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Molitev ob taizejskem spevu: 
 

Jezus, Gospod, ti luč si notranja, temi ne 
pustu, da v meni govori.  
Jezus, Gospod, ti luč si notranja, 
daj, da sprejmem vso tvojo ljubezen. (3x) 

 
Gospod, pred Te prihajamo praznik rok. Ti 

poznaš naše slabosti, naše padce. Ne daj, da bi 

se ustavili ob njih. Prosimo Te, pomagaj nam, 

da bi se vedno znova z zaupanjem vračali k 

Tebi, ki si naš mir. 

 

Jezus, Gospod, ti luč si notranja, temi ne 
pustu, da v meni govori.  
Jezus, Gospod, ti luč si notranja, 
daj, da sprejmem vso tvojo ljubezen. (3x) 
 

Gospod, pred Te prinašamo številne družine, 

ki trpijo zaradi vojn, nasilja, nesprejetosti. Bodi 

zanje Ti sam izvir novega upanja. Nam pa 

pomagaj, da jim bomo znali stati ob strani, na 

način kot Ti želiš. 

 

Jezus, Gospod, ti luč si notranja, temi ne 
pustu, da v meni govori.  
Jezus, Gospod, ti luč si notranja, 
daj, da sprejmem vso tvojo ljubezen. (3x) 
 

Gospod, Prosimo te, napolni s svojim mirom 

vse, ki se nam priporočajo v molitev. Še 

posebej te prosimo, bodi blizu vsem 

umirajočim in osamljenim.  

 

 

 

Premišljevanje Božje besede: 

 

»Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi 

angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega 

veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil 

bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. 

Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na 

levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na 

desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! 

Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno 

od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali 

jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil 

in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, 

bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste 

prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: 

›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali 

žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te 

sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli 

bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo 

odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili 

enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.‹  

(Mt 25, 31-40)  
(Kratka tišina.) 

 

Za mir v svetu molimo desetko rožnega venca 
s skrivnostjo:  ki je Svetega Duha poslal. 
 
 

Pesem:  NEBEŠKI JERUZALEM 
(Namesto pesmi Nebeški Jeruzalem, lahko zapojemo tudi v Nebesih sem 

doma) 

 
Odp. V nebesih dom pripravljen je za nas  

s svetimi v ljubezni Jagnjeta.  

V svetlobi božji bo žarel obraz,  

Nebeški Jeruzalem. 

 

 Svetilnik Jagnje tukaj nam bo  

in sonce skrilo bo svoj žar pred njim.  

Za vedno noč premagana bo,  

Božji sijaj nas bo razsvetljeval. Odp. 

 

Prebival tu bo Bog med ljudmi,  

obrisal solze z njihovih oči.  

Ne bo več žalosti, bolečin,  

saj stari svet za vselej bo minil. Odp.  

 

Čas odrešenja pred nami je,  

premoč in zmaga našega Boga.  

Zato v nebesih dvignite se,  

na veke Jezus je zakraljeval. Odp. 

 

V nebesih dom pripravljen je za nas  

s svetimi v ljubezni Jagnjeta.  

V svetlobi božji bo žarel obraz,  

Nebeški Jeruzalem.  Odp. 


