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      Praznovanje binkoštne nedelje doma

Neke vrste rojstni dan Cerkve
Stara legenda pripoveduje, da so tedaj vsi narodi sli-
šali Božje zapovedi, ampak samo Izraelci so bili pri-
pravljeni, da jih sprejmejo in živijo po njih. V Apo-
stolskih delih beremo nekaj podobnega. Prav na ta 
dan je prišel nad apostole Sveti Duh v obliki plame-
nov. V ognju se je Bog nekoč razodel tudi na Sinaju. 
Vsi ljudje v Jeruzalemu so slišali veselo oznanilo o 
Jezusovem vstajenju v svojem jeziku. S tem se je za-
čelo obdobje Cerkve.

Evangelist Janez je dodal še drug vidik. Jezus se pri-
kaže učencem na velikonočno nedeljo zvečer, dih-
ne v učence in jim tako posreduje Svetega Duha. Ta 
evangelij se oznanja na binkoštno nedeljo in verjet
no se pri bogoslužju komaj kdaj zavemo, da se je to 
zgodilo že petdeset dni prej. Za Janeza so Jezuso-
va smrt, njegovo vstajenje, vrnitev k nebeškemu Oče-
tu ter dar Svetega Duha namreč eno samo dogajanje, 
ki ga imenuje Jezusovo povišanje. Bistveno je, da se 
je po Jezusovem vstajenju naselil Sveti Duh v tistih, 
ki verujejo v Jezusa, Božjega Sina. To je neke vrs
te  rojst ni dan Cerkve, ki je novi tempelj – bivališče 
Boga v tem svetu.

Binkoštna nedelja je pet-
deseti in s tem zadnji dan 
velikonočnega časa. Že v 
dobi Stare zaveze so se-
demkrat sedem dni po 
pashi, na kateri teme-
lji krščanska velika noč, 
obhajali praznik tednov.
Njegova vsebina je bila 
skupnost iz Egipta osvo-
bojenega izraelskega ljud-
stva s svojim Bogom na 
Sinaju, predvsem pa dar 
Postave, po kateri je Izrael 
postal Božje ljudstvo. 

Pridi, pridi, Sveti Duh!
p r i p r a v i l 

K l a U S  E i N S p i E l E r

MOLITVE
na spletni strani

Na spletni strani  krške 
škofije najdete pod na-
slovom: 
www.kath-kirche- 
kaernten.at/
hauskirche
dodatno gradivo in 
pred loge za molitev, 
pobožnosti in besedna  
bogoslužja v hišni skup
nosti. Tukaj najdete 
tudi povezave k izbra-
ni duhovni glasbi.  Vsak 
teden dopolnjujemo to 
stran z novim gradi-
vom, tako da se splača, 
 nanjo pogledati  tudi po 
 binkoštnem času.

KNA
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1. Prižgemo velikonočno svečo
Na začetku praznovanja prižgite (veliko-
nočno) svečo. Nato lahko zapojete pesem 
Svetemu Duhu (GLORIA 226–227 in 233–
236 oz. Slavimo Gospoda 136–141). Seveda 
lahko zaigrate tudi duhovno glasbo. 

2. Začetek in molitev
V  V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
Vsi  Amen. 

V  Prosimo na začetku našega srečanja, 
da pride nad nas Sveti Duh,
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. – O Bog, ki si srca svojih ver-
nih po razsvetljenju Svetega Duha učil, 
daj nam, da bomo po istem Duhu spozna-
li, kaj je prav, in se vedno veselili njegove 
tolažbe. Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi  Amen.

3. Branje Božje besede
Svetopisemske odlomke in duhovno misel 
najdete na strani 10. Zelo primerno je, da 
preberete vsaj berilo iz Apostolskih del in 

evangelij. Po berilu lahko zapojete alelu-
jo po melodiji, ki jo vsi poznajo. Lahko pa 
tudi zmolite pesem slednico »Pridi, pridi, 
Sveti Duh« (glej stolpec).

4. Zahvala
Zahvalna molitev sestoji iz sedmih od-
lomkov. Po vsakem delu prižgemo eno 
svečo. Na koncu gori sedem sveč kot zna-
menje za darove Svetega Duha.

V  Zahvalimo se Bogu, našemu Očetu. 
Poslal je Svetega Duha,
da bi vsakdo slišal veselo oznanilo 
v svojem jeziku.

Dobri Oče, 
zahvaljujemo se ti za delovanje 
Svetega Duha po 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. 
Ostali zapojejo alelujo na melodijo, ki je 
vsem znana. To ponovimo po vsakem od-
lomku. Če ne pojemo, se klic glasi:

Vsi  Tebi čast in hvala vekomaj.

Zahvaljujemo se ti,
ker si vedno znova 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. Klic.

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. Klic.

Zahvaljujemo se ti za binkoštni čudež,
za dar Svetega Duha, 
našo pomoč od zgoraj,
za ogenj njegovega oznanila
in pričevanje apostolov.
Četrta sveča. Klic.

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.

Bogoslužje 
na binkošti
Tukaj najdete nekatere predloge, kako 
lahko obhajate binkoštni praznik doma. 
Praznovanje vodi družinski član (V). 
Pripravite si velikonočno svečo oz. 
večjo svečo, sedem manjših sveč (ne 
 pozabite jih postaviti na primerno pod-
lago), Sveto pismo in glasbo. Tudi rdeče 
cvetje ali rdeč prt nas lahko spominja na 
ognjene plamene, v katerih se je prika-
zal Božji Duh.
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Peta sveča. Klic.
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. Klic.

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. Klic.

V  Zahvaljujemo se ti, dobri Oče, 
po tvojem Sinu v Svetem Duhu.
Tebi čast in hvala vekomaj.
Vsi  Amen.

Sedaj lahko zapojete pesem »S skupno 
pes mijo prosimo« (GLORIA 226, Slavimo 
Gospoda 140). Nato sledi Gospodova mo-
litev.

5. 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 …
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast 
in slava vekomaj. Amen.

6. Prošnja za blagoslov
V Prosimo sedaj za Božji blagoslov.

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  Tako naj nas blagoslovi, varuje in brani 
vsemogočni in ljubeči nas Bog,
Oče in Sin in Sveti Duh.
Sedaj se vsi pokrižajo.
Vsi  Amen.

Na koncu lahko zapojete pesem Svetemu 
Duhu (GLORIA 226–227 in 233–236 oz. 
Slavimo Gospoda 136–141) ali prisluhne-
te duhovni glasbi. Tudi pesem »O Mari-
ja, bodi zdrava« (GLORIA 176 oz. Slavimo 
Gospoda 121) je na koncu Marijinega me-
seca maja in velikonočnega časa zelo pri-
merna.

Pridi, 
pridi, 
Sveti 
Duh!

Pridi, pridi, Sveti Duh,
iz nebes na nas razlij
svoje lúči svetli sij!

Pridi, oče revežem,
ki deliš darove vsem,
pridi, srcem svetla luč!

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.

O, ti luč preblažena,
daj, razsvêtli srca vsa
zvestih svojih vernikov.

Saj brez tvoje milosti
človek poln je bednosti,
krivdi ne izógne se.

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.

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.

gotthardt
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Zaupajmo Božjemu Duhu
duhovna misel
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redakcija@nedelja.at

Ephraim Osinakachukwu Nwaohiri je provizor 
v farah Djekše, Kneža, Krčanje in Vovbre. 

Evangelij
Jn 20,19-23

Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila 
vrata tam, kjer so se učenci zadrževali, 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.«

1. berilo

Ko je prišel 
binkoštni dan, 
so bili vsi zbra-
ni na istem kra-

ju. Nenadoma je nastal z 
neba šum, kot bi se bližal 
silovit vihar, in napol-
nil vso hišo, kjer so se 
zadrževali. Prikazali so 
se jim jeziki, podobni pla-
menom, ki so se razdeli-
li, in nad vsakim je obstal 
po eden. Vsi so bili napol
njeni s Svetim Duhom in 
začeli so govoriti v tujih 
jezikih, kakor jim je Duh 
dajal izgovarjati. V Jeru-
zalemu so tedaj prebiva-
li Judje, pobožni možje iz 
vseh narodov pod nebom. 
Ko se je razširil glas o 
tem, se je zbrala množica 
ljudi. Vsi so bili iz sebe, 
ker jih je vsakdo slišal go-
voriti v svojem jeziku. Str-
meli so, se čudili in govo-
rili: »Glejte, ali niso vsi 
ti, ki govorijo, Galilejci? 
Kako, da jih slišimo vsak v 
svojem maternem jeziku? 
Parti, Medijci in Elamci in 
tisti, ki prebivamo v Me-
zopotamiji, Judeji in Ka-
padokiji, v Pontu in Azi-
ji, v Frigiji in Pamfiliji, v 
Egiptu in v libijskih kra-
jih blizu Cirene, in mi iz 
Rima, ki se zdaj mudimo 
tukaj, Judje in spreobr
njenci, Krečani in Arab-
ci – vsi jih slišimo, kako 
v naših jezikih oznanjajo 
velika Božja dela!«

2. berilo
Apd 2,1-11goče 1 Kor 12,3-7.12-13

Bratje in sestre, 
nihče ne more 
reči: »Jezus je 
Gospod,« razen 

v Svetem Duhu. 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 razo-
detje Duha v korist vseh. 
Kakor je namreč telo 
eno in ima veliko delov, 
vsi telesni deli pa so eno 
telo, čeprav jih je veliko, 
tako je tudi pri Kristusu. 
V enem Duhu smo bili 
namreč mi vsi krščeni v 
eno telo, naj bomo Jud-
je ali Grki, sužnji ali svo-
bodni, in vsi smo pili 
enega Duha.

Evangelij, v katerem se je Jezus svojim učencem 
prikazal na večer vstajenja, je eden izmed naj-
bolj znanih odlomkov v Novi zavezi. Jezus po-

zdravi svoje učence: »Mir vam bodi! Kakor je Oče 
mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« Jezus jim pokaže 
roke in stran, nato jim naroči, da nadaljujejo svo-
je delo. Pogosto spregledamo to posebno naročilo: 
učenci naj pridigajo, ozdravljajo in učijo. Učenci 
naj bi v Jezusovem imenu odpuščali grehe in tako 
prinašali ljudem božje usmiljenje.

Duhovnik v podeželski župniji se je odločil za na-
kup kmetije, na kateri je nameraval živeti v svojem 
pokoju. Kmetija je bila zelo zanemarjena. Videti ni 
bilo veliko več kot nekaj hektarjev plevela in nekaj 
podrtih zgradb. Tako je duhovnik vsak teden na svoj 
prosti dan ruval plevel in pospravljal ruševine, žagal 
les, popravljal polomljena okna in vodovod. Po enem 
letu se je ustavil eden izmed njegovih župljanov, ki je 
poznal staro kmetijo. Bil je navdušen. »No, gospod,« 
je rekel, »vidim, da sta z Bogom veliko delala na tem 
mestu.« »Hvala,« je rekel duhovnik, »cenim vaše mis-
li. Ampak naj vam nekaj povem. Morali bi videti to 
kmetijo, ko jo je Bog opravljal zase.«

Bog vedno deluje v našem življenju, tudi te-
daj, ko gre za popravo ali ureditev kmetije, 
ved no je pomemben tudi naš človeški napor. 

To je blizu Jezusovemu razumevanju odpuščanja v 
današnjem evangeliju. Najprej daje Svetega Duha 
svojim učencem, saj ve, da je resnično odpuščanje 
mogoče le z božjo milostjo. Toda potem položi delo 
odpuščanja v naše roke: »Katerim grehe odpustite, 
so jim odpuščeni.« Jezus razume, da odpuščanje 
vključuje človeško sodelovanje. Odpuščanje je skup-
ni napor, akcija, v kateri Sveti Duh deluje in mi sode-
lujemo. Svetega Duha potrebujemo, ker ima moč, da 
zmehča naša srca, spremeni naše misli in nas napol-
ni z ljubeznijo. Skupaj s Svetim Duhom smo zmožni 
podariti odpuščanje.

Komu morate odpustiti v vašem življenju? Mor-
da družinskemu članu, možu ali ženi, ki vas je 
razočaral, razočarala? Prijatelju, ki vas je izdal? So-
delavcu ali sodelavki, ki vas je žalil, žalila? Vsta-
li Kris tus nas izziva, da se lotimo trdega dela, da 
pri znamo, da smo bili prizadeti, vendar nočemo 
bolečini dovoliti, da nam določa prihodnost. 

Jezus nas kliče, da se zavedamo, da nosimo v 
življenju rane, vendar da ne mislimo na te posebne 
bolečine, ker drugače je ozdravljenje nemogoče. Ve-
liko prizadevanja je potrebno, da nas bolečine ne 
tlačijo in nam vzamejo vse veselje do življenja. 

Vemo, da marsičesa iz svoje preteklosti ne moremo 
spremeniti, treba je vse to prepustiti božjemu usmi
ljenju. Hočemo zaupati Božjemu Duhu, ki nas bo vo-
dil in oživljal v prihodnosti. 


