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Pesem:  

O Srce Božje, slišim tvoj glas 

kratka tišina 

Voditelj: 

… Če danes nimamo miru, je to zato, ker 
smo pozabili, da pripadamo drug 

drugemu, da je tisti mož, tista žena, tisti 
otrok moj brat ali moja sestra … 

Če bi vsakdo v svojem bratu videl božjo 
podobo, ali mislite, da bi še potrebovali 

tanke in generale? 

/…/ 

Oznanjajmo torej Kristusov mir, kot je to 
delal on. Hodil je okoli in delal dobro. 

Svojih dobrotljivih del ni prenehal 
opravljati, ker so ga farizeji in drugi 
sovražili ali poskušali pokvariti delo 

Njegovega Očeta. Preprosto je hodil 
okoli in delal dobro. 

 (Mati Terezija) 

* 

Za mir v svetu skupaj molimo desetko 
rožnega venca s skrivnostjo: 

ki je postavil sveto evharistijo. 
 
 
 
 

 
 

* 
Kratka tišina ali pesem po izbiri. 

 

 
Sklepna molitev: 

Dragi Jezus! Pomagaj mi razširiti tvoj 
prijeten vonj povsod, kamor koli grem. 
Preplavi mojo dušo s svojim Duhom in 

življenjem. Povsem prepoji in prevzemi vse 
moje bitje, da bo moje življenje izžarevalo 

tvoje življenje. Sij skozme in bodi tako v 
meni, da bo vsaka duša, s katero bom 

prišel v stik, čutila tvojo navzočnost v moji 
duši. 

Dovoli jim, da pogledajo navzgor in naj en 
vidijo več mene, ampak le tebe. Bodi z 

menoj in tedaj bom začel sijati, kakor siješ 
ti. Naj sijem tako, da bom luč drugim. 

Vse svetloba, o Jezus, bodi tvoja: prav nič 
naj je ne bo moje. Ti sam boš prek mene 
sijal drugim. Zato mi dovoli, da te slavim 
tako, kakor ti najbolj ugaja, tako da bom 
sijal na tiste, ki so z menoj. Dovoli, da te 

oznanjam brez govorjenja, ne z besedami, 
ampak z zgledom. Z neustavljivo močjo, z 
dobrohotnim vplivom tega, kar delam; iz 

očitne polnosti ljubezni, ki jo moje srce goji 
do tebe.  
Amen. 

(John Henry Newman) 


