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Pesem: Jezus, Kralj vsega stvarstva  
 
   Jezus, Kralj vsega stvarstva, moj si rešitelj, moj si Gospod. 
   Emanuel, Bog je z nami, blagoslovljen si, živi Bog. 
 
Božja beseda: 
 
Ezk 34, 11-16 
Da, tako govori Gospod Bog: Glejte, jaz sam bom poskrbel za svoje ovce in jih poiskal. Kakor 
pastir išče svojo čredo, ko je sredi med razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz poiskal svoje 
ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dne. Odpeljal 
jih bom izmed ljudstev, jih zbral iz dežel in pripeljal na njihovo zemljo. Pasel jih bom po 
Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na dobri paši jih bom pasel, na 
Izraelovih gorskih višinah bodo njihovi pašniki. Tam bodo poležavale na lepem pašniku; imele 
bodo obilno pašo na Izraelovih gorah. Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal 
počitek, govori Gospod Bog. Izgubljene bom poiskal, razgnane pripeljal nazaj, polomljene 
obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval. Pasel jih bom, kakor je prav. 
 
*kratko premišljevanje Božje besede v tišini 
 
Ponovitev pesmi: Jezus, Kralj vsega stvarstva  
 
Za mir v svetu, skupaj molimo desetko rožnega venca s skrivnostjo:  
ki je za nas s trnjem kronan bil. 
 
Sklepna molitev: 
 

O, Bog, poslušaj moj glas  

Gospod, poslušaj moj glas. Prosim Stvarnika narave in človeka, resnice in lepote. 

Poslušaj moj glas, saj je glas žrtev vseh vojn in nasilja med posamezniki in narodi. 

Poslušaj moj glas, saj je glas vseh otrok, ki trpijo in bodo trpeli, dokler bodo ljudje stavili 

svoje zaupanje v orožje in vojno. 

Poslušaj moj glas, ko te prosim, da v srce vseh ljudi vdihneš modrost miru, moč pravičnosti in 

veselje prijateljstva. Poslušaj moj glas, ko te prosim, ko zastavljam besedo za množice v vseh 

deželah in v vseh časih zgodovine, ki nočejo vojne in so pripravljene hoditi po poti miru. 

Poslušaj moj glas in mi daj moči, da bomo na sovraštvo vedno znali odgovoriti z ljubeznijo, na 

krivico z vso zavzetostjo za pravičnost, na bedo s solidarnostjo, na vojno z mirom.  

 

Janez Pavel II. 

 


