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1. Pesem:  
Zapoj veselo o Kristjan (SG 127)  
 

2. Svetopisemski odlomek:  
 

Skupna lastnina  
 

32 Množica teh, ki so sprejeli vero, je 
bila kakor eno srce in ena duša. Nihče ni 
trdil, da je to, kar ima, njegova last, 
temveč jim je bilo vse skupno. 
33 Apostoli so z veliko močjo pričevali o 
vstajenju Gospoda Jezusa in velika 
milost je bila nad vsemi. 34 Nihče med 
njimi ni trpel pomanjkanja. Lastniki, ki so 
prodajali zemljišča ali hiše, so prinašali 
izkupiček 35 ter ga polagali k nogam 
apostolov; in sleherni je od tega dobil, 
kar je potreboval. 36 Tudi Jožef, levit, po 
rodu s Cipra, ki so ga apostoli klicali 
Barnaba (to v prevodu pomeni »Sin 
tolažbe«), 37 je prodal svojo njivo in 
prinesel denar ter ga položil k nogam 
apostolov.  
 
Apd 4, 32-37 
 
V tišini premišljujemo odlomek. 
 
 
 
 
 
 

3. Pesem:  
 
JEZUS, K TEBI HITIM 
 
Jezus, k tebi hitim, 
Jezus se ti izročim. 
Sliši moj glas, Gospod, 
naj zate le živim, 
Jezus, k tebi hitim. 
 
Tvoja beseda, Bog, 
mi luč na poti je, 
služabnik tvoj naj bom, 
Gospod, razsvetli me. 
 
Vse misli in skrbi, 
Gospod, izročam ti; 
moj srčni si pastir, 
moliti te želim. 
 
Ubog sem pred teboj, 
a ti si tu z menoj; 
moja zaščita si, 
naproti pridi mi. 
 

4. Molitev desetke rožnega venca: 
 
S prošnjo za mir skupaj molimo desetko 
rožnega venca s skrivnostjo: ki je od mrtvih 
vstal. 
 

5. Sklepna molitev: 
 
Molitev za strpnost 
 

O Bog srca,  
ki si ustvaril življenje in ga dal vsem nam, 
daj da bomo rasli v ljubezni – do tebe in 
drug do drugega. 
Poslal si svojega Sina, Jezusa Kristusa,  
da bi nam povedal, kako skrbiš za vse 
nas in kako nas ljubiš. 
Daj nam svojega Svetega Duha,  
da bo v nas zbudil vero, ki bo zadosti 
močna, da bomo z globokim 
razumevanjem življenja drugih narodov 
doumeli prvinsko nagnjenje človeka k 
dobremu, da bomo tako znali videti v 
vsakem kozarcu vode, ki ga damo 
žejnemu, kozarec vode za tvojega 
ljubljenega Sina. Amen.  

 
sv. Mati Terezija 


