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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) 
 

 

Devetdnevnica Svetemu Duhu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred binkoštmi prosimo za dar Svetega Duha. Na ta način smo povezani z apostoli, ki so bili po 
Jezusovem vnebohodu v Jeruzalemu zbrani k molitvi. Že Stara zaveza pričuje o delovanju 
Božjega duha, ki je vel že v začetku, ko je Bog ustvaril svet, nad vodami. Isti duh vodi s svojimi 
darovi Gospodovega Maziljenca ter oživlja potrto Božje ljudstvo; v poslednjih dneh pa ga bo 
Bog razlil po vsem mesu, pravi perok Joel. Tudi v evangeliju po Luku in v Apostolskih delih se 
nam razodeva delovanje Božjega Duha. Obsenčil je Devico Marijo, da bi spočela Božjega Sina, 
pri Jezusovem krstu je prišel nadenj v obliki goloba in ga mazilil. Na binkoštni dan pa je prišel 
na apostole, da bi oznanjali vstalega Kristusa. Isti Duh deluje danes v Cerkvi, saj smo bili 
kristjani pri krstu in birmi obdarjeni z njegovimi darovi. Molitev k Svetemu Duhu je torej vedno 
tudi molitev za Cerkev, saj deluje v njenih udih in jo tako oživlja. To so osrednje teme 
devetdnevnice, ki naj bi ostrila pogled za delovanje Svetega Duha. 
 

Molitve lahko opravite sami ali skupno, zato je navodilo V (Vsi) v oklepaju. Kaj je treba 
upoštevati, da bo skupna molitev čim bolj uspela?  

• Določite, kdo bo vodil molitev (v tem vzorcu se imenuje molivec/molivka, kratica M). 

• Določite, kdo bo bral katero besedilo. Najbolj ugodno je, da pripravite iztis vzorca.  

• Zmenite se, ali boste tudi peli. Tudi instrumentalna glasba je dobrodošla. Pesem lahko 
vzamete 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«.  
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GRADIVO V MOLITVENIKU IN PESMARICI KRŠKE ŠKOFIJE »GLORIA«
          
Pesmi     
S skupno pesmijo prosimo     GLORIA 226/SG 140 
O pridi, Sveti Duh, Tolažnik    GLORIA 227/SG 137 (Melodija: SG 136) 
O pridi, Stvarnik, Sveti Duh    GLORIA 233/SG 139 
O pridi, Stvarnik, Sveti Duh    GLORIA 234/SG 139  
Veni lumen cordium     GLORIA 235, Taizé 
Veni Sancte Spiritus     GLORIA 236, Taizé 
Pošlji svojega Duha (odpev)   GLORIA 238/SG 325 
 
Bogoslužja 
Večernice      GLORIA 237 
Pobožnost      GLORIA 245 
 
Molitve 
Psalm 104,24.27-30.33-34    GLORIA 238 
Prošnje      GLORIA, stran 366 
Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih GLORIA 245 
Meditacijsko besedilo    GLORIA, stran 372 
Zahvala      GLORIA, stran 375 
Litanije Svetega Duha    GLORIA 247 
Dihaj v meni, Sveti Duh    GLORIA 249 
Pridi, Sveti Duh, posveti nas   GLORIA 250 
Pridi, Sveti Duh, ustavi se pri meni  GLORIA 253 
Sveti Duh! Zdrami svojo Cerkev   GLORIA 254 
Prošnje za birmance    GLORIA 428 
Pridi, Stvarnik, Sveti Duh    GLORIA 801 
Daj nam svojega Duha    GLORIA 803 
Molitev pred sestankom    GLORIA 804 
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Devetdnevnica Svetemu Duhu 
 
 
I. DUH BOŽJI JE VEL NAD VODAMI 
 

1. KRIŽ 

M V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

(V)  Amen.  

 

2. DESETKA ROŽNEGA VENCA 

Vera. Oče naš. Desetkrat „Zdrava, Marija“ (ki je Svetega Duha poslal). Slava Očetu. 

 

3. BERILO (1 Mz 1,1-5) 

Berilo iz Prve Mojzesove knjige. 
V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo.  
Zemlja pa je bila pusta in prazna, tema se je razprostirala nad globinami  
in duh Božji je vel nad vodami. 

Bog je rekel: „Bodi svetloba!“  

In nastala je svetloba.  

Bog je videl, da je svetloba dobra.  

In Bog je ločil svetlobo od teme.  

In Bog je svetlobo imenoval dan, temo pa je imenoval noč.  

In bil je večer in bilo je jutro, prvi dan. 

 

4. PSALM Z ODPEVOM (Ps 104,1-2.27-30) 
Psalm lahko molimo tako, da voditelj oz. voditeljica prebere posamezne vrstice, ostali pa jih 
na pamet ponovijo. Prebere ga tudi lahko bralec oz. bralka in ostali se vključijo z odpevom. 
 

Odpev Slavi, moja duša, Gospoda. 
 

Slávi, moja duša, Gospoda. / Gospod, moj Bog, zelo si velik, * 

veličastvo in sijaj si oblekel. 

   Ogrinjaš se s svetlobo kakor s plaščem, * 

   razpenjaš nebo kakor šotor. (Odpev) 

Vsa bitja čakajo nate, * 

da jim daš hrano ob pravem času: 

   daješ jim, pobirajo, * 

   odpreš svojo roko, nasičena so z dobrinami. 

Skriješ svoje obličje, prestrašijo se; / vzameš jim dih, preminejo, * 

in se v svoj prah povrnejo; 
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   pošlješ svoj dih, ustvarjena so, * 

   in prenoviš obličje zemlje. (Odpev) 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, * 

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. 
 

Odpev Slavi, moja duša, Gospoda. 

 

5. LITANIJE SVETEGA DUHA 

M  Gospod, usmili se.  (V)  Gospod, usmili se. 

M  Kristus, usmili se.  (V)  Kristus, usmili se. 

M  Gospod, usmili se.   (V)  Gospod, usmili se. 
 

M  Kristus, sliši nas.   (V)  Kristus, sliši nas. 

M  Kristus, usliši nas.  (V)  Kristus, usliši nas. 
 

M  Bog Oče nebeški,   (V)  usmili se nas. 

Bog Sin, Odrešenik sveta 

Bog Sveti Duh 

Sveta Trojica, en sam Bog 
 

M  Bog Stvarnik,   (V)  usmili se nas. 

Vrelec večne luči 

Žarenje, ki ne pozna večera 

Ti prodreš v višine in globine 

Ti se spuščaš na zadnje dno 

Ti vse gradiš in povezuješ 

Ti vodiš duha, ki te željno pije 

Ti obnavljaš obličje zemlje 

Ti vse oživljaš in posvečuješ 
 

M   Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih  

(V)   in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. 

M   Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. 

(V)   In prenovil boš obličje zemlje. 
 

M   Molimo. –  

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. 

(V)   Amen. 

 

6. PESEM 

Glej GLORIA 226-227 in 233-236 oz. Slavimo Gospoda, štev. 136-141. 
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II. NA NJEM BO POČIVAL GOSPODOV DUH 
 

1. KRIŽ 

M V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

(V)  Amen.  

 

2. DESETKA ROŽNEGA VENCA 

Vera. Oče naš. Desetkrat „Zdrava, Marija“ (ki je Svetega Duha poslal). Slava Očetu. 

 

3. BERILO (Iz 11,1-5) 

Berilo iz knjige preroka Izaija. 

Mladika požene iz Jesejeve korenike, poganjek obrodi iz njegove korenine. 

Na njem bo počival Gospodov duh: 

duh modrosti in razumnosti, duh svéta in moči,  

duh spoznanja in strahu Gospodovega. 

Navdihoval ga bo s strahom Gospodovim, 

da ne bo sodil po videzu svojih oči, ne odločal po sluhu svojih ušes. 

Pravično bo sodil siromake, pošteno bo branil stiskane v deželi. 

Udarjal bo deželo s šibo svojih ust, z dihom svojih ustnic bo pokončeval krivičnika. 

Pravičnost bo pas njegovih ledij, zvestoba bo pas njegovih kolkov. 

 

4. PSALM Z ODPEVOM (Ps 33,1-9) 
Psalm lahko molimo tako, da voditelj oz. voditeljica prebere posamezne vrstice, ostali pa jih 
na pamet ponovijo. Prebere ga tudi lahko bralec oz. bralka in ostali se vključijo z odpevom. 
 

Odpev Z Gospodovo besedo so bila narejena nebesa, 

z dihom njegovih ust vsa njihova vojska. 
 

Vriskajte, pravični, v Gospodu, * 

iskrenim pristaja hvala; 

   zahvaljujte se Gospodu s citrami, * 

   na harfo desetih strun mu igrajte; 

pojte mu novo pesem, * 

dobro igrajte ob vzklikanju. (Odpev) 

   Zakaj Gospodova beseda je prava, * 

   vse njegovo delo je v zvestobi; 

ljubi pravičnost in pravico, * 

zemlja je polna Gospodove dobrote. (Odpev) 

   Z Gospodovo besedo so bila narejena nebesa, * 

   z dihom njegovih ust vsa njihova vojska. 

Kakor jez zbira morske vode, * 

v zbirališča daje oceane. 
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   Vsa zemlja naj se boji Gospoda, * 

   vsi prebivalci sveta naj pred njim trepetajo. 

Zakaj dejal je in je nastalo, * 

ukazal je in je stalo. (Odpev) 

   Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, * 

   kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. 
 

Odpev Z Gospodovo besedo so bila narejena nebesa, 

z dihom njegovih ust vsa njihova vojska. 

 
5. LITANIJE SVETEGA DUHA 

M  Gospod, usmili se.  (V)  Gospod, usmili se. 

M  Kristus, usmili se.  (V)  Kristus, usmili se. 

M  Gospod, usmili se.   (V)  Gospod, usmili se. 
 

M  Kristus, sliši nas.   (V)  Kristus, sliši nas. 

M  Kristus, usliši nas.  (V)  Kristus, usliši nas. 
 

M  Bog Oče nebeški,   (V)  usmili se nas. 

Bog Sin, Odrešenik sveta 

Bog Sveti Duh 

Sveta Trojica, en sam Bog 
 

M  Duh modrosti in umnosti,  (V)  usmili se nas. 

Duh sveta in moči 

Duh vednosti in pobožnosti 

Duh strahu božjega 

Duh milosti in molitve 

Duh miru in veselja 

Duh spodobnosti in čistosti 
 

M   Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih  

(V)   in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. 

M   Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. 

(V)   In prenovil boš obličje zemlje. 
 

M   Molimo. – 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. 

(V)   Amen. 

 

6. PESEM 

GLORIA 226-227 in 233-236 oz. Slavimo Gospoda, štev. 136-141. 
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III. SVOJEGA DUHA DENEM V VAS, DA BOSTE ŽIVELI 
 

1. KRIŽ 

M V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

(V)  Amen.  

 

2. DESETKA ROŽNEGA VENCA 

Vera. Oče naš. Desetkrat „Zdrava, Marija“ (ki je Svetega Duha poslal). Slava Očetu. 

 

3. BERILO (Ezk 37,1.11-14) 

Berilo iz knjige preroka Ezekiela. 

Gospod me je po duhu peljal ven in me postavil v sredo doline,  

ki je bila polna kosti.  

Rekel mi je: „Sin človekov, te kosti so vsa Izraelova hiša.  

Glej, govorijo: Naše kosti so usahnile, naše upanje je splahnelo, uničeni smo.  

Zato prerokuj in jim reci:  

Tako govori Gospod Bog:  

Glejte, jaz odprem vaše grobove, vzdignem vas iz vaših grobov, o moje ljudstvo,  

in vas pripeljem v Izraelovo deželo.  

Spoznali boste, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše grobove  

in vas vzdignem iz vaših grobov, o moje ljudstvo.  

Svojega duha denem v vas, da boste oživeli, in vas spet postavim na vašo zemljo. 

Tedaj boste spoznali, da sem jaz, Gospod, govoril in storil, govori Gospod.  

 

4. PSALM Z ODPEVOM (Ps 51,3-4.10-14) 
Psalm lahko molimo tako, da voditelj oz. voditeljica prebere posamezne vrstice, ostali pa jih 
na pamet ponovijo. Prebere ga tudi lahko bralec oz. bralka in ostali se vključijo z odpevom. 
 

Odpev Čisto srce, o Bog, mi ustvari, stanovitnega duha obnovi v moji notranjosti. 
 

Izkaži mi milost, o Bog, po svoji dobroti, * 

po obilnosti svojega usmiljenja izbriši moje pregrehe! 

    Popolnoma me operi moje krivde, * 

    mojega greha me očisti! (Odpev) 

Daj, da bom slišal radost in veselje, * 

naj se radujejo kosti, ki si jih potrl. 

   Skrij svoje obličje pred mojimi grehi, * 

   vse moje krivde izbriši. (Odpev) 

Čisto srce, o Bog, mi ustvari, * 

stanovitnega duha obnovi v moji notranjosti. 

   Ne poženi me izpred svojega obličja, * 

   svojega Svetega Duha ne vzemi od mene. 
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Vrni mi veselje svojega odrešenja, * 

z voljnim duhom me podpiraj. (Odpev) 

   Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, * 

   kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. 
 

Odpev Čisto srce, o Bog, mi ustvari, stanovitnega duha obnovi v moji notranjosti. 

 

5. LITANIJE SVETEGA DUHA 

M  Gospod, usmili se.  (V)  Gospod, usmili se. 

M  Kristus, usmili se.  (V)  Kristus, usmili se. 

M  Gospod, usmili se.   (V)  Gospod, usmili se. 
 

M  Kristus, sliši nas.   (V)  Kristus, sliši nas. 

M  Kristus, usliši nas.  (V)  Kristus, usliši nas. 
 

M  Bog Oče nebeški,   (V)  usmili se nas. 

Bog Sin, Odrešenik sveta 

Bog Sveti Duh 

Sveta Trojica, en sam Bog 
 

M  Duh spokornosti,   (V)  usmili se nas.  

Duh spreobrnenja 

Duh odpuščanja 

Duh miru in sprave 

Duh obnavljajočega se življenja 

Dar od mrtvih Vstalega 

Dar Njega, ki sedi na desnici Očetovi 

Dar nove zaveze 
 

M   Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih  

(V)   in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. 

M   Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. 

(V)   In prenovil boš obličje zemlje. 
 

M   Molimo. –  

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. 

(V)   Amen. 

 

6. PESEM  

GLORIA 226-227 in 233-236 oz. Slavimo Gospoda, štev. 136-141. 
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IV. RAZLIL BOM SVOJEGA DUHA NA VSE MESO 
 

1. KRIŽ 

M V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

(V)  Amen.  

 

2. DESETKA ROŽNEGA VENCA 

Vera. Oče naš. Desetkrat „Zdrava, Marija“ (ki je Svetega Duha poslal). Slava Očetu. 

 

3. BERILO (Jl 3,1-2) 

Berilo iz knjige preroka Joela. 

Potem se bo zgodilo:  

Razlil bom svojega duha na vse meso  

in prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere,  

vaši starčki bodo sanjali sanje, vaši mladeniči bodo gledali videnja.  

Tudi na hlapce in dekle bom v tistih dneh razlil svojega duha.  

 

4. PSALM Z ODPEVOM (Ps 139,1-2.5.7-12)  
Psalm lahko molimo tako, da voditelj oz. voditeljica prebere posamezne vrstice, ostali pa jih 
na pamet ponovijo. Prebere ga tudi lahko bralec oz. bralka in ostali se vključijo z odpevom. 
 

Odpev Kam naj grem pred tvojim duhom? 
 

Gospod, preizkusil si me in me poznaš, * 

od daleč razumeš moje misli. 

   Zadaj in spredaj me obdajaš * 

   in name polagaš svojo roko.  

Kam naj grem pred tvojim duhom, * 

kam naj zbežim pred tvojim obličjem? (Odpev) 

   Če se povzpnem v nebesa, si tamkaj, * 

   če si pripravim ležišče v pozemlju, si zraven. 

Če bi dvignil peruti jutranje zarje, * 

če bi prebival na koncu morja, 

   tudi tam bi me vodila tvoja roka, * 

   držala bi me tvoja desnica. (Odpev) 

Če bi rekel: „Vsaj tema me bo zagrabila, * 

noč bo svetloba okrog mene,“ 

   tudi tema ne bo pretemna zate, * 

   noč bo svetila kakor dan, kakor tema, tako svetloba. (Odpev) 

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, * 

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. 
 

Odpev Čisto srce, o Bog, mi ustvari, stanovitnega duha obnovi v moji notranjosti. 
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5. LITANIJE SVETEGA DUHA 

M  Gospod, usmili se.  (V)  Gospod, usmili se. 

M  Kristus, usmili se.  (V)  Kristus, usmili se. 

M  Gospod, usmili se.   (V)  Gospod, usmili se. 
 

M  Kristus, sliši nas.   (V)  Kristus, sliši nas. 

M  Kristus, usliši nas.  (V)  Kristus, usliši nas. 
 

M  Bog Oče nebeški,   (V)  usmili se nas. 

Bog Sin, Odrešenik sveta 

Bog Sveti Duh 

Sveta Trojica, en sam Bog 
 

M  Dih svobode, dihaj v nas,  (V)  in v vsem svetu. 

Reka življenja, teci v nas 

Blisk novega sveta, zablešči v nas 

Grom pravičnosti, zagrmi v nas 

Roža miru, zacveti v nas 

Sveži veter, završi v nas 

Božja sila, deluj v nas 
 

M   Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih  

(V)   in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. 

M   Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. 

(V)   In prenovil boš obličje zemlje. 
 

M   Molimo. –  

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. 

(V)   Amen. 

 

6. PESEM  

GLORIA 226-227 in 233-236 oz. Slavimo Gospoda, štev. 136-141. 
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V. SVETI DUH BO PRIŠEL NADTE  
IN MOČ NAJVIŠJEGA TE BO OBSENČILA 
 

 

1. KRIŽ 

M V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

(V)  Amen.  

 

2. DESETKA ROŽNEGA VENCA 

Vera. Oče naš. Desetkrat „Zdrava, Marija“ (ki je Svetega Duha poslal). Slava Očetu. 

 

3. BERILO (Lk 1,30-35) 

Berilo iz svetega evangelija po Luku. 

Angel je rekel Mariji: „Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu.  

Glej spočela boš in rodila Sina, in daj mu ime Jezus.  

Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega.  

Gospod mu bo dal prestol njegovega očeta Davida  

in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.“ 

Marija pa je rekla angelu: „Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?“  

Angel ji je odgovoril: „Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila,  

zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin.“  

 

4. LITANIJE SVETEGA DUHA 

M  Gospod, usmili se.   (V)  Gospod, usmili se. 

M  Kristus, usmili se.   (V)  Kristus, usmili se. 

M  Gospod, usmili se.    (V)  Gospod, usmili se. 
 

M  Kristus, sliši nas.    (V)  Kristus, sliši nas. 

M  Kristus, usliši nas.   (V)  Kristus, usliši nas. 
 

M  Bog Oče nebeški,    (V)  usmili se nas. 

Bog Sin, Odrešenik sveta 

Bog Sveti Duh 

Sveta Trojica, en sam Bog 
 

M  Pridi, moč Najvišjega,    (V)  pridi, Sveti Duh. 

Pridi, veselje, ki ga nikoli ni konec 

Pridi, veličastvo našega velikega Boga in kralja 

Pridi, božanska vez 

Pridi, nedosegljivo pribežališče 

Pridi, kraljeva oblast 

Pridi, desnica najvišjega vladarja 
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M   Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih  

(V)   in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. 

M   Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. 

(V)   In prenovil boš obličje zemlje. 

 

5. MOLITEV (Johann Olearius) 

Molimo. –  

O, Bog, Sveti Duh, večni in vsemogočni Bog,  

enako večen in vsemogočen z Očetom in Sinom, saj si Duh Očeta in Sina.  

Posvetil si nas v svoj tempelj in prebivališče svete Trojice.  

Porajaš nas vedno znova, razsvetljuješ, posvečuješ in tolažiš.  

Naš najljubši in najvišji Tolažnik si in ostajaš vedno pri nas,  

če bi nas tudi zapustil svet z vsemi svojimi stvarmi.  

Zato te hvalimo, častimo in se ti zahvaljujemo  

za prerojenje, razsvetljenje in posvečenje. Amen. 

 

6. PESEM  

GLORIA 226-227 in 233-236 oz. Slavimo Gospoda, štev. 136-141. 
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VI. SVETI DUH JE PRIŠEL NADENJ V TELESNI PODOBI KAKOR GOLOB 
 

1. KRIŽ 

M V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

(V)  Amen.  

 

2. DESETKA ROŽNEGA VENCA 

Vera. Oče naš. Desetkrat „Zdrava, Marija“ (ki je Svetega Duha poslal). Slava Očetu. 

 

3. BERILO (Lk 3,21-22) 

Berilo iz svetega evangelija po Luku. 

Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil,  

se je odprlo nebo.  

Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: 

„Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.“  

 

4. LITANIJE SVETEGA DUHA 

M  Gospod, usmili se.   (V)  Gospod, usmili se. 

M  Kristus, usmili se.   (V)  Kristus, usmili se. 

M  Gospod, usmili se.    (V)  Gospod, usmili se. 
 

M  Kristus, sliši nas.    (V)  Kristus, sliši nas. 

M  Kristus, usliši nas.   (V)  Kristus, usliši nas. 
 

M  Bog Oče nebeški,    (V)  usmili se nas. 

Bog Sin, Odrešenik sveta 

Bog Sveti Duh 

Sveta Trojica, en sam Bog 
 

M  Sveti ogenj, sveti v naših srcih,  (V)  pridi, Sveti Duh. 

Sveta voda, teci v naših odnosih 

Sveti vihar, poživi našo vero 

Sveti Duh, prešini naše misli 

Sveti zagovornik, govori v naši notranjosti 

Sveti golob, leti v naš svet 

Sveta ljubezen, navduši vse ljudi 
 

M   Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih  

(V)   in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. 

M   Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. 

(V)   In prenovil boš obličje zemlje. 
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5. MOLITEV (Hvalospev škofa Evzebija) 

Vsemogočni Bog, nad valovi Jordana si spregovoril v gromu,  

da si iz neba razodel božanstvo Odrešenika  

in sam sebe razodel kot Očeta večne Luči.  

Odprl si nebo, blagoslovil ozračje  

ter očistil vodovje po Svetem Duhu, ki se je pojavil v podobi goloba 

Izpričal si svojega edinorojenega Sina.  

Vrelci krstne vode so prejeli tvoj blagoslov in izmili prekletstvo iz nas.  

Verne so očistili njihove krivde in jih kot posinovljence prerodili za večno življenje.  

Zemeljsko rojstvo jim je podarilo časno življenje, 

toda smrt jih je po krivdi greha pritegnila v svojo oblast.  

Sedaj si pa časno privzema večno življenje,  

ki kliče verne v veličastno slavo nebeškega kraljestva in jih usposablja zanj. 

Zato te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu,  

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen 

 

6. PESEM  

GLORIA 226-227 in 233-236 oz. Slavimo Gospoda, štev. 136-141. 
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VII. DUH GOSPODOV JE NAD MENOJ, KER ME JE MAZILIL 
 

1. KRIŽ 

M V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

(V)  Amen.  

 

2. DESETKA ROŽNEGA VENCA 

Vera. Oče naš. Desetkrat „Zdrava, Marija“ (ki je Svetega Duha poslal). Slava Očetu. 

 

3. BERILO (Lk 4,16-21) 

Berilo iz svetega evangelija po Luku. 

Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal.  

V soboto je po svoji navadi šel v shodnico.  

Vstal je, da bi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija.  

Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano:  

Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. 

Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid,  

da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. 

Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sedel.  

Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj.  

In začel jim je govoriti: „Danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali.“  

 

4. LITANIJE SVETEGA DUHA 

M  Gospod, usmili se.      (V)  Gospod, usmili se. 

M  Kristus, usmili se.      (V)  Kristus, usmili se. 

M  Gospod, usmili se.       (V)  Gospod, usmili se. 
 

M  Kristus, sliši nas.       (V)  Kristus, sliši nas. 

M  Kristus, usliši nas.      (V)  Kristus, usliši nas. 
 

M  Bog Oče nebeški,       (V)  usmili se nas. 

Bog Sin, Odrešenik sveta 

Bog Sveti Duh 

Sveta Trojica, en sam Bog 
 

M  Pridi, sočutni tolažnik, ko duše trpijo v temnih dneh,  (V)  pridi, Sveti Duh. 

Pridi, moč slabotnih, in dvigni tiste, ki so padli 

Pridi, učitelj ponižnih in premagovalec prevzetnih 

Pridi, ljubeznivi oče sirot  

Pridi, zavetnik vdov, ki nimajo pravice 

Pridi, pomoč ubogim in okrepčilo vsem omagujočim 

Pridi, zvezda, vrh visokih morskih valov  
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Pridi, rešilni pristan potapljajočim se 

Pridi, edinstvena lepota vseh umrljivih 

Pridi, zanesljiva rešitev umirajočih 
 

M   Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih  

(V)   in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. 

M   Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. 

(V)   In prenovil boš obličje zemlje. 

 

5. MOLITEV (sv. Janez Eudes) 

Sveti Duh, ti si v naročju prečiste Device Marije spočel našega Odrešenika.  

Ti si navdihoval Jezusa in ga vodil v vsem, kar je mislil, govoril, delal in trpel, 

ko je živel na zemlji in je Očetu daroval sam sebe, ko je umrl na križu.  

In ko je odšel v nebo, si prišel ti na svet, da si ustanovil Cerkev,  

skrivnostno Kristusovo telo,  

in temu telesu naklonil sadove Kristusovega življenja, trpljenja, krvi in smrti. 

Presveti Božji Duh, vodi nas in nam daj, da bi živeli kot Božji otroci.  

Prevzemaj, navdihuj in vodi nas, ki smo se rodili iz tebe,  

da bomo deležni Kristusovega poslanstva. Amen. 

 

6. PESEM  

GLORIA 226-227 in 233-236 oz. Slavimo Gospoda, štev. 136-141. 
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VIII. VSI SO BILI NAPOLNJENI S SVETIM DUHOM 
 

1. KRIŽ 

M V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

(V)  Amen.  

 

2. DESETKA ROŽNEGA VENCA 

Vera. Oče naš. Desetkrat „Zdrava, Marija“ (ki je Svetega Duha poslal). Slava Očetu. 

 

3. BERILO (Apd 2,1-8)  

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 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?“  

 

4. LITANIJE SVETEGA DUHA 

M  Gospod, usmili se.    (V)  Gospod, usmili se. 

M  Kristus, usmili se.    (V)  Kristus, usmili se. 

M  Gospod, usmili se.     (V)  Gospod, usmili se. 
 

M  Kristus, sliši nas.     (V)  Kristus, sliši nas. 

M  Kristus, usliši nas.    (V)  Kristus, usliši nas. 
 

M  Bog Oče nebeški,     (V)  usmili se nas. 

Bog Sin, Odrešenik sveta 

Bog Sveti Duh 

Sveta Trojica, en sam Bog 
 

M  Sveti Duh, ki izhajaš iz Očeta po Sinu, (V)  usmili se nas. 

Sveti Duh, enega bistva z Očetom in Sinom 

Obljubljeni od Boga Očeta 

Žarek nebeške luči 

Vir vse dobrote 
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Studenec žive vode 

Očiščujoči ogenj 

Goreča ljubezen 

Duh ljubezni in resnice 

Duhovno maziljenje 
 

M   Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih  

(V)   in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. 

M   Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. 

(V)   In prenovil boš obličje zemlje. 

 

5. MOLITEV (sv. Leon Veliki) 

Molimo. –  

Zares je primerno in pravilno, potrebno in zveličavno,  

da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, sveti Gospod, vsemogočni Oče, večni Bog. 

Sprejemaj nenehno hvalo, kralj veličastva,  

kot ti jo s pesmijo prinašamo otroci obljube.  

Slavimo v resnici čudovit dar, ustanovitev tvoje Cerkve, 

oznanjevanje tvojega evangelija v različnih jezikih, kot ga širijo vsi tvoji verni. 

Odvzeto je bilo s tem prekletstvo,  

ko smo ga že davno nakopali s prevzetno gradnjo babilonskega stolpa.  

In različnost jezikov tudi v bodoče ne bo zavrla rasti tvoje Cerkve,  

temveč jo bo še bolj utrdila v edinosti. 

Zato te hvalimo in slavimo, vsemogočni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu,  

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. 

 

6. PESEM  

GLORIA 226-227 in 233-236 oz. Slavimo Gospoda, štev. 136-141. 
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IX. RAZLIČNI SO DUHOVNI DAROVI, DUH PA JE ISTI 
 

1. KRIŽ 

M V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

(V)  Amen.  

 

2. DESETKA ROŽNEGA VENCA 

Vera. Oče naš. Desetkrat „Zdrava, Marija“ (ki je Svetega Duha poslal). Slava Očetu. 

 

3. BERILO (1 Kor 12,4-11) 

Berilo iz Prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. 

Različni so duhovni darovi, Duh pa je isti.  

Različne so službe, Gospod pa je isti.  

Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh.  

Vsakomur se daje razkritje duha v korist vseh.  

Enemu je po Duhu dana beseda modrosti,  

drugemu v skladu z istim Duhom beseda spoznanja.  

Drugemu vera po istem Duhu,  

drugemu po istem Duhu milostni darovi ozdravljanja,  

drugemu delovanje čudežnih moči,  

drugemu prerokovanje,  

drugemu razločevanja duhov,  

drugemu raznovrstni jeziki,  

drugemu razlaganje jezikov.  

Vse to pa uresničuje en in isti Duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče.  

 

4. LITANIJE SVETEGA DUHA 

M  Gospod, usmili se.     (V)  Gospod, usmili se. 

M  Kristus, usmili se.     (V)  Kristus, usmili se. 

M  Gospod, usmili se.      (V)  Gospod, usmili se. 
 

M  Kristus, sliši nas.      (V)  Kristus, sliši nas. 

M  Kristus, usliši nas.     (V)  Kristus, usliši nas. 
 

M  Bog Oče nebeški,      (V)  usmili se nas. 

Bog Sin, Odrešenik sveta 

Bog Sveti Duh 

Sveta Trojica, en sam Bog 
 

M  Sveti Duh, raszsvetljuj s svojo lučjo naš razum (V)  usmili se nas. 

Sveti Duh, zapiši v naša srca svojo postavo 

Sveti Duh, vnemaj nas z ognejm svoje ljubezni 
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Sveti Duh, odpiraj nam zaklad svojih milosti 

Sveti Duh, poučuj nas v pravi molitvi 

Sveti Duh, razsvetljuj nas s svojim navdihovanjem 

Sveti Duh, vodi nas po poti zveličanja 

Sveti Duh, daj nam edino potrebne vednosti 

Sveti Duh, navdihuj nas za dobra dela 

Sveti Duh, daj nam vztrajati v pravičnosti 

Sveti Duh, bodi ti naše plačilo 
 

M   Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih  

(V)   in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. 

M   Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. 

(V)   In prenovil boš obličje zemlje. 

 

5. MOLITEV (Bessarion iz Niceje) 

Molimo. –  

Sveti Duh, vir vseh darov,  

Duh modrosti, Duh razumnosti,  

Duh strahu božjega,  

po katerem izbojujemo vse zmage, ki so nam določene v Cerkvi,  

obvaruj nas sleherne prevzetnosti in nam vlij v srca strah pred Gospodom.  

Podari nam razum in modrost,  

bodi z nami v vsem in v nas vseh. 

Razodeni nam resnico, saj nisi in se ne imenuješ samo Duh resnice,  

temveč imaš tudi za svojo nalogo,  

da nas uvedeš v vso resnico z resničnim, nespremenljivim glasom večne Resnice. 

Amen. 

 

6. PESEM  

GLORIA 226-227 in 233-236 oz. Slavimo Gospoda, štev. 136-141. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


