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Pesem:  

V Gospodu je moja moč 

 

Božja beseda: 

 »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 

Molitev desetke:  
Za mir v svetu, za številne begunce,  

ki ostajajo brez doma in našo pripravljenost pomagati, 
 skupaj molimo desetko rožnega venca s skrivnostjo: 

 ki je za nas krvavi pot potil. 
 
 

Molitev za mir v Siriji in Iraku  

Bog sočutja, 

poslušaj klice ljudi v Siriji in Iraku. 

Zaceli rane tistim, ki trpijo zaradi nasilja, 

potolaži tiste, ki žalujejo za umrlimi. 

Daj ljudem iz sosednjih držav moči za sprejemanje in oskrbo beguncev. 

Spremeni srca tistih, ki so prijeli za orožje 

in zaščiti tiste, ki se zavzemajo za mir. 

Bog upanja, 

navdihni voditelje, naj izberejo mir pred nasiljem in iščejo spravo s sovražnikom. 

Navdihni Cerkev po vsem svetu s sočutjem do ljudi v Siriji in Iraku 

in daj nam upanja za prihodnost v miru, ki temelji na pravičnosti za vse. 

To te prosimo po Jezusu Kristusu, 

Knezu miru in luči sveta, 

amen. 

(Molitev so pripravili "Catolics Confront Global Poverty")  


