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Pesem: 
 

MOJ JEZUS, REŠITELJ 
 

Moj Jezus, Rešitelj, 
kdo velik je kakor ti? 

Vse svoje dni rad bi slavil 
ljubezni tvoje čudeže. 

Tolažba, zavetje, 
k tebi hitim po pomoč; 

naj vsak moj dih in vse kar sem, 
tebi bo v slavo. 

Kliče Gospodu vsa zemlja, nebo, 
tebe slavimo in hvalimo te. 

Vse, kar ustvaril si, klanja se, 
ko zasliši tvoje ime. 

Pojem za vse, kar podaril si mi, 
za vedno bom ljubil te, kot si želiš, 

večje od tvoje obljube ni nič, Gospod. 

 
 

Molitev:  
(molimo izmenjaje po kiticah) 

BLAGOR NAM 
Blagor nam, če se bomo, ubogi v duhu, 

znali osvoboditi 
varljivega zaupanja v bogastvo 

in bomo imeli ljubezen 
in spoštovanje do ubogih, 

kakor do svojih bratov, 
živih podob Kristusa. 

Blagor nam, če se bomo, vzgojeni 
v blagosti močnih, znali odpovedati 
pogubni sili sovraštva in maščevanja 

in če bomo premogli modrost, 

da se namesto za strah, 
ki ga vliva orožje, raje odločamo 

za velikodušno odpuščanje, 
za povezanost v svobodi in pri delu, 
za osvajanje z dobroto in z mirom. 

Blagor nam, če sebičnosti ne bomo 
postavljali za vodilo svojega življenja 
in ne uživanja za njegov smisel in cilj, 

temveč bomo, nasprotno, znali odkriti 
v zmernosti izvir moči, 

v bolečini sredstvo odrešenja, 
v žrtvi najvišjo stopnjo veličine. 

Blagor nam, če bomo zatiranje 
raje prenašali kot pa ga povzročali, 

in če bomo čutili lakoto po pravičnosti. 

Blagor nam, če bomo znali 
zaradi božjega kraljestva odpuščati, 

se zanj pogumno boriti, 
delati in služiti, trpeti in ljubiti. Amen. 

bl. Pavel VI. 

* 
Za mir v svetu danes skupaj molimo desetko 

rožnega venca s skrivnostjo: 
 ki je za nas krvavi pot potil. 

 
Pesem: 

 
VZEMI SRCE MOJE 

Vzemi srce moje, vzemi ga, moj Bog, 
vžgi v moji duši ogenj svoj, Gospod. 

Naj vse moje bitje diha za te, 
moj Gospodar, moj Kralj, ljubim te. 

 
Izvir življenja, ljubezni, miru, 

glej, k tebi vpijem dneve in noči. 
Ti me vodi in podpiraj me, 

edini, dobri, izpolni me. 
 

Zla zahrbtnega, Gospod, me varuj, 
veri in delom mojim gospoduj. 

Če tema zakrije pa pogled mi kdaj, 
sij skozi noč in luč mi svojo daj. Odp. 

 
Glej, že vstaja zarja novega dne, 

sinje nebo prelestno sveti se. 
Jezus se pripravlja, nič ne tožimo, 

v slavi bo prišel, glave dvignimo. Odp. 


