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Družinska molitev ob Božji besedi – BINKOŠTI 
 

 Ker se že lahko udeležimo svete maše v župnijski cerkvi, je bogoslužje usmerjeno v pogovor 

ob Božji besedi. Primerno je za nedeljsko večerno molitev ali pa katero izmed tedenskih 

družinskih molitev.  

 Zberemo se v molitvenem kotičku.  

 Določimo voditelja molitve, bralca in spraševalca. 

 Pripravimo material za dejavnost: škarje, papir in barvice/svinčnike.  

 

 

 

 

  
  

 

 
Primer (model) plamena za dejavnost 
 

Voditelj Danes praznujemo praznik Svetega Duha, ki mu rečemo tudi 
binkošti. Beseda »binkošti« izhaja iz grške besede »pentekoste«, 
kar pomeni petdeseti. Torej je danes petdeseti dan po veliki noči. 

Spraševalec Kaj pa se je zgodilo na binkoštni praznik? 
Voditelj Prisluhnimo poročilu iz Apostolskih del. 
Bralec 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. Vsi so bili 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 maternem jeziku? Parti, Médijci in 
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Elámci in tisti, ki prebivamo v Mezopotámiji, Judêji in Kapadókiji, 
v Póntu in Aziji, v Frígiji in Pamfíliji, v Egiptu in v libijskih krajih 
blizu Ciréne, 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!« (Apd 2,1-11) 

Voditelj Kaj smo slišali? 
Vsi Odgovarjamo in pripovedujemo. 
Voditelj Ali se kdo spomni, kateri so darovi Svetega Duha? 
Spraševalec Kje pa naj to izvemo? 
Voditelj To pa smo se naučili pri verouku. Darovi Svetega Duha so: dar 

modrosti, dar umnosti, dar svèta, dar moči, dar vednosti, dar 
pobožnosti, dar strahu Božjega. 

Spraševalec Kaj pa to pomeni? 
 Predlagam, da izdelamo plamenčke, ki bodo znamenja tako, kot 

so bili, ko so Svetega Duha prejeli apostoli. Med izdelovanjem se 
bomo pogovorili, kaj posamezni dar pomeni. 
 

 Vsi vzamemo material in začnemo izdelovati plamenčke. Nanje 
napišemo posamezni dar in se ob njem pogovorimo. 

 Dar modrosti > Dar modrosti je torej notranja luč, ki razsvetljuje 
srce. 
Dar umnosti > Pomaga, da razumemo Sveto pismo, Božjo 
besedo. 
Dar svèta (svetovanja) > Pomaga odkriti pravo pot, da 
spoznamo, kakšen je načrt, ki ga ima Bog z nami. 
Dar moči > To je dar poguma, vztrajnosti, stanovitnosti 
(odločnosti) ... 
Dar vednosti > Je poseben dar, ki nam pomaga, da preko 
stvarstva sprejmemo veličino in ljubezen Boga ter njegovo tesno 
povezanost z vsakim ustvarjenim bitjem. 
Dar pobožnosti > Dar pobožnosti prebuja prijateljstvo z Bogom, 
ki nam je dano po Jezusu, je prijateljstvo, ki spreminja naše 
življenje in nas napolnjuje z navdušenjem in veseljem. Zato dar 
pobožnosti v nas zbuja predvsem hvaležnost in slavljenje. 
Dar strahu Božjega > Ta zadnji dar Svetega Duha nas spomni, 
kako majhni smo pred Bogom in kako velika je moč njegove 
ljubezni, zato se moramo izročiti v njegove roke s ponižnostjo, 
spoštovanjem in zaupanjem. 

Vsi Ko naredimo plamenčke, vsak nanj napiše, za kaj je Bogu 
hvaležen. Damo jih v skupno vrečo. Vsak izžreba enega.  

Voditelj Sedaj ko ima vsak svoj dar, se zahvalimo Bogu, da nas spremlja in 
nam pošilja Svetega Duha. 

Vsi Vsak prebere zahvalo. 
Voditelj Naj ostane z nami Bog Oče in Sin in Sveti Duh. 
Vsi Amen 
  

Zapojemo pesem Pridi Sveti Duh – Luč sveta 

https://www.youtube.com/watch?v=tnpL0wDOouE
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Duhovni utrinek ob Božji besedi 

BINKOŠTI (A) 
Apd 2,1-11; Ps 103; 1 Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,19-23 

Pripravil dr. Marjan Turnšek 

 

»Pod noč tistega dne /…/ so bila vrata /…/ zaklenjena« (Jn 20,19).  

Zaklenjenost je lahko različna. Vedno pa nas omeji v komuniciranju. Epidemija novega 

koronavirusa nam je dala nekoliko doživeti, kaj pomeni biti zaprti doma. Zunanji hrup in 

opravki nas niso tako raztresali, zato smo bili bolj sposobni poslušati svojo notranjost, tudi če 

nismo hoteli. To pa ni vedno prijetno. Lahko se zgodi, da nismo zaprti le v hišo, ampak tudi v 

svojo notranjost – takrat pričnejo vstajati naši strahovi, skrbi in stiske. Ko se sami izoliramo, 

zapremo v notranjost, ko nočemo srečati drugih in jih doživljamo kot grožnjo, smo blokirani v 

komunikaciji. Nismo sposobni povedati, kaj doživljamo, in se čutimo nerazumljene. Lahko smo 

zaprti v lastne predsodke, v načrte maščevanja, v bolna prepričanja. Tudi v takem primeru 

nismo sposobni več iskreno in jasno komunicirati. 

 

»Začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati« (Apd 24). Božja beseda 

ob binkoštnem prazniku nam kaže pot iz takšnih situacij.  

Binkošti so ozdravitev vsake ranjene komunikacije.  

So vabilo: »Pridi ven! Sposoben si prave besede!« 

 

Zakonci vedo, da si je včasih mogoče deliti isto stanovanje, a ne biti na istem »kraju«. Fizično 

se prebiva skupaj, a v veliki nezainteresiranosti drug za drugega. Družina je razdrobljena in 

komunikacija blokirana. Luka nam 

sporoča, da so učenci »bili zbrani na 

istem kraju« (Apd 2,1). In ta »kraj« je 

ljubezen. Sveti Duh je ljubezen med 

Očetom in Sinom, in ta je napolnila vso 

hišo. V družini, v skupnosti, med 

prijatelji, v Cerkvi, v državi … se ni 

mogoče razumeti, če ne prebivamo na 

istem »kraju«. Ko v neki zvezi, odnosu 

ne razumemo več drug drugega, se je 

treba vprašati, če še naseljujemo isti 

»kraj«. Kar pomeni: ali so nam pri srcu 

še iste stvari, še vzajemno iščemo 

dobro drugega. Zato je vredno vsak 

dan prositi in kaj storiti za to, da Sveti 

Duh napolni »kraj«, kjer prebivamo.  


