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Pesem:  MIR VAM DAJEM (1. kitica) 
                 
»Mir vam dajem in zapuščam, Božji dar z neba!« 
Božji Sin nam mir prinaša, objemimo ga! 
   Prosimo Te, naš Rešitelj, vojne nas varuj, 
  Tistim, ki vojskujejo se, kmalu mir daruj!  (2x) 
 
 
Gospod Jezus, človek je odgovoren za ohranjanje miru in pravičnosti. Človeštvo 
trpi zaradi zla, ki ga je okusil tudi naš blaženi Alojzij Grozde. Zato Te danes, na 
njegovo priprošnjo in na priprošnjo Blažene Device Marije prosimo, da pomiriš 
vse napetosti v naši domovini in svetu, da zahvala mir, ki ga vsi potrebujemo. 
Napolni nas z milostjo, da si bomo prizadevali za življenje brez sovraštva, za 
srečanje brez hinavščine in za razumevanje med vsemi ljudmi, ki živijo okrog 
nas. 
 
MIR VAM DAJEM (2. kitica) 
 

Tam na morju, tam v planinah, tam na tropskem tlu, 
spremljaj brate in očete, pošlji jim miru. 
  Meče si prekujmo v pluge, mrzimo prepir, 
  vsi kot bratje se ljubimo pa bo vladal mir.  (2x) 
 
 
(Iz govora Janeza Pavla II., New York, leta 1979) 
»Kako neizmerno bogastvo nosimo v sebi in v naših krščanskih skupnostih. Nosilci 
smo Božje pravičnosti in miru. Mi nismo le graditelji, ki v naporu gradijo človeško 
pravičnost in mir, ki ga lahko vsak čas ni več in je vedno krhek. Mi smo najprej 
deležni pravega Božjega življenja, ki je pravičnost in mir z vezjo ljubezni… Božja 
pravičnost in mir, ki seveda zahtevata, da obrodimo sadove človeških dejanj 
pravičnosti  in miru na vseh področjih današnjega življenja.  
Potegnjeni smo v tok Svetega Duha, ki prihaja k ubogim, prinaša mir potrtim 
srcem, zdravi ranjena srca, ogreva hladna in daje polnost svojih darov.« 
 
Bodi z nami, vir edinega prvega miru 
in nam pomagaj, da bomo pravični. 
Naj bomo pričevalci resnice o Tvoji ljubezni, 
ljubezni, ki more premagati vso zlobo in svet združiti v miru. 


