
4. DAN: Proš nja za pre no vo druž be
 
Pridi,SvetiDuh,inprenoviobličjezemlje.-Preobrazidružbov 
močisvojegaDuha.(Mr 16,16–20)
 

 
 
Proš nja:Za»kulturoživljenja«rojenoiz
Duha,daprežamečloveštvoposvetu,vvladah,
natvojicelini,vtvojideželi.

5. DAN: Proš nja za spreo br nje nje in sve tost

Pridi,SvetiDuh,najvčloveškihsrcihvzcvetitaverainupanje,najse
vCerkvirazodevaTvojeveličastvo. 
(Rim 8,28–30; 10,9–10; Jn 3,5–8)
 

 

Proš nja:Zaspreobrnjenjegrešnikov,zarastv
svetosti,zarazodetjeBožjegaveličastva,v 
NjegoviCerkvi,posvetu,vtvojidružini.

6. DAN: Proš nja za spra vo in oz drav lje nje

Pridi,SvetiDuh,pomagajnam,dabomovedinosti,ponižnostiin
ljubezniznaliživetiskupaj. (Ps 133,1–3; Ef 4,1–6)

Proš nja:Zaspravo,ozdravljenjeinedinost,v
tebisamemintvojidružini,tvojiškofiji,tvoji
župniji,tvojemobčestvu, 
tvojimolitveniskupini.

7. DAN: Proš nja za novo moč za evan ge li za ci jo

Pridi,SvetiDuh,napravinaszmožneodgovoritiTvojemuklicu,da
bomopričeinnosilciveselegaoznanila,vsedoskrajnihmejsveta. 
 (Apd 1,8)

 
Proš nja: ZanovomočvSvetemDuhu,da
bomoNjegovepriče,daboevangelijoznanjen 
vsemustvarstvu,zanovoevangelizacijov 
Cerkvi.

»Danes,natemkraju,praviKristusvsakemuod
vas:Pojditevsvetinoznaniteevagelijvsemu
stvarstvu(Mr 16,15).Računanavsakegaodvas

intakotudiCerkev.Poglejte,Gospodobljublja:„Jazsemzvami
vsednidokoncasveta“(Mt 28,20).Jazsemzvami.« 
JanezPavelII.,molitevvečernic,binkoštnivečer,1998

8. DAN: Proš nja za zma go Sve te ga Kri ža

Pridi,SvetiDuh,najserazglasiTvojazmagainnajseTvojeveli-
častvorazodenenaobličjuzemlje.(Ef 1,15–23; 2,16; 1 Kor 1,17–18)

Proš nja:ZaoznanjevanjemočiinzmageSve-
tegaKriža,najsenjegovaodrešujočamočrazo-
denepovsejzemlji.

9. DAN: Proš nja za novo iz lit je Sve te ga Duha 

„NeodhajajteizJeruzalema,temvečpočakajtenaOčetovoobljubo,
okateristeslišaliodmene.“(Apd 1,4)

OJeruzalem,Davidovomesto,Božjemesto,
mestozadnjevečerje,mestoevharistije,mesto 
Gospodovegatrpljenja,smrtiinvstajenja,mes- 
tozmageSvetegaKriža,mestogornjeizbe,kjer
jeMarijačakalazučenci,mestobinkošti,ka-
morjeprišelSvetiDuhvognjuinrodilsvojo
Cerkev,mestoGospodovegaponovnegapriho-
da,kjerDuhinnevestakličeta:»Pridi!«.

Proš nja:ZakrstvSvetemDuhuinprejetjeNjegovihdarov,dabi
vljubeznigradiliNjegovoteloinbibilovse,karjevnebesihinkar
jenazemlji,osredinjenovNjem,kijeglavaCerkve. 
(Ef 4,12; 1,10; 1 Kor 12, 1–11). 

9 DNI V MO LI TVI IN PROŠ NJI 
NA ME NI DNEV NIH PRO ŠENJ

1. DAN: Proš nja za Izrael, ljuds tvo Božje za ve ze

SvetiDuh,pridinajudovskoljudstvo,naIzrael,kijeprvislišal 
Božjobesedoingapripravinaizpolnitev„Izraelovegaupanja“- 
blagoslovinašegastarejšegabrata,ljudstvosvojezaveze. 
(1 Mz 12,1–3; Ps 122,6; Iz 62,1–2; Apd 28,20; Rim 11)

Proš nja: Zashalom,zamirvJeruzalemu,
zapravičnostJeruzalema,dabozasijalmed 
narodi;zavesjudovskinarod-vIzraeluinv 
diaspori,vtvojideželi,vtvojemmestu.

2. DAN: Proš nja za pre no vo Kri stu so ve Cerk ve

Pridi,SvetiDuh,ponovnozanetisvojogenjinprenovisvojo 
Cerkev.(Mt 3,11; Apd 2,17–21)

Proš nja:Za„binkoštnoduhovnost“,dabo 
Cerkevprenovljena,posvetu,natvojicelini,
vtvojideželi.Prošnjavključujetudimesečne
molitvenenamenesvetegaočetaterposebno
željoJanezaPavlaII.,dabibila„binkoštna
duhovnost“razširjenavoblikinovežejepo
molitvi,svetosti,občestvenostiinoznanjevan-
ju.Slovesnebinkoštnevečernice,2004

3. DAN: Proš nja za edi nost krist ja nov

Pridi,SvetiDuh,zedinisvojoCerkev-„Oče,napravijiheno,da
bosvetveroval.“(Jn 17,21; Ef 4,1–6; 2,11–18)

 
 
Proš nja: Zaspravo,očiščenjespominovin
ozdravljenjerazdorovvkrščanstvu-posve-
tu,natvojicelini,vtvojideželi.



Molimo

O PRIDI, STVARNIK, SVETI DUH

O pri di, Stvar nik, Sve ti Duh,  
obiš či nas, ki tvo ji smo,  
na pol ni s svo jo mi lost jo  
srce po tebi us tvar je no. 

Ime je tvo je To laž nik  
in dar Boga naj viš je ga,  
lju be zen, ogenj, ži vi vir,  
pos ve če va lec vseh stva ri. 

Raz svet li z luč jo nam ra zum,  
lju be zen v na ša srca vlij,  

v te le sni bedi nas krep čaj,  
v sla bo sti vsa ki moč nam daj. 

Od že ni proč so vraž ni ka  
in daj nam sta no vi ten mir,  
pred nami hodi, vodi nas  
in zla nas va ruj vsa ke ga. 

Po tebi naj spoz na va mo 
Oče ta in Sina bož je ga, 

In v tebe trd no ve ru je mo,  
ki iz ha jaš več no iz obeh. Amen.

Binkoštna  9-dnevnica »Goreči grm«

»O, kobilekristjanivsegasvetavedinostiin
vnemidvigalisvojemolitveknebesom,kakorseje
tozgodilovčenaklu(gornjiizbi)vJeruzalemu,da
biBožjiDuhznovarazplamtel.«

blaženaElenaGuerra

NaopozoriloblaženeElenejepapežLeonXIII.
vseverujočepozval,davčasumedJezusovim
vnebohodominbinkoštmimolijoslovesno 
devetdnevnicozaedinostkristjanov.

Grezapovabilokmolitviinprošnji,»dabise
ponovnovrnilivgornjoizbo«indanpo 
Jezusovemvnebohoduzačelivsakdanklicati 
SvetegaDuhatergaprositizapotrebe 
trenutnegadne.Toselahkozgodinarazlične
načine:sspontanomolitvijo,zmolitvijov
SvetemDuhu-molitvijovjezikih,molitvijo
kesanja,zahvaljevanjeminblagoslavljanjem,
itd.Lahkododamošedrugenamene,kakornas 
vodiSvetiDuh.Molimozdruženivkontem- 
placijievharističneskrivnosti,vmočiSvetega
DuhainNjegovihdarov.

Proš nja k Sve te mu Duhu po pa pe žu 
 Ja ne zu XXIII.

»Obnovisvoječudeževtemnašemčasu,kot
vnovihbinkoštih.NajboTvojaCerkevenih
misliinstanovitnavmolitvizMarijo,Jezu-
sovoMaterjo.NajsledivodstvusvetegaPetra
intakonadaljujekraljevanjeOdrešenika,rast
kraljestvaresniceinpravičnosti,kraljestvalju-
bezniinmiru.Amen.«

Pridi,SvetiDuh,ssvojomočjoinsilo,in 
prenoviobličjezemlje.

Mo li mo s sve tim oče tom

»To,karsejezgodilovJeruzalemupredveč
kot2000leti...seponavlja;kakornekočapo-
stoli,smosetudimizbralivvelikembinkošt-
nemčenaklu,vhrepenenjupoizlitjuDuha...
Indanesseiztegornjeizbe...dvigamogočna
molitev:Pridi,SvetiDuh,inprenoviobličje
zemlje!Pridissvojimisedmerimidarovi,Duh
življenja,Duhobčestvenostiinljubezni!Cer-
kevinsvettepotrebujeta.Pridi,SvetiDuh,in
daj,dabodokarizme,kisinamjihzaupal,ved-
noboljrodovitne.«

papežJanezPavelII.,
molitevvečernic,binkoštnivečer,1998
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zaPre no vo v Duhu
prevodHelenaSernec


