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Pripomočki:

- Sveto pismo,

- škarje,

- rdeč papir,

- seznam darov Svetega Duha: dar modrosti, dar umnosti, dar svèta, dar moči, dar

vednosti, dar pobožnosti, dar strahu Božjega.

- na posameznem listu razlaga posameznega daru.

 Kadar pa pride Tolažnik, ki vam ga bom jaz
poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja od Očeta,
bo on pričeval o meni. Pa tudi vi boste pričevali,
ker ste od začetka pri meni.

DAR MODROSTI

Modrost je dar, ki nam pomaga misliti tako, kot je mislil in delal, živel Jezus. Pomaga nam,

da se odločamo za dobro in boljše. Znanost nam lahko pove to, kar je možno, modrost pa

to, kar je prav in pravično. Res je, da brez znanosti marsikaj ne napreduje, vendar brez

modrosti vse postane medlo in lahko tudi uničujoče. V času pandemije smo morali modro

izbirati svoje poti in misli, da nas ni postalo strah.

DAR UMNOSTI

Umnost ali razumnost je dar premišljevanja, občudovanja in razumevanja v globini. Je dar,

ki mi pravi: »Uporabljaj možgane!« Dar umnosti nam pomaga globlje doumeti pomen vere

za naše zemeljsko in večno življenje. V tem našem posebnem času nam dar umnosti

pomaga, da razumemo stvari tudi, če jih samo beremo ali se učimo na daljavo. Dar

umnosti nam pomaga sprejeti tisto, česar ne moremo spremeniti.

PRIPRAVA

Jn 15,26-27

RAZLAGA DAROV



DAR SVÈTA

Dar svèta nam pomaga, da se prav odločimo, da izberemo pravo pot in znamo svetovati

tudi drugim. Kadar izbiramo pravo pot, uresničujemo Božji načrt, zato je treba prod

pomembnimi odločitvami vedno pomisliti, kaj je Božja volja, kaj Bog pričakuje, kaj je

pomembno in potrebno za naše življenje ter življenje ljudi okoli nas. Ta dar nam v tem

času usmerja misli in besede, da manj godrnjamo in bolj pomagamo drugim.

DAR MOČI

Dar moči nam pomaga premagovati ovire v življenju na poti k večni sreči. To ni le dar

fizične moči, ampak predvsem duhovne moči. Krepi nas, da dobra dela izvršujemo in kljub

težavam vztrajamo do konca. Da bi živeli lepo in dobro, potrebujemo notranjo moč. To

smo občutili že ves čas, ko si skupaj prizadevamo za izpolnjevanje dobrih sklepov in

družinskih načrtov.

DAR VEDNOSTI

Dar vednosti nam pomaga spoznati, kaj moramo storiti in kaj opustiti. Pomaga nam

pravilno gledati na vsakdanje stvari in ustvarjati pravi odnos do vsega okrog nas. V naravi

in stvareh okoli nas nam pomaga odkrivali Boga. Dar vednosti nam pomaga sprejeti vero

kot nekaj, kar je pomembno na naši življenjski poti. Zaradi daru vednosti vemo, da ni isto

biti pri sveti maši v cerkvi ali biti pri sveti maši na daljavo. Znamo razločevati, kaj je res in

kaj ni res.

DAR POBOŽNOSTI

Dar pobožnosti nam pomaga biti trajno povezani z Bogom, da mu zaupamo tako, kot

otrok zaupa staršem, ko se čuti varen in srečen v njihovem naročju. Dar pobožnosti nam

pomaga oblikovati molitve v srcu in se z Bogom pogovoriti tako, kot se pogovarjamo s

starši ali prijatelji. Dar pobožnosti smo potrebovali, ko smo oblikovali naša družinska

bogoslužja, in nam daje pogum, da bomo z njimi tudi nadaljevali. 

DAR STRAHU BOŽJEGA

Strah sam po sebi ni nekaj dobrega. Toda strah Božji je strah, ki je izraz spoštovanja in

želje, da bi nekoga, ki ga imamo res radi, ne prizadeli ali prekršili njegove volje, zapovedi.

Zaradi tega daru se znamo v cerkvi lepo vesti in zaradi tega daru se pri molitvi vedemo

spoštljivo. V času pandemije nas je ta dar ohranjal zveste Bogu in njegovim naukom.



Voditelj bogoslužja povabi, da vsak iz rdečega lista izreže plamen in na eno stran napiše enega

izmed darov Svetega Duha. Voditelj ali bralec prebere razlago posameznega daru. Izrezane

plamene obrnemo z napisom navzdol in pomešamo. 

Skupaj naredimo znamenje križa kot uvod v družinsko molitev. Voditelj nato povabi bralca, da

prebere poročilo o binkoštnem dogodku: Apd 2,1-11. 

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!«

Sedaj razumemo, zakaj smo risali in rezali plamene. Vsak član družine izžreba plamen z

napisom daru Svetega Duha in oblikuje prošnjo, da bi z izžrebanim darom znal sodelovati.

Skupaj zapojemo pesem Pridi Sveti Duh, Luč srca (besedilo 29).

POTEK

https://www.youtube.com/watch?v=tnpL0wDOouE
http://arhiv.mirenski-grad.si/sites/default/files/pesmi%202013.pdf

