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Pesem:  V RAJU BLAŽENEM KRALJUJEŠ 
 

V raju blaženem kraljuješ 

sredi Serafinskih  čet, 

sveti učenik Frančišek 

z žarom angelskim odet. 

Zdrav nam bodi, oče blagi, 

zvezda jasnega neba, 

vzor največjega uboštva, 

roža umbrijskih gora. 

S krono blaženstva ovenčan, 

z rajskim cvetjem si obdan, 

kakor biseri plamteči, 

mu žare sledovi ran. 

Zdrav nam bodi, oče blagi, 

zvezda jasnega neba, 

vzor največjega uboštva, 

roža umbrijskih gora. 

Pošlji nam miru, Frančišek, 

sladki tolažnik sirot, 

s srečo nas oblagodari, 

siplji iz nebes dobrot. 

Zdrav nam bodi, oče blagi, 

zvezda jasnega neba, 

vzor največjega uboštva, 

roža umbrijskih gora. 

 
Božja beseda: 

Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam 

vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana 

vsem ljudem. Gospod je blizu. Nič ne skrbite, 

ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje 

želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z 

zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak 

um, bo varoval vaša srca in vaše misli v 

Kristusu Jezusu.   

Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je 

vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je 

ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj 

krepostno in hvalevredno, vse to imejte v 

mislih. Kar ste se od mene naučili, prejeli, 

slišali in videli, to delajte. In Bog miru bo z 

vami.  
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(V tišini premišljujmo Božjo Besedo) 

Pesem:   O, MOJ BOG DOPUSTI MI 

O moj Bog, dopusti mi, aleluja, 

da bom Tvoj glasnik miru, aleluja. 

Kjer ljudje mrzijo se, aleluja, 

naj prinesem jim srce, aleluja. 

Tam, kjer dvomijo o vsem, aleluja, 

naj jim vere luč prižgem, aleluja. 

Kjer obup loteva se, aleluja, 

naj prinašam upanje, aleluja. 

Kjer ljudje so žalostni, aleluja, 

naj jim nosim radosti, aleluja. 

Če kdo v temi blodi sam, aleluja, 

naj mu svojo roko dam, aleluja. 

O moj Bog, dopusti mi, aleluja, 

naj bom Tvoj glasnik miru, aleluja. 
 

  S prošnjo za mir skupaj molimo 

desetko rožnega venca s skrivnostjo:  

ki je od mrtvih vstal. 
 

Sklepna molitev: 
 

NAJVEČJI V MAJHNIH STVAREH 
 

Ti, o Bog, si največji v majhnih stvareh,  

zato te prosim v jutru novega dne. 

 

NAJ TE SPOZNAM 

v roki, v mojem naročju 

 in v vsem, kar bom danes delal. 

V tihoti, ki je okrog mene, in v vsem,  

kar je napolnjeno z njo. 

V stolu, na katerem sedim, in v tem,  

kar mi daje oporo. 

 

NAJ TE IŠČEM 

V ljudeh, ki me danes srečajo; 

V otroku, ki kriči, v materi, ki pričakuje,  

v osivelem starčku, v vsakem človeku.  

Sedaj, potem in ves dan do večera. 
 

NAJ TE OBČUDUJEM  

V glasu, ki prihaja iz radia  

in me povezuje s svetom.  

V nebu, ki se razprostira nad menoj  

in se vedno znova spreminja. 

V čebeli, ki leta od cveta do cveta, 

v drevesu, ki stoji osamljeno na hribu,  

v večnem gibanju in delovanju,  

v vsem, kar biva. 
 

NAJ BO ORODJE 

Za mir, ki ga svet ne more dati, za življenje, 

ki premaga smrt, za pravičnost,  

ki smo je lačni in žejni,  

za deželo, v kateri ima vsakdo prostor,  

za prihodnost, po kateri hrepenimo,  

za vse, kar načrtuješ za naš svet. 
    Anton Rotzetter 


