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NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU 

Duchu Svatý, buď mým přítelem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh jak prožívat tuto novénu: 

a) Pomodlit se litanie. 

b) Přečíst krátký úryvek z Písma a zamyšlení na den. Pokud je součástí  textu výzva k nějakému 

úkolu, doporučujeme napsat si svá zjištění nebo rozhodnutí do sešitu a v ten den je realizovat. 

c) Věnovat minimálně 15 minut modlitbě chvály. Ve chvále, se na rozdíl od prosby, nesoustředíme 

na své potřeby, ale věnujeme veškerou pozornost tomu, koho chválíme – Hospodinu. Můžete mít 

vlastní způsob prožívání času chvály nebo se nechte inspirovat tímto návrhem: začněte chválovou 

písní (zazpívejte si svou oblíbenou píseň chvály, nebo si vyslechněte její nahrávku nebo si 

vyslechněte odkaz na youtube, který uvádíme). Po písní přečtěte nebo zazpívejte nahlas 2 až 3 

žalmy (od str.6 najdete výběr žalmů na každý den). Po recitaci nebo zpěvu žalmů pokračujte ve 

chvále vlastními slovy a zakončete minutou tiché adorace Pána, přítomného ve vašem srdci. 
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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 schopnosti 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 a na 

věky věků. Amen.  
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1. den novény: Duch Svatý vnáší do mého života řád. 
 

 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami 

vznášel se duch Boží. Gn 1,2 

 Dát se vést Duchem je život a pokoj. Řím 8,6 

 Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. 1Kor 14,33 
 

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, věci 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. 

 

2. den novény: Duch Svatý mě prozřetelně vede skrze události. 

Když se zase jiný připravuje k plavbě a hodlá se pustit přes divoké vlny, vzývá dřevo, 
chatrnější než plavidlo, které jej nese. Loďku ovšem vymyslila touha po výdělku a  zhotovila ji 
moudrost řemeslníka; ale tvá prozřetelnost, Otče, ji řídí, neboť tys i mořem razil cestu a vlnami 
bezpečnou pouť. Ukazuješ, že můžeš zachránit ze všeho, i kdyby někdo nezkušený vyplul na 
moře . Chceš, aby plody tvé moudrosti nezůstaly nevyužity, proto i kusu dřeva svěřují lidé svůj 
život, na člunu proplouvají příbojem a bezpečně přistanou. Moudr 14,1 -5 

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. 

3. den novény: Duch Svatý mi zpřítomňuje Ježíše. 
 

Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi 
zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla 
milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude 
nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kra lovat nad 
rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, 
vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě 
zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.  Lk 1,28-35 

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém. 1Kor 12,3  
 

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. 
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4. den novény: Duch Svatý mi dosvědčuje, že jsem Boží dítě. 

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece Ducha otroctví, 
abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! 
Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové – 
dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží 
slávy. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má 
být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Řím 
8,14-19 

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. 
 

5. den novény: Duch Svatý působí mému srdci radost, utěšuje a uzdravuje. 

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré 
útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli 
tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí 
utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. 2 Kor 1,3-5 

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! 

 

6. den novény: Duch Svatý mě usvědčuje z hříchu a zahrnuje milosrdenstvím. 

Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám 
nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a 
soud: Hřích v tom, že ve mne nevěří; spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne 
nespatříte; soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Jn 14,7 -11 

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.  

 

7. den novény: Duch Svatý mi dává dobré nápady, schopnost i čas je uskutečnit. 

V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení 
Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, 
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dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak 
rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval Zákon, vzal ho Simeon do náručí a 
takto chválil Boha: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, 
neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy – světlo, jež bude 
zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“ Lk 2,25-32 

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. 
 

8. den novény: Duch Svatý mi přivádí do života lidi, které mohu milovat a přijímat. 

Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tis íce lidí. Vytrvale 
poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, 
neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a 
měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo 
potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s 
radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k 
jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Sk 2, 41-47 

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. 
 

9. den novény: Duch Svatý mě vybavuje charismaty pro službu druhým, aby skrze mně 

zakusili Boží lásku. 

Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná 
působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev 
Ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému 
slovo poznání podle téhož Ducha, někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v 
jednom a témž Duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému 
rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To 
všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní  dar, jak sám chce.                   
1Kor 12,4-11 

Napiš si nejméně tři charismata, která máš. Poznáš to podle toho, že 1. ti někdo dal v té 

oblasti pozitivní zpětnou vazbu, 2. děláš to rád a s určitou snadností (i když se někdy 

musíš přemoci) a 3. vnímáš, že skrze toto obdarování jedná Bůh. Poděkuj mu a pros 

Ducha Svatého, aby Tě dál vedl v používání charismat a naplňoval tě touhou po tom, 

aby druzí lidé Pána poznali. 
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1. den novény: modlitba žalmů: 

Žalm 144 

Požehnán buď Hospodin, má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit! Moje milosrdenství 

a moje pevná tvrz, můj nedobytný hrad, můj vysvoboditel, můj štít, k němuž se utíkám, on mi můj 

lid podmaňuje. Hospodine, co je člověk, že ho bereš na vědomí, co syn člověka, že na něj myslíš? 

Člověk se podobá vánku, jeho dny jsou jak stín pomíjivé. Hospodine, nakloň nebesa a sestup! 

Dotkni se hor a bude se z nich kouřit. Udeř bleskem, rozptyl nepřátele , vypusť své šípy a uveď je v 

zmatek, vztáhni ruku z výše, vyprosti mě a vysvoboď z nesmírného vodstva, z rukou cizozemců! 

Jejich ústa mluví šalebně, jejich pravice je pravice zrádná! Bože, chci ti zpívat novou píseň, s 

harfou o deseti strunách budu ti pět žalmy. Ty, jenž dáváš spásu králům, jenž Davida, svého 

služebníka, vyprošťuješ od zhoubného meče, vyprosti mě a vysvoboď z rukou cizozemců! Jejich 

ústa mluví šalebně, jejich pravice je pravice zrádná. Kéž jsou naši synové jak štěpy, krásně urostlí v 

svém mládí. Naše dcery ať jsou jako sloupy vytesané podle chrámového vzoru. Naše sýpky ať jsou 

plné, ať skýtají hojnost všeho. Našich ovcí ať je na tisíce, desetitisíce všude vůkol, náš skot ať je 

březí. Ať nás nepostihne vpád a odvlékání, ať nezazní žalostný křik na ulicích. Blaze lidu, jemuž se 

tak daří. Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin! 

Žalm 145 

Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy. Veliký je Hospodin, 

nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat. Všechna pokolení chválí tvoje skutky 

zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy. Tvoje velebnost je důstojná a slavná, chci přemýšlet o tvých 

divuplných dílech. Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích, i já budu 

vypravovat o tvé velikosti. Budou šířit vše , co připomíná tvoji velkou dobrotivost, budou jásat, jak 

jsi spravedlivý. Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný. Hospodin 

je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré 

tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí, ať hovoří o tvém slavném kralování, ať promluví o tvé 

bohatýrské síle, aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy a slávu a důstojnost království 

tvého. Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. Hospodin 

podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje. Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim 

v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije. Hospodin je 

spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Hospodin je blízko všem, 

kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když 

volají o pomoc, a zachrání je. Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny svévolníky 

vyhlazuje. Z mých úst zazní chvála Hospodinu, jeho přesvatému jménu  bude dobrořečit všechno 

tvorstvo navěky a navždy. 

Žalm 146 

 

Haleluja. Chval, duše má, Hospodina! Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu 

zpívat žalmy, co živ budu. Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není. Jeho duch 

odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány. Blaze tomu, kdo má ku 

pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu, jenž učinil nebesa i zemi s 

mořem a vším, co k nim patří, jenž navěky zachovává věrnost. Utištěným dopomáhá k  právu, 

hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně. Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté 

napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se 

sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu. Hospodin bude kralovat věčně, Bůh tvůj, Sijóne, po 

všechna pokolení. Haleluja. 



 7 

 

2. den novény: modlitba žalmů: 

Žalm 96 

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země! Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho 

jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu, vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o 

jeho divech, neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy. Všechna 

božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe. Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a lesk v 

svatyni jeho. Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc, přiznejte Hospodinu 

slávu jeho jména! Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho, v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu! Svíjej se 

před ním, celá země! Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím neotřese. 

On povede při národů podle práva. Nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím, co je v něm, se 

rozburácí, pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lesevstříc 

Hospodinu, že přichází, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své 

pravdy. 

Žalm 97 

Hospodin kraluje! Zajásej, země, raduj se, ostrovů množství! Oblak a mrákota jsou kolem něho, 

spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu. Žene se před ním oheň, kolkolem sežehne jeho protivníky. 

Nad světem planou světla jeho blesků, země to vidí a svíjí se v křeči. Hory se před Hospodinem jako vosk 

taví, před Pánem veškeré země. Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu. 

Budou zahanbeni všichni, kteří slouží modlám, kdo se chlubí svými bůžky; jemu se všichni bohové 

klanějí. Sijón to slyší a raduje se, jásají dcery judské nad tvými soudy, Hospodine. Vždyť ty, Hospodine, 

jsi nejvyšší nad celou zemí, neskonale převyšuješ všechny bohy. Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v 

nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje. Pro spravedlivého je zaseto 

světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce. Radujte se, spravedliví, z Hospodina, vzdejte chválu tomu, co 

připomíná jeho svatost! 

Žalm 98 

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží! 

Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost, na své milosrdenství se 

rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele. Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha. Hlahol 

Hospodinu, celá země, dejte se do plesu, pějte žalmy, pějte Hospodinu žalmy při citeře, při citeře nechť 

zazvučí žalmy; s doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem Králem! Ať se moře s tím, co je v 

něm, rozburácí, svět i ti, kdo na něm sídlí, dlaněmi nechť zatleskají řeky, s nimi ať plesají horyvstříc 

Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva. 

3. den novény: modlitba žalmů: 

Žalm 103 

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, 

nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, 

vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, 

tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Dal 

poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky. Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, 

nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, 

neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho 

milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše 
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nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že 

jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; 

sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. Avšak Hospodinovo milosrdenství je od 

věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho 

smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne 

svou královskou mocí. Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy 

poslušni jeho slova! Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte 

jeho vůli! Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč, má duše, 

Hospodinu! 

Žalm 104 

Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Hospodine, Bože můj, jsi neskonale velký, oděl ses velebnou důstojností. 

Halíš se světlem jak pláštěm, rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu. Mezi vodami si kleneš síně, z 

mračen si vůz činíš a vznášíš se na perutích větru. Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy. 

Zemi jsi založil na pilířích, aby se nehnula navěky a navždy. Propastnou tůň jsi přikryl jako šatem. Nad 

horami stály vody; pohrozils a na útěk se daly, rozutekly se před tvým hromovým hlasem. Když 

vystoupila horstva, klesly do údolí, do míst, která jsi jim určil. Mez, kterou jsi stanovil, už nepřekročí, 

nepřikryjí znovu zemi. Prameny vysíláš do potoků, které mezi horami se vinou. Napájejí veškerou zvěř 

polí, divocí osli tu hasí žízeň. Při nich přebývá nebeské ptactvo, ozývá se v ratolestech. Ze svých síní 

zavlažuješ hory, země se sytí ovocem tvého díla. Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval 

člověk, a tak si ze země dobýval chléb. Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než 

olej; chléb dodá lidskému srdci síly. Hospodinovy stromy se sytí vláhou , libanónské cedry, které on 

zasadil. A tam hnízdí ptactvo, na cypřiších má domov čáp. Horské štíty patří kozorožcům, skaliska jsou 

útočištěm pro damany. Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit. Přivádíš tmu, 

noc se snese, celý les se hemží zvěří; lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy. Slunce vychází a 

stahují se, v doupatech se ukládají k odpočinku. Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera. 

Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů. Tu je veliké a 

širé moře: hemží se v něm nespočetných živočichů maličkých i velkých, plují po něm lodě. Vytvořil jsi 

livjátana, aby v něm dováděl. A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm; rozdáváš jim 

a oni si berou, otevřeš ruku a nasytí se dobrým. Skryješ-li tvář, propadají děsu, odejmeš-li jejich ducha, 

hynou, v prach se navracejí. Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu, a tak obnovuješ tvářnost země. 

Hospodinova sláva potrvá věčně! Hospodin se bude radovat ze svého díla. Shlédne na zemi a ta se třese, 

dotkne se hor a kouří se z nich. Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, 

dokud budu. Kéž mu je příjemné moje přemítání! Hospodin je moje radost. Kéž hříšníci vymizí ze země, 

kéž svévolníci nejsou! Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Haleluja. 

4. den novény: modlitba žalmů: 

Žalm 8 

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. 

Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele 

planoucího pomstou. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je 

člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven 

Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy 

mu kladeš: všechen brav a skot a také polní zvířataa ptactvo nebeské a mořské ryby, i netvora , který se 

prohání po mořských stezkách. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! 

Žalm 18 

Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo. Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli, Bože 

můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade! Když jsem vzýval Hospodina, 
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jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. Ovinuly mě provazy smrti, zachvátily mě 

dravé proudy Ničemníka, provazy podsvětí se kolem mne stáhly, dostihly mě léčky smrti. V soužení jsem 

vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání 

proniklo až k jeho sluchu. Země se zachvěla, roztřásla se, hory v základech se hnuly, chvěly se před jeho 

plamenným hněvem. Z chřípí se mu valil dým, z úst sžírající oheň, planoucí řeřavé uhlí. Sklonil nebesa a 

sestupoval, pod nohama černé mračno. Na cheruba usedl a letěl a vznášel se na perutích větru. Temno 

učinil svou skrýší, stánkem kolem sebe, temné vodstvo, mračna prachu. Mračna se hnala před jeho jasem, 

krupobití a hořící uhlí. Hospodin na nebi zaburácel, Nejvyšší vydal svůj hlas, krupobití a hořící uhlí. 

Vyslal své šípy a rozehnal mračna , množstvím blesků je uvedl v zmatek. Tu se objevila koryta vod, 

základy světa se obnažily, když jsi, Hospodine, zaútočil, když jsi zadul svým hněvivým dechem. Vztáhl 

ruku z výše, uchopil mě, vytáhl mě z nesmírného vodstva. Nepříteli mocnému mě vyrval, těm, kdo 

nenáviděli mě, kdo zdatnější byli. Přepadli mě v den mých běd, ale Hospodin mě podepíral, učinil mě 

volným; ubránil mě, protože si mě oblíbil. Hospodin mi odplatil podle mé spravedlnosti, odměnil mě 

podle čistoty mých rukou, neboť jsem dbal na Hospodinovy cesty, neodvrátil jsem se svévolně od svého 

Boha. Všechny jeho řády jsem měl na zřeteli, neodvrhl jeho nařízení. Jeho jsem se dokonale držel, 

varoval se nepravosti. Podle mé spravedlnosti mě Hospodin odměňoval, podle čistoty mých rukou, tak 

jak jevila se jemu. Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost, ryzímu svou 

ryzost osvědčuješ, s neupřímným se však pouštíš do zápasu. Ty lid ponížený zachraňuješ, ale povýšené 

nutíš sklopit oči. Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot. S tebou proběhnu i 

nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne 

Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají. Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je 

skála, ne-li Bůh náš! Bůh, který mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou, ten dává mým nohám 

hbitost laně, na mých posvátných návrších mi dopřává stanout, učí bojovat mé ruce a mé paže napnout 

bronzový luk. Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals 

volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou. Opásals mě statečností k boji; ty, kdo povstávají proti 

mně, sám srazíš. Obrátil jsi na útěk mé nepřátele, navždy umlčím ty, kdo mě nenávidí. Živ je Hospodin! 

Buď požehnána moje skála, vyvýšen buď Bůh, má spása! Bůh, jenž mě pověřil vykonáním pomsty, 

národy mi podrobuje. Vysvoboditeli od nepřátel, pozvedáš mě nad ty, kdo proti mně povstávají, ty mě 

násilníku vyrveš. Proto ti vzdám, Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy tvému jménu. 

Velká vítězství dopřává svému králi, prokazuje milosrdenství svému pomazanému, Davidovi, a jeho 

potomstvu navěky! 

6. den novény: modlitba žalmů: 

Žalm 29 

Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu. Přiznejte Hospodinu slávu jeho 

jména, v nádheře svatyně klanějte se Hospodinu. Hospodinův hlas burácí nad vodami, zahřímal Bůh 

slávy, Hospodin nad mocným vodstvem. Hospodinův hlas je plný moci, Hospodinův hlas je plný 

důstojnosti. Hospodinův hlas poráží cedry, Hospodin poráží cedry libanónské. Nutí poskakovat Libanón 

jak býčka, Sirjón jako mládě jednorožce. Hospodinův hlas křeše plameny ohně. Hospodinův hlas nutí 

poušť svíjet se v křeči, Hospodin nutí svíjet se v 

křeči poušť Kádeš. Hospodinův hlas nutí laně k porodu, sloupává z lesních stromů kůru a vše v jeho 

chrámu volá: „Sláva!“ Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král navěky. Hospodin 

dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem. 

Žalm 30 

Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin , nedopřáls mým nepřátelům, aby se nade mnou 

radovali. Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě. Vyvedl jsi mě z podsvětí, 

Hospodine, zachovals mě při životě, abych nesestoupil v jámu. Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, 

vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost, neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý 
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život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá. V dobách pohody jsem řekl: Mnou nikdy nic neotřese. 

Hospodine, svou přízní jsi mocnou učinil mou horu. Ukryls tvář a zděsil jsem se. K tobě, Hospodine, 

volám, tebe, Panovníku, prosím: Jaký užitek vzejde z mé krve, sestoupím-li v jámu? Což ti prach vzdá 

chválu, bude hlásat tvoji věrnost? Hospodine, slyš a smiluj se nade mnou, buď mi pomocníkem, 

Hospodine. Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí, aby 

má sláva ti pěla žalmy a již neumlkla. Hospodine, Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně. 

Žalm 32 

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost 

nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal. Ve 

dne v noci na mně těžce ležela tvá ruka, vysýchal mně morek jako v letním žáru. Svůj hřích jsem před 

tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A 

ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. 

I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne. Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad 

tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti 

radit, spočine na tobě mé oko. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu: toho zdobí ohlávka a uzda na 

zkrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Mnoho bolestí postihne svévolníka, toho však, kdo doufá v 

Hospodina, obklopuje milosrdenství. Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví, plesejte všichni, kdo 

máte přímé srdce! 

7. den novény: modlitba žalmů: 

Žalm 33 

Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit. Hospodinu vzdejte chválu při 

citeře, zpívejte mu žalmy s harfou o deseti strunách. Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu 

polnic . Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný. Miluje spravedlnost a právo, 

Hospodinova milosrdenství je plná země. Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst 

pak všechen jejich zástup. Jako hrází drží pohromadě mořské vody, vodstva propastí uložil v zásobnicích. 

Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho bázni! Co on řekl, to se stalo, jak 

přikázal, tak vše stojí. Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí. Záměry Hospodinovy platí 

věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení. Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si 

zvolil za dědictví. Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny kdo ji obývají zemi. On utvořil srdce každého z 

nich, on též rozumí všem jejich skutkům. Král se nezachrání velkým vojskem, rek se nevyprostí velkou 

zmužilostí. Selže kůň, k záchraně nepostačí , velkou silou svou k úniku nepomůže. Ale oko Hospodinovo 

bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, aby ze smrti je vysvobodil, 

naživu je zachoval v čas hladu. Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Z 

něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; 

na tebe s důvěrou čekáme! 

Žalm 34 

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O Hospodinu mluv s 

chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho 

jméno. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Kdo na 

něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí. Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení 

byl jeho spása. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha , a bude je bránit. 

Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. Žijte v Hospodinově bázni, 

jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek. I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí 

těm, kdo se dotazují Hospodina. Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni. Kdo si 

oblíbil život a miluje dny, aby užíval dobra? Střez svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi. 

Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj. Oči Hospodinovy jsou obráceny k 
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spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho. Hospodinova tvář se však obrací proti 

pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich. Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech 

soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi , jejichž duch je 

zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. Ochraňuje všechny 

jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna. Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí 

spravedlivého, ponese vinu. Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu 

utíkají, vinu neponese. 

Žalm 40/1. část 

Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. 

Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi 

vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v 

Hospodina. Blaze muži, který doufá v Hospodina, k obludám se neobrací, ani k těm, kteří se uchylují ke 

lži. Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. 

Chci je rozhlašovat, mluvit o nich , je jich tolik, že je vypovědět nelze. Obětní hod ani oběť přídavnou sis 

nepřál, nýbrž protesals mi uši; nežádals oběť zápalnou ani oběť za hřích. Tu jsem řekl: Hle, přicházím, 

jak ve svitku knihy o mně stojí psáno. Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve 

svém nitru. 

8. den novény: modlitba žalmů: 

Žalm 92 

Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy, hlásat zrána tvoje 

milosrdenství a v noci tvou věrnost při nástroji o deseti strunách, s harfou, při hře na citeru. Hospodine, 

svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou: Tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé, 

tvoje záměry jsou přehluboké! Tupec o tom neví, hlupák tomu nerozumí. Svévolníci bují jako plevel, 

všichni pachatelé ničemností rozkvétají, aby byli navždy vyhlazeni. Ty však, Hospodine, jsi navěky 

vyvýšený. Ano, tvoji nepřátelé, Hospodine, ano, tvoji nepřátelé zhynou, všichni pachatelé ničemností 

budou rozprášeni. Můj roh jsi však vyvýšil jako roh jednorožce, olej nejčistší jsi na mne vylil. Moje oko 

shlíží na ty, kdo proti mně sočí, moje uši slyší o zlovolných útočnících. Spravedlivý roste jako palma, 

rozrůstá se jako libanónský cedr. Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích 

našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží, aby hlásali, že Hospodin je přímý, 

skála má, a podlosti v něm není! 

Žalm 93 

Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. Oděl se Hospodin, opásal se mocí. Pevně je založen svět, nic jím 

neotřese. Tvůj trůn pevně stojí odedávna. Ty jsi od věčnosti. Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj 

hlas, zvedají řeky své vlnobití. Nad hukot mohutných vodstev, nad vznosné příboje mořské je vznešenější 

Hospodin na výšině. Tvá svědectví jsou naprosto věrná. A tvému domu přísluší svatost do nejdelších 

časů, Hospodine! 

Žalm 94/1. část 

Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy, vstupme před jeho tvář s 

díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů! Hospodin je velký Bůh, je velký Král nad všemi bohy. On 

má v svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu. Jeho je moře, on sám je učinil, souš vytvořily 

jeho ruce. Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš 

Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. 
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9. den novény: modlitba žalmů: 

Žalm 103 

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, 

nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, 

vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem, 

tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Dal 

poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky. Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, 

nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, 

neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho 

milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše 

nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že 

jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; 

sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. Avšak Hospodinovo milosrdenství je od 

věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho 

smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne 

svou královskou mocí. Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy 

poslušni jeho slova! Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte 

jeho vůli! Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč, má duše, 

Hospodinu! 

Žalm 104 

Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Hospodine, Bože můj, jsi neskonale velký, oděl ses velebnou důstojností. 

Halíš se světlem jak pláštěm, rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu. Mezi vodami si kleneš síně, z 

mračen si vůz činíš a vznášíš se na perutích větru. Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy. 

Zemi jsi založil na pilířích, aby se nehnula navěky a navždy. Propastnou tůň jsi přikryl jako šatem. Nad 

horami stály vody; pohrozils a na útěk se daly, rozutekly se před tvým hromovým hlasem. Když 

vystoupila horstva, klesly do údolí, do míst, která jsi jim určil. Mez, kterou jsi stanovil, už nepřekročí, 

nepřikryjí znovu zemi. Prameny vysíláš do potoků, které mezi horami se vinou. Napájejí veškerou zvěř 

polí, divocí osli tu hasí žízeň. Při nich přebývá nebeské ptactvo, ozývá se v ratolestech. Ze svých síní 

zavlažuješ hory, země se sytí ovocem tvého díla. Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval 

člověk, a tak si ze země dobýval chléb. Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než 

olej; chléb dodá lidskému srdci síly. Hospodinovy stromy se sytí vláhou , libanónské cedry, které on 

zasadil. A tam hnízdí ptactvo, na cypřiších má domov čáp. Horské štíty patří kozorožcům, skaliska jsou 

útočištěm pro damany. Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit. Přivádíš tmu, 

noc se snese, celý les se hemží zvěří; lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy. Slunce vychází a 

stahují se, v doupatech se ukládají k odpočinku. Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera. 

Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů. Tu je veliké a 

širé moře: hemží se v něm nespočetných živočichů maličkých i velkých, plují po něm lodě. Vytvořil jsi 

livjátana, aby v něm dováděl. A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm; rozdáváš jim 

a oni si berou, otevřeš ruku a nasytí se dobrým. Skryješ-li tvář, propadají děsu, odejmeš-li jejich ducha, 

hynou, v prach se navracejí. Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu , a tak obnovuješ tvářnost země. 

Hospodinova sláva potrvá věčně! Hospodin se bude radovat ze svého díla. Shlédne na zemi a ta se třese, 

dotkne se hor a kouří se z nich. Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, 

dokud budu. Kéž mu je příjemné moje přemítání! Hospodin je moje radost. Kéž hříšníci vymizí ze země, 

kéž svévolníci nejsou! Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Haleluja. 

 

 

 


