CHVÁLY NEJSVĚTĚJŠÍHO BOHA OTCE
Bože, Ty jsi můj Bůh, po Tobě prahnu. Mé srdce po Tobě žízní, mé tělo po Tobě touží… cítím
se jako vyprahlá země, bez Tebe vyčerpaná a bezvodá, toužím patřit na Tvou Tvář. Přemítám o
Tobě na lůžku, rozjímám o Tobě přes den i v noci, má duše se k Tobě utíká. Jak je krásné přátelit
se s Tebou, můj sladký Bože. Tvá přítomnost mi dává radost a je sladší než med. Tvá vůně
proniká celým vesmírem a osvěžuje mého ducha. Chválím Tvé svaté jméno.
-

Chválíme Tě Bože (opakujeme před každou invokací):
že jsi nás zachránil prostřednictvím křtu a obnovení v Duchu Svatém
že jsi nás nepotrestal, když jsme hřešili a opustili správné cesty
Ty jsi vzkříšení, jsi zářící očistná voda z Životodárného pramene, jehož vody očišťují,
obnovují a vdechují do nás Život
jsi živý a uprostřed nás na základě čtení Písma svatého, které nám osvětluje Duch Svatý
neboť nám ustavičně zjevuješ svou lásku – od prvního dne, kdy jsme začali existovat
neboť jsi nám projevil svou nezměrnou milost a dovolil jsi nám okoušet svou dobrotu
neboť proměňuješ naše životy v ustavičnou modlitbu
neboť nás učíš upínat své myšlenky jen na nebeské věci, abychom rostli
neboť své záměry kážeš bez rozdílu celému světu jako Otec
za Tvé zásady, které jsou ušlechtilé a ryzí
že vládneš s mírností a něhou
že nás celý život posvěcuješ
že zahaluješ milostí ty, kteří činí pokání, neboť máš v ošklivosti všechnu zlobu a zkaženost
že Tvůj Duch osvobodí všechny, kteří vyznávají svůj hřích a skoncují se lstivými duchy zla
jsi vládce spravedlnosti, oplýváš nádherou a majestátem
jsi mírný s pokorným Srdcem
Svaté je Tvé jméno, Tvé nádheře není nic rovno
Ty jsi pozvedl mou lehkověrnou duši a obdařil jsi ji milostí patřit na Tvou Tvář
zachraňuješ duše ze záhuby a necháváš na nás jasně zářit Světlo života
děkujeme Ti, že Tvá přítomnost do nás vlévá svůj život
Tvá přítomnost je život a světlo, naděje a spasení
jsi jako vycházející slunce, které šíří světlo skrze temnotu, a osvětluje ty, kteří se sami obrátili
do temnot, aby skryli své zlé skutky
děkujeme Ti, že jsi nás osvobodil, abychom dosáhli pokoje duše i těla
děkujeme Ti, že jsi nás zavolal k pokání a skutkům nápravy, k modlitbám
děkujeme Ti, že nás učíš vést ctnostný život,
že jsi nám ukázal své milosrdenství a svou nezměrnou dobrotu,
že jsi po celém světě vykonal ohromné věci, Boží divy,
že zamezuješ válkám
jsi veliký Král, který je nad přírodou, a přesto se dáváš naším duším, abychom se stali jedním
jsi naším podílem, radostí, ochráncem a zastáncem
neboť zůstáváš v našich srdcích jako voňavé kadidlo
že svými slovy křísíš mrtvé, obracíš odpadlé, léčíš nemocné, osvobozuješ zajatce
Tvá ústa jsou jako ostrý meč, svým slovem tvoříš proroky
otvíráš oči slepých a pozvedáš je k rozjímání světla
jsi dárcem života, přinášíš svobodu
v Tobě je velké bohatství, které obohacuje ty, kteří k tobě přistupují se zkroušeným duchem
že ve své velebnosti a nádheře vedeš duše do svých hlubin
Ty jsi něžný Bůh, soucitný, pomalý v hněvu, plný věrné lásky, objímající celé stvoření
Toužíme Tě Bože celým svým srdcem milovat, oslavovat, v pokoji Ti sloužit a milovat Tvé Jméno.

Závěr:
Věčný a nejvyšší Pane, vyslyš mou modlitbu. Má duše i mé srdce po Tobě žízní. Můj zrak chce
patřit jenom na Tebe. Není žádný jiný bůh, který by se Ti rovnal, ani nic tak velkého, jako jsi Ty.
Neboť Ty jsi tak nesmírně veliký. Shromáždi národy, aby Ti vzdaly chválu a velebily Tvé svaté
Jméno kolem jediného Svatostánku. Ježíši, v Tvém Jménu obětují Tvou oběť našemu Otci na
nebesích společným hlasem a v jediném Duchu. Strážce našich duší, zázračně mocný a
neporazitelný! Kéž všechno, co jsi stvořil, slouží Tobě v Nejsvětější Trojici.
Přijímám Tvé životodárné požehnání. Amen.

