by sme žili v nebesách, ked večnosť nastane. Amen. 
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Litánie k Duchu svätému. 

Pane, zmiluj sa nad nami. 
Kriste, zmiluj sa nad nami. 
Pane, zmiluj sa nad nami. 
Kriste, počuj nás. 
Kriste, vypočuj nás. 
Otče s nebies, Bože, zmiluj sa nad nami. 
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, 
Duch svätý, Bože, 
Svätá Trojica, jeden Bože, 
Duch, od Otca aj Syna vychádzajúci, 

zmiluj sa nad nami. 
Duch, o Kristovi svedčiaci. 
Duch, učiaci nás všetku pravdu, 
Duch, ktorého podivnou mocou uskutočnilo 

sa vtelenie Pánovo v lone Panny, 
Duch Pánov, napĺňajúci zemský okruh, 
Duch Boží, v nás prebývajúci, 
Duch múdrosti a rozumu, 
Duch rady a sily, 
Duch vedenia a nábožnosti, 
Duch bázne pred Pánom, 
Duch mnohotvárnej milosti, 
Duch, ktorého pomazanie poúča nás 

o všetkom, 
Duch, ktorý skúmaš všetko, aj hlbokosti 

božie, 
Duch, prosiaci za nás nevysloviteľnými 

vzdychmi, 
Duch, v ktorom sme sa znova zrodili, 
Duch, skrze ktorého rozliala sa božia láska 

v našich srdciach, 
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Duch, prijímajúci za synov božích, 
Duch, napomáhajúci našu slabosť, 
Duch, ktorým apoštoli naplnení neohrožene 

vyznávali Krista, 
Duch, posudzovateľ myšlienok a úmyslov 

srdca, 
Duch utešiteľ, ostávajúci s nami na veky, 
Bud nám milostivý, odpusť nám, 

Duch svätý. 
Bud nám milostivý, vyslyš nás, 

Duch svätý. 
Od všetkého zlého, vyslobod nás, 

Duch svätý. 
Od každého hriechu, 
Od diabolských pokušení a úkladov, 
Od každej opovážlivosti a každého 

zúfalstva, 
Od odporovania poznanej pravde, 
Od závidenia bratskej lásky, 
Od tvrdošijnosti a nekajúcnosti, 
Od všetkej duševnej a telesnej nečistoty, 
Od hnevného, hašterivého a nesvorného 

ducha, 
Od smilného ducha, 
Od každého zlého ducha, 
Pre svoje večné vychádzanie od Otca 

a Syna, 
Pre zázračné počatie Syna Božieho, 

uskutočnené tvojím spoluúčinkovaním, 
Pre svoje sostúpenie na Kristových 

učeníkov, 
V deň súdny, 
My hriešnici, prosíme ťa, počuj nás. 
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Aby si nám milostivý byť ráčil, 
Aby, ako duchom žijeme, tak aj duchom 

sme chodili, 
Aby sme duchom umŕtvovali telesné 

skutky, 
Aby sme nezarmucovali svätého Ducha 

Božieho, 
Aby sme neurážali Ducha milosti, 
Aby sme sa usilovali zachovávať jednotu 

ducha vo sväzku pokoja, 
Aby sme duchom chodiac nekonali telesné 

žiadosti, 

Aby sme neverili každému duchu, 
ale skúšali duchov, či sú od Boha, 

Aby sme pamätali na to, že sme chrámami 
Ducha svätého, a tak chránili sa ho 
poškvrniť, 

Aby sme sa pri pochybení poúčali 
v nežnom a vľúdnom duchu, 

Aby sme siali v duchu a z ducha žali 
večný život, 

Aby si ráčil v nás vzbudzovať a živiť 
ducha chudoby, 

Aby si nás ráčil urobiť tichými a miernymi, 
Aby si nám ráčil dať milosť spasiteľného 

smútku a svätých sĺz, 
Aby si ráčil v nás podnecovať hlad a smäd 

po pravej spravodlivosti, 
Aby si nám ráčil vliať úprimné city 

milosrdenstva a lásky, 
Aby si ráčil v nás obnoviť pravého ducha 

a stvoriť čisté srdce, 
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Aby sme boli pokojamilovní a hodní volať 
sa dietkami božími, 

Aby sme zmužile a vytrvale znášali 
prenasledovanie pre spravodlivosť, 

Aby sme nezarmucovali svätého Ducha 
Božieho, ktorým sme poznačení, 

Aby si nám dožičiť ráčil vytrvať 
až do konca vo viere, nádeji a láske, 

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, 
vylej na nás Ducha svätého, 
sošli nám prisľúbeného Ducha Otcovho, 
daj nám Ducha pokoja. 

Otčenáš, Zdravas. 

V. Srdce čisté stvor vo me, ó Bože. 

R. A pravého ducha obnov vo vnútor-

nostiach mojich. 

V. Neoddaľuj ma od tváre svojej. 

R. A neodnímaj mi svätosť svojho ducha. 

V. Navráť mi radosť svojej spásy. 

R. A pomáhaj mi duchom veľkodušným. 

V. Milosť Ducha svätého. 

R. Nech osvieti rozum náš a napraví 

srdcia naše. 

V. Pane, vyslyš modlitbu moju. 

R, A volanie moje nech dôjde k tebe. 

Modlime sa. 

Bože, ktorému je každé srdce otvo-
rené a s ktorým sa každá vôľa rozpráva 
a pred ktorým nič nie je skryté, očisť 



vliatím svätého Ducha myšlienky nášho 
srdca, aby sme si zaslúžili dokonale ťa 
milovať a dôstojne chváliť. 

Prosíme ťa, Pane, daj, nech nám je 
sila Ducha svätého na pomoci, aby srdcia 
naše milostivo očistila a od všetkého zlého 
nás chránila. 

Všemohúci, večný Bože, ktorého Duch 
posväcuje a riadi celé telo Cirkvi, vypočuj 
nás, ktorí prosíme za všetky duchovné 
rady, aby tvojou darovanou milosťou všet-
ky stupne ti verne slúžily. Skrze nášho 
Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý 
s tebou žije a kráľuje v jednote tohože 
Ducha svätého, Boh po všetky večné veky. 
Amen. 

Sekvencia na svätého Ducha. 

Duch svätý, príd s neba, 
a vydať ráč zo seba 
žiaru svetla pravého. 

Príd k nám Otče strápených, 
darca darov sľúbených, 
svetlo srdca bôľneho. 

Najvernejší Tešiteľ, 
poslal ťa k nám Spasiteľ, 
Ty sladké občerstvenie. 

V práci si poľahčenie, 
v sparne si osvieženie, 
v plači si potešenie. 
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Svetlo plné radosti, 
naplň srdca temnosti, 
ľudu tebe verného. 

Bez pomocnej milosti, 
človek žije v hriešnosti, 
nie je v ňom nič dobrého. 

Očisť duše pramene, 
zaviaž, čo je znavené, 
uzdrav, čo je zranené. 

Zohni, čo je stuhnuté, 
zohrej, čo je studené, 
naprav, čo je zblúdené. 

• Daruj všetkým veriacim 
a v teba dúfajúcim 
dar sedmorých milostí. 

Odplatu udeľ čnosti, 
slávu po tej časnosti 
a nebeské radosti. — Amen. 

Modlitba Ľudovíta Granadského, OP. 

Ó Duch svätý, utešiteľ, ktorý si na 
Turice sostúpil na apoštolov a ich srdcia 
naplnil láskou, milosťou a múdrosťou. 
Prosíme ťa pre to nevýslovné milosrden-
stvo a tú nevýslovnú štedrotu, aby si ráčil 
naplniť hlbiny mojej duše svojou milosťou 
a moje najhlbšie vnútro svojou nevýslov-
né slastnou láskou. 

Ó najsladší milovník čistých sŕdc, 
zapáľ a rozplameň celé moje vnútro naj-
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ľúbeznejším ohňom svojej lásky, aby roz-
pálené súc k tebe bolo strhnuté a k tebe 
mocne smerovalo, ktorý si posledný ciel 
a hlbina všetkého dobra. Ó najsladší mi-
lovník svätých duší, keďže ty, Pane, dobre 
vieš, že ja nič nemôžem od seba, vystri 
svoju dobrotivú ruku na mňa a učiň, aby 
som vyšiel zo seba a došiel k tebe. Preto, 
Pane, odhod na zem, umŕtvi, vysuš a zmar 
vo mne, čo len chceš, aby si ma urobil 
vo všetkom podrobeným svojej vôli, žeby 
nabudúce môj život bol pred tebou doko-
nalou obetou alebo skorej zápalnou obe-
tou, čo by bola celá spálená ohňom tvojej 
lásky. Amen. 

Modlitba k Duchu svätému za Cirkev. 

Ó Stvoriteľ, Duch svätý, pomáhaj 
milostivo katolíckej Cirkví a svojou ne-
beskou silou ju posilňuj a utvrdzuj; svojou 
láskou a milosťou obnovuj ducha svojich 
služobníkov, ktorých si pomazal, aby v te-
be oslavovali Otca a jeho jednorodeného 
Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Amen. 
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