
27 februar molitev za mir 

 

 

 

Pesem: (taizejski spev)  

Daj nam mir Gospod, razsvetli nam srce. 

Daj nam mir, Gospod, razjasni svoj obraz. 

 

1 Ko je zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi učenci so prišli k 

njemu. 2 Odprl je usta in jih učil: »Blagor  ubogim v duhu,kajti njihovo je nebeško 

kraljestvo.4 Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.5 Blagor krotkim,kajti deželo bodo 

podedovali.6 Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo.7 Blagor usmiljenim,kajti 

usmiljenje bodo dosegli.8 Blagor čistim v srcu,kajti Boga bodo gledali. 9 Blagor tistim, ki delajo za 

mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi.10 Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti 

njihovo je nebeško kraljestvo.11 Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in 

vse húdo o vas lažnivo  govorili. 12 Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. 

Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami.« Mt 5, (1-12) 

 

Dragi Jezu,s danes se zbiramo okrog tvojega oltarja s prošnjo za mir. Ti poznaš naša srca in veš, 

da niso zmeraj kraj miru in odpuščanja. Veš, koliko zamer in jeze  v njih prebiva. Radi bi vstopili na 

pot miru in sprave. S tabo je vse mogoče. V postnem času nas še posebej vabiš, da spremenimo 

svoje dosedanje poti in izberemo boljše načine, poiščemo bolj evangeljske rešitve. Želimo živeti 

tvojo logiko odpuščanja. Ne sedemkrat ampak do sedemdesetkrat sedemkrat. Prosimo te, pošlji nam 

svojega Duha Tolažnika. Naj nas nauči pravega pristopa k stiskanim, k tujcem, k preseljencem. Naj 

nas nauči prepoznati v gobavcu Kristusa kot je to storil sv. Frančišek Assiški. Po njegovi priprošnji 

danes kličemo k tebi in te prosimo za mir v svetu ter v nas samih.  

 

Gospod, usmili se, 

Kristus, usmisli se,  

Gospod, usmili se,  

Kristus, sliši nas,  

Kristus, usliši nas, 

 

Bog Oče nebeški- usmili se nas. 

Bog Sin, Odrešenik sveta,  

Bog Sveti Duh, 

Sveta Trojica, en sam Bog. 

 

Sveta Marija,- prosi za nas! 

Sveta Mati Božja, 

Sveta Devic Devica. 

 

Sveti oče Frančišek,- pros iza nas! 

Sveti Frančišek, veliki preziranec sveta, 

Sveti Frančišek, zvest v hoji za Kristusom, 

Sveti Frančišek, ustanovitelj treh redov, 

Sveti Frančišek, steber Svete Cerkve 

Sveti Frančišek, učenik pokorščine 

Sveti Frančišek, ogledalo ponižnosti, 

Sveti Frančišek, zaročenec ubožnosti, 

Sveti Frančišek, lilija čistosti, 

Sveti Frančišek, zgled krotkosti, 

Sveti Frančišek, skala potrpežljivosti,  

Sveti Frančišek, plamen Božje ljubezni, 

Sveti Frančišek, vzor ljubezni do bljižnjega, 

Sveti Frančišek, odsvit evangeljskih kreposti, 

Sveti Frančišek, knez miru, 

Sveti Frančišek, mož po Božjem srcu, 

Sveti Frančišek, zmagovalec hudih duhov, 

Sveti Frančišek, odtis Križanega Jezusa, 

Sveti Frančišek, z ranami zaznamovan 

prijatelj Božji, 

Sveti Frančišek,mož Božje previdnosti, 
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Sveti Frančišek, odtis ljubezni, 

Sveti Frančišek, otrok ubogih, 

Sveti Frančišek, mož apostolski,  

Sveti Frančišek, glasnik Božje ljubezni, 

Sveti Frančišek, čudoviti pričevalec, 

Sveti Frančišek, mogočni priprošnik, 

Sveti oče Frančišek, prosi za nas. 

 

 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, 

prizanesi nam, o Gospod. 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,  

usliši nas, o Gospod. 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,  

usmili se nas.  

 

Prosi za nas, svti oče Frančišek! 

 Da bomo vredni obljub Kristusovih. 

 

Molimo. O Bog, svetemu Frančišku si 

naklonil milost, da je postal živa podoba 

Jezusa Kristusa. Podeli tudi nam, da bomo 

posnemali njegov zgled in sledili tvojemu 

edinorojenemu Sinu vse dni svojega življenja. 

Po Kristusu, Gospodu našem, Amen. 

 

 

Pesem: (taizejski spev)  

 

Nič te ne moti, nič ne vznemirja,  

kdor gre za Bogom, nič mu ne manjka, 

 nič te ne moti, nič ne vznemirja, 

 saj dovolj je Bog. 

 

 

Gospod, naredi me za orodje svojega miru. 

Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen. 

Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje. 

Kjer je nesloga, naj prinašam edinost. 

Kjer je dvom, naj prinašam vero. 

Kjer je zmota, naj prinašam resnico. 

Kjer je obup, naj prinašam upanje. 

Kjer je žalost, naj prinašam veselje. 

Kjer je tema, naj prinašam luč. 

Učitelj, naj se ne trudim, 

da bi me drugi tolažili, 

ampak naj sam tolažim; 

da bi me drugi razumeli, 

ampak naj sam razumem; 

da bi me drugi ljubili, 

ampak naj sam ljubim. 

Kajti ko dajemo, prejemamo; 

ko odpuščamo, nam je odpuščeno; 

in ko umremo, vstanemo v večno življenje. 

Amen. 

 

Desetka rožnega venca: 

Ki je v Kani naredil prvi čudež. 

 

 

Pesem na konec: (taizejski spev)  

 

Bog je ljubezen, 

svoje življenje mu podarite. 

Bog je ljubezen, nič ne bojte se. 

 


