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Dialog – pot k miru 
 

 

Taizejski spev: Odpri oči mi 

B1: Papež Frančišek je na nekem srečanju dejal: »Dialog pomeni iti ven iz sebe, z besedo, in 

poslušati besedo drugega. Dve besedi se srečata, srečata se dve misli. To je prva postaja neke 

poti. Po tem srečanju besed se srečajo srca in takrat se začne dialog prijateljstva, ki se sklene 

s stiskom rok: »Beseda, srce, roke.«    

 

B2: Gospod, vabiš nas, da bi se kot sinovi in hčere enega Očeta, vedno znova odločali za 
poti dialoga. Prosimo te za odprto in čuteče srce. 

Molimo desetko rožnega venca s skrinostjo: ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. 

 

Taizejski spev: Čakaj in moli Boga.  

B1:  »Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod: načrte blaginje in ne nesreče, da vam 

dam prihodnost in upanje. 12 Klicali me boste in prihajali molit k meni in vas bom uslišal. 

13 Iskali me boste in me boste našli. Ko me boste iskali z vsem srcem, 14 se vam bom dal 

najti, govori Gospod. Obrnil bom vašo usodo in vas bom zbral iz vseh narodov in iz vseh 

krajev, kamor sem vas izgnal, govori GOSPOD. Pripeljal vas bom nazaj v kraj, od koder sem 

vas odpeljal v izgnanstvo.« (Jer 29, 11-14) 

B1: Ostanimo nekaj časa v tišini ob Božji besedi, ki nam je bila podarjena. 

(po krajšem premišljevanju BB, sledi branje pisma…) 

 



B2:  Iz pisma br. Rogera iz Taizeja 

»Bog ima s teboj načrt za prihodnost miru, ne nesreče; Bog ti želi dati prihodnost in upanje.«  

Danes mnogo ljudi hrepeni po prihodnosti miru, po človeštvu, ki bo rešeno groženj in nasilja. 

Čeprav skrb za prihodnost nekatere ohromi, tako da ne morejo več naprej, je po vsem svetu 

polno mladih, ki so domiselni in ustvarjalni. Ti mladi se ne pustijo ujeti v spiralo potrtosti. 

Vedo, da nas Bog ni ustvaril za pasivnost. Življenje zanje ni podvrženo slepi usodi. Zavedajo 

se, da človeka lahko ohromi predvsem nezaupljivost ali malodušje. 

Zato iščejo, z vso dušo, kako bi pripravili prihodnost miru, ne nesreče. Bolj, kot se sploh 

zavedajo, njihovo življenje že postaja luč, ki sveti okrog njih. Nekateri prinašajo mir in 

zaupanje na prizorišča preizkušenj in sporov. Vztrajajo celo takrat, ko se jim ramena šibijo 

pod preizkušnjami in porazi. Včasih lahko ob poletnih večerih, ko je nebo posejano z 

zvezdami, skozi svoja odprta okna slišimo mlade. Vedno znova smo presenečeni nad tem, 

koliko jih je. Iščejo, molijo. In pravimo si: njihova prizadevanja za mir in zaupanje so kot te 

zvezde, drobci luči, ki sijejo v temi. 

 

B2: Gospod, prosimo te za številne mlade, ki s predanostjo in zavzetostjo ostajajo 

prinašalci tvojega miru. Naj jih na vseh njihovih poteh spremlja Božji blagoslov in 

priprošnja Device Marije. 

Molimo desetko rožnega venca s skrinostjo: ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila. 

 

Taizeiski spev: V Gospodu je moja moč. 

B1: Sv. Janez Pavel II. Je leta 1990 dejal mladim: »Če hočete ljubiti tako, kot je ljubil Kristus, 

potem se morate pripraviti, da boste znali tudi trpeti kakor on in skupaj z njim. Ljubiti 

pomeni za kristjana: opreti se na Boga po Kristusovi osebi in se podarjati drugim, se jim dati 

na razpolago, jih sprejeti in jim pomagati. Če boste resnično ljubili, boste razumeli, kaj je 

kultura ljubezni, in pravilno gledanju na potrebe drugih in darovanje.« 

B2: Gospod, ti poznaš stiske človeštva. Prosimo te, bodi blizu vsem, ki trpijo ali so v kakršni 

koli preizkušnji. Nam pa pomagaj, da bi tam, kjer smo, vedno bolj postajali orodje tvoje 

ljubezni in miru. 

Molimo desetko rožnega venca s skrinostjo: ki si ga Devica rodila. 

 

Taizejski spev:  Jezus, Gospod, ti luč si notranja. 

 



B1: Gospod Jezus Kristus, ti si luč in radost našega življenja. Prosimo te, podari nam svojega 

duha uboštva,da nas obvaruje vsega zla. Daj nam duha ponižnosti in preprostosti,da ne 

bomo služili sebi. Daj, da bomo prav razumevali križ, da bomo mogli ljubiti Tebe in po Tebi 

vse drugo – ljudi in stvari. Poleg tega nam daj, Gospod,čisto srce in telo,da bomo mogli 

povsod širiti veselje,da se bomo vedno zavzemali za dobro in se upirali zlu,da bomo v vsakem 

bratu videli Tebe in mu pomagali,da bomo vsak dan delali dobra dela in Ti bomo vedno bliže. 

Poglej, Gospod, v naša srca, ki so pripravljena odgovoriti na vsako povabilo k dobremu. Daj 

nam radost, da bomo veseli oznanjevalci Tvojega kraljestva. To Te prosimo, Gospod,po Tvoji 

in naši materi Devici Mariji in po našem Serafinskem očetu, ki smo si ga izbrali za vodnika na 

naši poti. Amen (molitev Frančiškove mladine) 

 

 
 

B2: Molimo desetko rožnega venca: ki si ga Devica v templju darovala. 

Taizejski spev: Kjer dobrota je 

B1: Potrebni so nam drugi, da bedijo, če mi zaspimo, da verujejo, če mi zdvomimo, da molijo, 

če mi onemimo. Potrebni so nam drugi, ki gredo z nami,ki se bodo z nami veselili in žalostili,ki 

se ne bodo utrudili in klonili,na katere se lahko zanesemo in jih bomo otovorili s svojimi 

skrbmi in slabostjo. Potrebni so nam drugi, ki bodo z nami stali pred teboj,ki te bodo molili in 

spraševali,ki se ti bodo zahvaljevali in se dali na razpolago tebi. (Severin Schneide) 

 

B2: Gospod, na poti graditve miru, te prosimo za dar hvaležnosti, varovanja življenja, 

zaupanja,  medsebojnega spoštovanja in sodelovanja. 

Molimo desetko rožnega venca: ki si ga Devica v templju našla. 

 

Taizeiski spev: Hvalite vsi rodovi 

 

 



B1: Nekoč je nekdo Materi Tereziji zastavil nenavadno vprašanje: »Mati, imate že 70 let. Trdo 

ste delali. Kaj se je s tem v svetu spremenilo? Nič. Nihče nič ne opazi. Mati Terezija, odpočijte 

si, saj tako in tako nima smisla.« Obraz Matere Terezije je ostal miren. Odgovorila mu je: »Jaz 

si nisem nikoli umišljala, da bi spremenila svet. Svet bo spremenil Jezus. In spremenil ga bo; 

ob primernem času ga bo zagotovo spremenil. Jaz skušam biti le kapljica čiste vode v kateri 

bo odseval dobrotljiv obraz Boga. Storite to tudi vi. Tako bova dva. Ste poročen? To storita 

skupaj z vašo ženo. Tako bomo že trije. Imate otroke? – Imam tri. – Učite to tudi svoje otroke 

in že nas bo šest. Množimo kapljice čiste vode.« To moramo delati tudi mi. 

 

Pesem: 

O, moj Bog dopusti mi 

O moj Bog, dopusti mi, aleluja,da bom Tvoj glasnik miru, aleluja. 

Kjer ljudje mrzijo se, aleluja,naj prinesem jim srce, aleluja. 

Tam, kjer dvomijo o vsem, aleluja,naj jim vere luč prižgem, aleluja. 

Kjer obup loteva se, aleluja,naj prinašam upanje, aleluja. 

Kjer ljudje so žalostni, aleluja,naj jim nosim radosti, aleluja. 

Če kdo v temi blodi sam, aleluja,naj mu svojo roko dam, aleluja. 

O moj Bog, dopusti mi, aleluja,naj bom Tvoj glasnik miru, aleluja. 

  

 Molitev iz Frančiškovega pisma celemu redu: 

 

Skupaj: Vsemogočni, večni, pravični in usmiljeni Bog,daj nam ubogim, da bomo zaradi tebe 

delali,kar vemo, da hočeš. In vedno hoteli, kar je tebi všeč;da bomo notranje očiščeni, 

notranje razsvetljeni in vžgani z ognjem Svetega Duha mogli hoditi po stopinjah tvojega 

ljubljenega Sina,našega Gospoda Jezusa Kristusa,in le po tvoji milosti priti k tebi, Najvišji;ti, ki 

v popolni Trojici nedeljivo Eden živiš in kraljuješ v slavi, vsemogočni Bog,na vse veke vekov.  

Amen. 

 

 

 

(Pripravila: p. Krizostom Komar in s. Tina Dajčer) 


