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H i š n a   c e r k e v 
 

Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. (Mt 18,20) 
 

 

Besedno bogoslužje na binkošti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukaj najdete vzorec, kako lahko na binkošti v hišni skupnosti obhajamo besedno bogoslužje 
(lahko tudi na predvečer ali na binkoštni ponedeljek). Če hočete določene dele bogoslužja 
obhajati v nemškem jeziku, najdete isti predlog na tej spletni strani tudi v nemščini.  
 
Posebno opozoriti je treba tudi na molitveno bogoslužje, predvsem na hvalnice in večernice. 
Besedila za vsak dan najdete na spletni strani: https://hozana.si/brevir.php. V molitveniku in 
pesmarici GLORIA najdete poleg tega večernice (številka 237) in pa pobožnost k Svetemu Duhu 
(številka 245). Tudi tega gradiva se lahko poslužite za dnevno molitev. Poleg tega se v 
velikonočnem času moli častitljivi del rožnega venca (GLORIA 356; Slavimo Gospoda, št. 12). 
 
Kaj je treba upoštevati, da bosta skupna molitev in branje Svetega pisma čim bolj uspela? 
Uredite najprej prostor, kjer se boste zbrali. Postavite na mizo (velikonočno) svečo. Ob njej naj 
bi bilo Sveto pismo. Poleg tega potrebujete sedem manjših sveč (ne pozabite jih postaviti na 
primerno podlago). Tudi rdeče cvetje ali rdeč prt nas lahko spominja na ognjene plamene, v 
katerih se je prikazal Božji Duh. Če nimate Svetega pisma, vzemite berilo in evangelij iz tega 
pripomočka. Vse, kar bi Vas lahko motilo, odstranite. Izklopite mobilne telefone. Poleg tega je 
treba že prej pomisliti tudi na tole: 

• Razložite družinskim članom, da je udeležba prostovoljna. Kdor ne želi sodelovati, pa 
naj upošteva, da mora biti v tem času miren. 

• Določite, kdo bo vodil molitev (v tem vzorcu se imenuje voditelj/voditeljica, kratica V). 

• Določite, kdo bo bral katero besedilo. V skrajnem primeru lahko voditelj oz. voditeljica 
prebere vse, bolj primerno pa je seveda, če vsi sodelujejo. Ta besedila so: berilo, 
evangelij, zahvala in prošnje. Najbolj ugodno je, da pripravite iztis vzorca. Pobožnost 
lahko obhajate tudi sami, zato je navodilo Vsi v oklepaju. 

• Zmenite se, ali boste tudi peli. V tem vzorcu najdete predloge za nekatere preproste 
speve. Seveda jih lahko nadomestite z drugimi duhovnimi pesmimi, ki jih raje pojete. 
Tudi instrumentalna glasba je dobrodošla. Pesmi so vzete iz pesmarice GLORIA, ki jo 
uporabljamo v dvojezičnih župnijah na južnem Koroškem (nekateri učenci so jo dobili 
kot šolsko knjigo). Kratica SG pa se nanaša na pesmarico »Slavimo Gospoda«. Poleg 
tega lahko zaigrate tudi duhovno glasbo, ki jo je treba izbrati že prej. Tukaj najdete 
nekaj povezav do glasbe, ki je na voljo na spletu.  

https://hozana.si/brevir.php
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ZAČETEK 
 

 

Pesem 
 

Ko je skupnost zbrana, prižgemo velikonočno svečo. Nato lahko zapojemo pesem Svetemu 
Duhu (GLORIA 226-227 in 233-236 oz. Slavimo Gospoda 136-141), na primer: 
- S skupno pesmijo prosimo (GLORIA 226/140) 
- O pridi, Stvarnik, Sveti Duh (GLORIA 233) 
 
Lahko pa zaigramo tudi duhovno glasbo: 
- S skupno pesmijo prosimo: https://www.youtube.com/watch?v=IgGJW6LOvqI  
- O pridi, Stvarnik, Sveti Duh: https://www.youtube.com/watch?v=txFppfbUh4A 
- Pridi, Sveti Duh, luč srca: https://www.youtube.com/watch?v=ygDjzEgn3zk 
- Sveti Duh, napolni nas: https://www.youtube.com/watch?v=WmX6pR4MqcA 
 
 
 

Križ in molitev 
 

Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo. Voditelj oz. voditeljica pravi: 
 

V V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

(Vsi)  Amen. 
 

V Priporočimo se na začetku tega bogoslužja Svetemu Duhu. 

Naj pride nad nas kakor je nekoč prišel nad apostole, žene in Marijo,  

ko so bili zbrani k molitvi. 

 

V   Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih  

(Vsi)   in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. 

V   Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. 

(Vsi)   In prenovil boš obličje zemlje. 

 

V   Molimo. Kratek molk. 

O Bog, ki si srca svojih vernih po razsvetljenju Svetega Duha učil,  

daj nam, da bomo po istem Duhu spoznali, kaj je prav,  

in se vedno veselili njegove tolažbe. 

Po Kristusu, našem Gospodu. 

(Vsi)   Amen. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IgGJW6LOvqI
https://www.youtube.com/watch?v=txFppfbUh4A
https://www.youtube.com/watch?v=ygDjzEgn3zk
https://www.youtube.com/watch?v=WmX6pR4MqcA
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POSLUŠATI in PREMIŠLJEVATI 
 
Zelo primerno je, da preberete berilo iz Apostolskih del in evangelij.  
Obe besedili nam predočata važne vidike binkoštnega čudeža.  
 

Psalm in drugo berilo najdete na: https://hozana.si/index.php?datum=31.5.2020. 
Tukaj so tudi berila za binkoštno vigilijo, ki jo obhajamo na predvečer. 
Teh besedil se lahko poslužite tudi na binkoštni ponedeljek. 
Če gre, naj bralec beril in evangelija ni voditelj oz. voditeljica, temveč nekdo izmed navzočih. 
 
 

Berilo (Apd 2,1-11) 
 

Berilo iz Apostolskih del.   
 

Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju.  

Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar,  

in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali.  

Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili,  

in nad vsakim je obstal po eden.  

Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom  

in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. 

V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje,  

pobožni možje iz vseh narodov pod nebom.  

Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe,  

ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku.  

Strmeli so, se čudili in govorili:  

»Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci? 

Kako, da jih slišimo vsak v svojem materinem jeziku?  

Parti, Medijci in Elámci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji,  

v Pontu in Aziji, v Frigiji in Pamfiliji,  

v Egiptu in v libijskih krajih blizu Cirene,  

in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj,  

Judje in spreobrnjenci, Krečáni in Arabci –  

vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela!«  
 

Božja beseda. 

(Vsi) Bogu hvala. 

 

Pred evangelijem lahko zapojemo alelujo. Izberite melodijo, ki jo dobro poznate.  
Note: GLORIA 531-539, 638-646 / SG 339-357. 
 

Lahko pa tudi zmolimo pesem slednico »Pridi, pridi, Sveti Duh«. 
Lahko jo tudi nekdo prebere ali menjaje beremo posamezne kitice. 
V tem primeru lahko zapojemo alelujo, ki je zato navedena po vsaki drugi kitici v oklepaju. 

https://hozana.si/index.php?datum=31.5.2020
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(Aleluja) Pridi, pridi, Sveti Duh, 

iz nebes na nas razlij 

svoje lúči svetli sij! 

 

Pridi, oče revežem, 

ki deliš darove vsem, 

pridi, srcem svetla luč! (Aleluja) 

 

Ti olajšaš nam bridkost, 

ti si dušam sladki gost, 

ti jih sládko poživiš. 

 

V hudem trudu si nam mir, 

v vročem dnevu hladen vir 

in tolažba v žalosti. (Aleluja) 

 

O, ti luč preblažena, 

daj, razsvêtli srca vsa 

zvestih svojih vernikov. 

 

Saj brez tvoje milosti 

človek poln je bednosti, 

krivdi ne izógne se. (Aleluja) 

 

Duši madeže izmij, 

kar je súho, spet zalij 

in ozdrávi rane vse! 

 

Upogni, kar upira se, 

vse ogrej, kar mrzlo je, 

vôdi vse, ki so zašli. (Aleluja) 

 

In sedméro vlij darov 

v duše svojih vernikov, 

saj ti v vsem zaupajo. 

 

Za krepost plačilo daj, 

srečno smrt in sveti raj, 

v njem veselje vekomaj. (Aleluja) 
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Evangelij (Jn 20,19-23) 
 

Berilo iz svetega evangelija po Janezu. 
 

Pod noč tistega dne, prvega v tednu,  

ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali,  

vrata iz strahu pred Judi zaklenjena,  

je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!«  

In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran.  

Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda.  

Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi!  

Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.«  

In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal:  

»Prejmite Svetega Duha!  

Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni;  

katerim jih zadržite, so jim zadržani.« 
 

Kristusov evangelij. 

(Vsi) Hvala tebi, Kristus. 
 
 
 

Poglobitev berila v obliki pogovora 
 

Sedaj poglobimo evangelij na osnovi nekaterih vprašanj. 
Iz tukaj navedenih vprašanj izberite kvečjemu tri, ki so za Vašo skupnost najbolj zanimiva. 
Oseba, ki vodi pogovor, pazi, da vsak lahko pove svoje mnenje. 
Druge predloge, kako lahko poglobimo svetopisemsko besedilo, najdete na: 
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-
branje-svetega-pisma.pdf 
 
Tukaj najdete črno-belo sliko, ki jo otroci lahko pobarvajo: 
https://www.erzdioezese-wien.at/dl/LsKrJKJnomKMJqx4KmJK/46_Pfingstsonntag_A.pdf. 

 
 
Vprašanja na ozadju berila in evangelija 
 

Katero vlogo igra v Vaši veri Sveti Duh? 

Kako si ga predstavljate? 

Kaj ste o njem slišali pri verouku, v pridigah in v okviru verskih izobraževalnih ponudb? 

 

Kateri naravni pojavi v današnjem berilu opozarjajo na Svetega Duha? 

Pomislite, kaj le-ti povzročajo in kako to lahko prenesemo na delovanje Božjega Duha. 

Poleg tega sta v Svetem pismu tudi golob in voda znamenji Svetega Duha. 

Katere vidike lahko odkrijemo v teh dveh simbolih? 

https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
https://www.erzdioezese-wien.at/dl/LsKrJKJnomKMJqx4KmJK/46_Pfingstsonntag_A.pdf
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Vsi ljudje so slišali Jezusove učence v svojem jeziku. 

O nasprotnem pojavu pripoveduje zgodba o babilonskem stolpu (1 Mz 11,1-9). 

Kako lahko ljudje premostijo jezikovne ovire in kaj razdira? 

 

Kaj bi to lahko pomenilo za nas danes,  

da so vsi ljudje slišali Jezusove učence oznanjati velika Božja dela v svojem jeziku? 

Katere »jezikovne težave« se pojavijo, ko govorimo o veri? 

Kaj nam lahko pomaga, da jih rešimo? 

 

Iz vetra in ognja danes pridobivamo energijo. 

V katerem oziru bi si želeli za Vašo vero več energije? 

Kje naj bi Vaša župnija postala bolj dinamična? 

 

Jezus je dihnil v svoje učence. 

Preberite, kako je Bog ustvaril Adama (1 Mz 2,7). 

Poskušajte povezati obe besedili. 

 

Prvi sad Božjega Duha v današnjem evangeliju je odpuščanje grehov. 

Pomislite, zakaj stoji ta vidik na prvem mestu. 

V katerem oziru upate Vi, da Vam bo odpuščeno, kje bi lahko Vi odpustili? 

 

Sveti Duh je slehernega izmed nas obogatil s svojimi darovi. 

Za kateri dar, ki Vas odlikuje, ste posebno hvaležni? 

Katere darove cenite pri ljudeh, ki so Vam blizu? 

Povejte jim to! 

 

Na koncu pogovora je lahko to vprašanje: 
 

Kaj ste spoznali na osnovi tega pogovora? 

Kaj bo Vas spremljalo v prihodnjem tednu? 

 
Sedaj lahko zaigramo duhovno glasbo ali nekaj trenutkov molčimo.  
Tukaj najdete nekatere predloge (glejte tudi predloge na strani 2): 
- Veni, Sancte Spiritus (Taizé): https://www.youtube.com/watch?v=GXwzKtUHFHs 
- Veni Creator Spiritus (Taizé): https://www.youtube.com/watch?v=hPdMCyBmA-g 
- Veni lumen cordium (Taizé): https://www.youtube.com/watch?v=wpcVHt9WpTg 
 

 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GXwzKtUHFHs
https://www.youtube.com/watch?v=hPdMCyBmA-g
https://www.youtube.com/watch?v=wpcVHt9WpTg
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ODGOVORITI in MOLITI 
 
 

Zahvala 
Zahvalna molitev sestoji iz sedmih odlomkov. Po vsakem delu prižgemo eno svečo. Na koncu 
gori sedem sveč kot znamenje za darove Svetega Duha. Primerno je, da navzoči preberejo 
posamezne dele zahvalne molitve. 
Namesto zahvale lahko nadaljujemo s prošnjami (glej stran 8). Tudi v tem primeru preberemo 
vseh sedem prošenj in po vsaki prošnji prižgemo eno svečo. 
 

V Zahvalimo se Bogu, našemu Očetu.  

Poslal je svojega Svetega Duha, 

da bi vsakdo slišal veselo oznanilo v svojem jeziku in živel v njegovi ljubezni. 
 

Dobri Oče,  

zahvaljujemo se ti za delovanje Svetega Duha v vsem stvarstvu. 

Že na začetku je tvoj duh vel nad vodami. 

On je Gospod, ki nas oživlja in prenavlja obličje zemlje. 
 

Nekdo ob (velikonočni) sveči prižge prvo svečo in jo postavi pred Sveto pismo.  
Medtem zapojemo odpev znane binkoštne pesmi: 
Pridi, pridi, Sveti Duh; pridi, pridi, Sveti Duh! (GLORIA 226/140) 
Če ne pojemo, se odpev glasi: 
 

(Vsi) Tebi čast in hvala vekomaj. 
 

Zahvaljujemo se ti,  

ker si vedno spet poklical ljudi in na nje položil svojega Duha. 

Poslal si preroke, da govorijo v tvojem imenu, 

da rušijo in podirajo, zidajo in sadijo. 

Druga sveča. Odpev. 

 

Zahvaljujemo se ti za čudovita dela Svetega Duha 

v življenju tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa: 

za njegovo učlovečenje iz Device Marije, 

njegov krst v Jordanu, 

za obujenje Križanega od mrtvih 

in navzočnost Vstalega v tvoji Cerkvi. 

Tretja sveča. Odpev. 

 

Zahvaljujemo se ti za binkoštni čudež, 

za dar Svetega Duha, našo pomoč od zgoraj, 

za ogenj njegovega oznanila in pričevanje apostolov. 

Četrta sveča. Odpev. 
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Zahvaljujemo se ti za darove Svetega Duha, ki smo jih prejeli: 

za dar modrosti in umnosti, 

dar sveta in moči, 

dar vednosti in pobožnosti 

in za dar strahu Božjega, ki nas uči živeti po tvoji besedi. 

Peta sveča. Odpev. 

 

Zahvaljujemo se ti za sadove Svetega Duha, 

za ljubezen, veselje in mir, 

potrpežljivost, blagost in dobrotljivost, 

dobrohotnost, krotkost in zvestobo, 

skromnost, vzdržnost in čistost. 

Šesta sveča. Odpev. 

 

Zahvaljujemo se ti za Svetega Duha, 

ki nadaljuje Kristusovo delo med nami: 

nas posvečuje in tolaži, 

prihaja na pomoč naši slabotnosti 

in v nas vžiga ogenj svoje ljubezni. 

Sedma sveča. Odpev. 

 

V  Zahvaljujemo se ti, dobri Oče, po tvojem Sinu v Svetem Duhu. 

Tebi čast in hvala vekomaj. 

(Vsi) Amen. 
 
Zahvalo zaključimo s Slavo oz. pesmijo, ki temelji na njenem besedilu. To so lahko ustrezne 
kitice iz poglavja „Mašne pesmi“ (GLORIA 502-509, 657, 660 / SG 383-404), na primer: 
- »Gloria!« pojejo angeli vsi (GLORIA 502/SG 399) 
- Čast Očetu na višavi (GLORIA 503/SG 392) 
- Naj slava se razlega (GLORIA 508/SG 397) 
 

 
 

Prošnje 
Po zahvalni molitvi lahko nadaljujemo s prošnjami. 
Iz tukaj navedenih prošnej lahko izbiramo ali jih nadomestimo z drugimi. 
Prošnje pa lahko molimo tudi namesto zahvale. 
V tem primeru preberemo vseh sedem prošenj in po vsaki prošnji prižgemo eno svečo. 

 

V Bog, naš Oče, 

pošlji svojega Duha in prenovi obličje zemlje, 

ki željno pričakuje tvoje odrešenje. 
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Prošnji klic: 
Če je zahvalna molitev odpadla, lahko zapojemo odpev znane binkoštne pesmi: 
Pridi, pridi, Sveti Duh; pridi, pridi, Sveti Duh! (GLORIA 226/140) 
 

Sicer pa odgovorimo: 

(Vsi) Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje. 
 

Pošlji duha kreposti vsem, 

ki so pri zakramentu svete birme prejeli duhovne darove in jih utrdi v veri. Klic 
 

Pošlji duha svetosti vsem, 

ki so izgubili čut za to, kar je sveto, 

ki zanemarjajo tvoje zapovedi in prezirajo dostojanstvo človeka. Klic  
 

Pošlji duha pravičnosti vsem, 

ki sklepajo o zakonih in sodijo nad drugimi, 

in njim, ki se zavzemajo za brezpravne in zatirane. Klic 
 

Pošlji duha tolažbe vsem, 

ki so žalostni in obupavajo, 

posebno tistim, ki morajo nositi težko breme. Klic 
 

Pošlji duha spoznanja vsem, ki iščejo odgovore 

in tistim, ki nimajo več vprašanj. Klic 
 

Pošlji nam vsem duha ljubezni, 

da bomo živeli v miru in slogi. Klic 
 

Pošlji duha, ki oživlja vsem, 

ki počivajo na naših pokopališčih 

in potolaži tiste, ki žalujejo za ljubljenim človekom. Klic 

 
 

Oče naš 
V   Po Svetem Duhu smo postali Božji otroci. 

Boga smemo imenovati Očeta. 

Zato molimo kakor nas je učil moliti naš brat in Gospod Jezus Kristus: 
 

(Vsi) Oče naš, ki si v nebesih, 

posvečeno bodi tvoje ime, 

pridi k nam tvoje kraljestvo, 

zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. 

Daj nam danes naš vsakdanji kruh  

in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, 

in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. 

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. 
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SKLEP 
 

V Prosimo na koncu tega svetega opravila za Božji blagoslov.  Kratek molk. 
 

V   Bog Oče naj nam podari svojo ljubezen. 

(Vsi) Amen. 

 

V   Bog Sin naj nas napolni s svojim življenjem. 

(Vsi) Amen. 

 

V   Bog Sveti Duh naj nas utrdi s svojo močjo. 

(Vsi) Amen. 

 

V To naj nam podeli vsemogočni Bog, 

Oče in Sin in Sveti Duh. 

Na tem mestu se vsi pokrižamo. 

(Vsi) Amen. 

 

V Hvaljen Jezus. Aleluja. Aleluja. 

(Vsi)  Vekomaj. Amen. Aleluja. Aleluja. 

 
 
Na koncu lahko zapojemo pesem Svetemu Duhu (GLORIA 226-227 in 233-236 oz. SG 136-141). 
Lahko pa tudi prisluhnemo duhovni glasbi (glej stran 2 in 6). 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Viri: 

• Berila in evangeliji za nedelje in praznike v letu A 

• Klaus Einspieler 
 

Pripravil in uredil:  
Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo 

 


