
27 september- molitev za mir 
 

Vstopimo v molitev ob  spodbudi in navdihu Frančiškovega izkustva Boga, ki pravi: »Ne hrepenimo 
torej po ničemer drugem, naj nočemo ničesar drugega, naj nas nič drugega ne privlači in veseli, 
kakor edino le naš Stvarnik, Odrešenik in Zveličar, edini pravi Bog… Nič naj nas torej ne ovira, nič ne 
ločuje, nič naj se ne postavlja vmes…« 
 
Pesem: »Le v Bogu umiri se srce…« ali » V Gospodu je moja moč« 
 
Psalm 62.  
Le v Bogu počiva moja duša, 
 od njega mi pride pomoč. 
Le On je moja skala, moja rešitev,  
moja obramba, nikdar ne omahnem. 
 
Da, Gospod, samo v tebi je mir, samo ti si trdnost in upanje, samo pri tebi je lepo. 
Le ti, Gospod, me moreš zmeraj sprejemati in ljubiti, 
le ti, Gospod, me moreš zmeraj razumeti in čakati; 
le ti, Gospod me moreš zmeraj podpirati in varovati. 
Le ti, Gospod, si brezmejna ljubezen, neskončno odpuščanje.  
Le vate lahko zaupam, le nate se lahko oprem. 
Le tebe me ni strah, samo k tebi lahko mirno prihajam. 
Le v tebi, Gospod, hočem vse ljudi ljubiti. 
Le ti, Gospod, si moje upanje, moja opora, moje življenje, moj mir. 
Gospod, prosim te napolni nas s svojim Duhom odpuščanja, ljubezni in sprave. 
 
 Desetka rožnega venca-  ki je Svetega Duha poslal 
 
Ničesar drugega nočem, razen tebe, Gospod. Naj se moje srce na nič drugega ne naveže, razen na 
tebe, Gospod. Nič se ne more primerjati s tabo, neskončno dobrim, popolnim, Odrešenikom in 
Očetom. 
 
Le ti, Gospod, si zame dal življenje; 
le ti si zame na križu visel: 
le ti si zame na križu umrl; 
le ti si zame vse to storil. 
 
Pesem: » Bodi hvaljen, o Gospod, bodi hvaljen, bodi hvaljen, dobri Bog!« 
 
Ti, Gospod, dobri Oče me vidiš in poslušaš.  
Ti si pogled, pol miline, ti si uho, ki posluša z ljubeznijo.  
Ti veš za moje hrepenenje, za mojo lakoto. 
Ti si želja mojega srca, ti si moj kruh in moja hrana. 
Ti si bližina in nežnost. 
Ti me pomirjaš. Ti si spokojnost. Ti si mir.  
Ti si tu, da mi odvzameš moje skrbi, da me napolniš z veseljem. 
Ti si moje edino upanje, ti si moje vse! 
Ti si moj Bog! 
 
Molitev: Oče naš 


