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DEVETDNEVNICA

K	SVETEMU	DUHU

Pred praznikom binkošti (začetek v petek po vnebohodu); 
pred birmo; pred začetkom pomembnejših dogodkov ali 
ob drugih priložnostih.

Začetek → str. 4

* * *
MOLITVE K SVETEMU DUHU 
1. dan:  (pesem) S skupno pesmijo prosimo in 
zaupno vsi molimo: Pridi, pridi, Sveti Duh!

Pridi, Sveti	Duh, z vsemi svojimi darovi. 
Vžgi v nas ogenj svoje ljubezni. Oblikuj 
nas v popolne ljudi, kot je popoln nebe-
ški Oče. Ogrej ledena srca, zdrami speče 
duše in prebudi ljubezen. Podari nam 
sedmere darove in naredi v naših srcih 
svetišče svoje slave. Sveti Duh, Božja 
ljubezen, izpopolni nas in vodi po pravi 
poti. Obvaruj nas zla, duhovne slepote 
in vseh nevarnosti. – Amen. 

2. dan: (pesem) Daj nam prvi dar modrosti, 
pot naj kaže nam v kreposti. Pridi ...

Pridi, Sveti Duh, napolni nam srca z da-
rom modrosti, da bomo spoznali minlji-
vost posvetnih stvari in iskali nebeške. 
Daj nam svojo Božjo modrost, da bomo 
živeli in umrli v Božji ljubezni. Nauči nas 
tako ljubiti brate in sestre, da te bodo 
tudi drugi po nas vzljubili. – Amen.
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3. dan: (pesem) Z umnostjo razum obsevaj in 
za dobro nas ogrevaj. Pridi ...

Pridi, Sveti Duh, razsvetli nas z darom 
umnosti, da bomo bolje razumeli re-
snice, ki jih v veri izpovedujemo, in bolj 
goreče opravljali svoje verske dolžnosti. 
Pomagaj nam razumeti, kako je vse, kar 
imam, Božji dar. Daj, da bomo z zaupa-
njem iskali Božje razsvetljenje. – Amen.

4. dan: (pesem) Daj nam dar nebeški sveta, v 
stiski nam pomoč obeta. Pridi ...

Pridi, Sveti Duh, napolni nam srca z da-
rom svéta, da ne bomo pri odločitvah 
preveč hiteli in predrzno zaupali. Uči 
nas, da bomo v življenju izbirali prava 
pota, četudi so zahtevna in strma. Sve-
tuj nam in daj, da se bomo odgovorno 
odločali. Naj bodo naše odločitve sad 
tvojih navdihov. Sveti Duh, razsvetli nas, 
vodi nas in varuj. – Amen.

5. dan: (pesem) Daj moči kreposti prave,  da 
premagamo skušnjave. Pridi ...

Pridi, Sveti Duh, daj nam moči za pre-
magovanje slabih nagnjenj. Pomagaj 
nam videti Božjo vsemogočnost tudi v 
majhnih stvareh in še tako skromnih 
delih ljubezni. Daj nam svojo Božjo 
moč, ki bo iz nas naredila pogumne in 
pokončne kristjane. – Amen.

6. dan: (pesem)  Uči nas Boga spoznati, njega 
voljo spolnjevati. Pridi ...

Devetdnevnice.indd   6 5.12.2016   10:59:23



7

Pridi, Sveti Duh, napolni nam srce z 
darom vednosti. Pomagaj nam upora-
bljati zemeljske dobrine v Božjo čast in 
lastno zveličanje. Naj na vsakem kora-
ku slavimo Gospoda. Tvoj dar vednosti 
naj razvija v nas spoznanje, da te bomo 
odkrivali v tvojem stvarstvu, ne da bi se 
pretirano nanj navezovali. – Amen.

7. dan: (pesem) Daj pobožno nam živeti, po 
svetosti hrepeneti. Pridi ...

Pridi, Sveti Duh, uči nas iskrene pobo-
žnosti. Naša molitev naj bo predana, 
vztrajna in prežeta z otroškim zaupa-
njem. Sveti Duh, po daru pobožnosti 
ustvari v nas prostor za Boga. Vnemaj 
nas za pristno ljubezen do Boga in do 
bližnjega. – Amen. 

8. dan: (pesem) Daj nam v strahu ti služiti in 
otroško te ljubiti. Pridi ...

Pridi, Sveti Duh, utrdi v nas dar vere, da 
bomo zvesteje hodili za Jezusom, ki je 
naša pot, resnica in življenje. Pomnoži 
nam upanje, da ne bomo nikdar izgubili 
izpred oči obljub, ki nam jih je zagotovil 
s svojo smrtjo in vstajenjem Jezus Kri-
stus. Vžgi v nas močno ljubezen, po kate-
ri bomo sposobni ljubiti Boga z vsem sr-
cem, vso dušo, vsem mišljenjem, svojega 
bližnjega pa kakor samega sebe. – Amen.

9. dan: (pesem po napevu Zvonovi zvonijo)  
Čast bodi Očetu in Sinu vse dni; in Svetemu 
Duhu, ki milost deli. Ave, ave, ave Marija (2x).
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Nebeški Oče, Marijo si obdaril z milost-
mi Svetega Duha, ko je molila z apostoli. 
Na njeno priprošnjo tudi nas napolni 
s Svetim Duhom, da bomo enodušno 
vztrajali v molitvi ter prinašali bratom 
in sestram veselo vest odrešenja. Po 
Kristusu, našem Gospodu. – Amen.

* * *
MOLIMO VSAK DAN DEVETDNEVNICE

PO NAMENU SVETEGA OČETA

Oče naš 
Zdrava Marija 
Slava Očetu 

K SVETEMU DUHU ZA RAZSVETLJENJE

Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo 
― in prenovil boš obličje zemlje.
Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas 
razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da 
bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in 
vselej radi sprejemali njegove spodbu-
de. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

K MARIJI

Spomni	se, o premila Devica Marija, da 
še nikdar ni bilo slišati, da bi ti koga za-
pustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, 
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tebe pomoči prosil in se tvoji prošnji 
priporočal. S tem zaupanjem hitim k 
tebi, o devic Devica in Mati. K tebi pri-
dem in pred teboj zdihujoč grešnik sto-
jim. Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, mo-
jih besed, temveč milostno me poslušaj 
in usliši. Amen. (Sv. Bernard)

Marija, pomoč kristjanov 
― prosi za nas.

 V imenu Očeta … 
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