
DUHOVI 
 

 
 
1. ČITANJE: Dj 2, 1-11 

 
 
Čitanje Djela apostolskih 
 

Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome 
mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni 
svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici 
te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i 
počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. 
A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod 
nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko 
čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: 
“Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas 
čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji 
Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, 
Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i 
sljedbenici, Krećani i Arapi - svi ih mi čujemo gdje našim jezicima 
razglašuju veličanstvena djela Božja.” 
 

Riječ Gospodnja. 
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PRIPJEVNI PSALAM: Ps 104, 1ab. 24ac. 29b-31. 34 
 
 
Pošalji Duha svojega, Gospodine, 
i obnovi lice zemlje! 
***** 
 

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina! 
Gospodine, Bože moj, silno si velik! 
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine! 
Puna je zemlja stvorenja tvojih. 
***** 
 

Ako dah im oduzmeš, ugibaju 
i opet se u prah vraćaju. 
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju, 
i tako obnavljaš lice zemlje. 
***** 
 

Neka dovijeka traje slava Gospodnja: 
nek se raduje Gospodin u djelima svojim! 
Bilo mu milo pjevanje moje! 
Ja ću se radovati u Gospodinu. 
***** 
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2. ČITANJE: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13 
 
 
Čitanje Prve Poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima 
 

Braćo: 
Nitko ne može reći: “Gospodin Isus” osim u Duhu Svetom. Različiti su 
dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a 
isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na 
korist. 
Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako 
mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Tȁ u jednom Duhu svi smo u jedno 
tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo 
jednim Duhom napojeni. 
 

Riječ Gospodnja. 
 
 
POSLJEDNICA 
 
Dođi, Duše Presveti, 
sa neba nas posjeti 
zrakom svoje milosti. 
 
Dođi, Oče ubogih, 
djelitelju dara svih, 
dođi, srca svjetlosti. 
 
Tješitelju tako blag, 
ti nebeski Goste drag, 
pun miline, hlade tih. 
 
Umornima odmore, 
u vrućini lahore, 
razgovore žalosnih. 
 
Sjaju svjetla blaženog, 
sjaj u srcu puka svog, 
napuni nam dušu svu. 

 
 
Bez Božanstva tvojega 
čovjek je bez ičega, 
tone sav u crnom zlu. 
 
Nečiste nam umivaj, 
suha srca zalivaj, 
vidaj rane ranjenim. 
 
Mekšaj ćudi kamene, 
zagrij grudi ledene, 
ne daj nama putem zlim. 
 
Svim što vjeru imaju, 
što se u te ufaju, 
sedam svojih dara daj. 
 
Daj nam krepost zaslužnu 
i smrt lijepu, blaženu, 
daj vjekovit svima raj. 

 
 
 
ALELUJA:  
 
Dođi, Duše Sveti, 
napuni srca svojih vjernika; 
i oganj svoje ljubavi u njima užezi! 
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MOLITVA VJERNIKA 
 
 
Braćo i sestre, zamolimo nebeskoga Oca da nas obnovi darom Duha 
Svetoga i da dovrši u nama djelo spasenja. Molbe mu upravimo zajedno 
govoreći: 
 
  Blagoslovi, Gospodine, narod svoj! 
 

1. Za Kristovu Crkvu: da bude poslušna poticajima tvoga Duha te 
cijelom svijetu donese radosnu vijest spasenja, molimo te. 
 

2. Za papu našega I., nadbiskupa I., sve biskupe, prezbitere i đakone: 
da budu vjerni službenici i učitelji istine, molimo te. 
 

3. Za upravitelje narodâ i država: da budu ustrajni graditelji mira 
među svim narodima svijeta, molimo te. 
 

4. Za sve ljude: da im daruješ milost razlikovanja vrijednosti kako bi 
služeći se prolaznim prispjeli k vječnosti, molimo te. 
 

5. Za ljude koji su zavedeni krivim naucima: da ih prosvijetliš Duhom 
Svetim i vratiš ih na pravi put, molimo te. 
 

6. Za našu zajednicu koja slavi svetu misu: da svakodnevno postaje 
sve dostojnijim hramom tvoga Duha, molimo te. 
 

7. Za naše drage pokojne: da ih po daru Kristova vazmenoga otajstva 
pribrojiš mnoštvu svojih svetih, molimo te. 

 
Svemogući Bože, ti si nam po svome Sinu Isusu Kristu poslao svoga i 
njegova Duha na dar. Molimo te, prožmi nas njegovom snagom da po 
nama svaki čovjek može susresti tebe, pravoga i jedinoga Boga, koji živiš 
i kraljuješ u vijeke vjekova. 


