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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) 

 
 

Svetopisemski pogovor na binkošti 
Pripravil: Klaus Einspieler, Dušnopastirski urad krške škofije, referat za Sveto pismo in liturgijo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tukaj najdete vzorec, kako lahko v hišni skupnosti obhajate binkoštni praznik – napotke za 
skupno branje Svetega pisma in poglobitev prazničnega berila. Drugi predlog na tej spletni 
strani se zgleduje po bogoslužju Božje besede. Odločite sami, kaj je najbolj primerno za Vašo 
hišno skupnost. Če hočete določene dele uporabljati v nemškem jeziku, najdete isti predlog na 
tej spletni strani tudi v nemščini.  
 
Kaj je treba upoštevati, da bo skupno branje Svetega pisma čim bolj uspelo? Pripravite najprej 
prostor, kjer se boste zbrali. Postavite na mizo svečo. Položite na mizo Sveto pismo. Če ga 
nimate, vzemite evangelij iz tega vzorca. Vse, kar bi Vas lahko motilo, odstranite. Izklopite 
mobilne telefone. Poleg tega že prej pomislite tudi na tole: 

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

• Preglejte vzorec in odločite, ali ga je treba prilagoditi Vašim potrebam, če boste na 
primer brali Sveto pismo z otroki. 

• Določite, kdo bo prebral berilo ali kako molitev.  

• 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«.  

• Pripravite za vsakega udeleženca oz. vsako udeleženko list z besedilom berila. 
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1. Začetek: Povabimo Gospoda 
 

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) 
 

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

 
V V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Vsi  Amen. 
 

Voditelj oz. voditeljica nadaljuje z molitvijo: 
 

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. 

 
 
 

2. Preberemo besedilo 
 

Nekdo izmed navzočih vzame Sveto pismo ter počasi in razločno prebere besedilo.  
Ostali poslušajo.  
Tukaj najdete berilo o binkoštnem čudežu iz Apostolskih del (Apd 2,1-11). 
Besedilo je vzeto iz bogoslužne knjige »Berila in evangeliji za nedelje in praznike, leto A.« 

 
V Prisluhnimo sedaj berilu o binkoštnem čudežu,  

ki se danes bere po vsem svetu. 

Na ta način smo povezani z vsemi, ki verujejo v Kristusa. 
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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. 

 

 

 

3. Obstanemo pri besedilu 
 

Sedaj skupno premišljujemo o besedilu. Imamo več možnosti: 
 

Na tej spletni strani najdete dokument, kjer sta opisana dva načina branja Svetega pisma: 
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf 

Izberite način, ki Vam najbolj ugaja: 

A. Metoda sedmih korakov (meditativna). V tem primeru začnite pri točki 3 in 

nadaljujte do točke 6. 

B. Metoda Bludeš (skušamo dojeti najvažnejše izpovedi besedila). V tem primeru 

obdelajte vprašanja pod točko 3. 

Sklepno molitev in blagoslov najdete tukaj pod točkama 4 in 5. 
 

Če hočete besedilo poglobiti z otroki, najdete v tem dokumentu nekaj napotkov: 
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.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf
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Tukaj najdete črno-belo sliko, ki jo otroci lahko pobarvajo: 
https://www.erzdioezese-wien.at/dl/LsKrJKJnomKMJqx4KmJK/46_Pfingstsonntag_A.pdf. 
 

Poleg tega najdete tukaj vprašanja, ki naj Vam pomagajo, besedilo prevesti v vsakdanje 
življenje. Iz navedenih vprašanj izberite kvečjemu štiri do pet, ki so za Vašo skupnost najbolj 
zanimiva. Voditelj oz. voditeljica izbere vprašanja in pazi, da vsak lahko pove svoje mnenje. 
 

 

Vprašanja na ozadju berila 
 

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? 
 

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? 
 

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 molčimo ali zaigramo duhovno glasbo:  
- 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.erzdioezese-wien.at/dl/LsKrJKJnomKMJqx4KmJK/46_Pfingstsonntag_A.pdf
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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4. Molimo 
 

Spev molimo ali skupno ali pa menjaje preberemo posamezne kitice. 
V tem primeru lahko zapojemo alelujo, ki je zato navedena po vsaki drugi kitici v oklepaju. 
 

V Prosimo sedaj s staro pesmijo, ki jo Cerkev poje že mnoga stoletja, 

za Svetega Duha in njegove darove. 
 

(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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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. 

 
 

 

 

5. Prosimo za blagoslov 
 
V Prosimo na koncu našega sestanka 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. 

 

 
 

 

 
 

 

Viri: Berila in evangeliji za nedelje in praznike v letu A; Klaus Einspieler 
 


