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***Molitev je sestavljena iz tekstov papeža 
Frančiška ob 4. svetovnem dnevu revnih!  
 
 
Pesem:  
MNOGO POTI   (Daj mi roko, brat) 
E A  E 
Mnogo poti skozi življenje vodi, prijatelj moj,  
  A  H 
a izbereš lahko le eno izmed njih.  
  E  E7  A a 
Na razpotju teh poti pa vate gledajo oči  
  E cis fis H 
in upajo, upajo, upajo, da pravo boš izbral. 
 E  A E 
Svoj nasmeh boš človeku daroval,  
 A E 
košček svoje ljubezni mu boš dal.  
 fis H  E cis 
/:Daj mi roko, moj brat, ne izgubljajva besed,  
 fis  H E 
daj mi roko in najin bo ves svet. (2x) 
 
Mnogo dlani na tvojo roko čaka, prijatelj moj,  
na milijone ljudi potrebnih pomoči.  
Ko si sam in brez moči, takrat se spomni teh ljudi,  
ki upajo, upajo, upajo, da roko jim boš dal. Odp. 
 
»Vzemimo v roke Siraha, eno od knjig Stare zaveze. V njej srečamo učitelja modrosti, ki je živel 
približno dvesto let pred Kristusom. Šel je iskat modrost, ki ljudi dela boljše in sposobne temeljito 
preiskovati dogodke življenja. To je počel v času hude preizkušnje za izraelsko ljudstvo, čas 
bolečine, žalovanja in bede zaradi oblasti tujih sil. Ker gre za človeka močne vere, zakoreninjenega 
v izročilih očetov, je bila njegova prva misel, da se obrne na Boga, da bi pri Njem prosil za dar 
modrosti. In Gospod mu ni odtegnil svoje pomoči. 
 
Od prvih strani knjige Sirah izpostavi svoje nasvete glede številnih konkretnih položajev v življenju, 
in revščina je eden od njih. Vztraja na dejstvu, da je v stiski treba zaupati v Boga: »Vzravnaj svoje 
srce in vztrajaj, ne prenagli se v trenutku spopada. Njega se drži in se ne umikaj, da boš nazadnje 
povišan. Vse, kar pride nadte, sprejmi, potrpi, kadar te doleti ponižanje, zakaj v ognju se preizkuša 
zlato, tisti, ki so Bogu po volji, v peči ponižanja. V bolezni in revščini se zanašaj nanj. Zanašaj se 
nanj, pa se bo zate zavzel, uravnavaj svoja pota in upaj vanj. Vi, ki se bojite Gospoda, pričakujte 
njegovo usmiljenje; ne oddaljujte se, da ne padete« (Sir 2,2-7).« 
 

*Premišljujemo papeževe besede in molimo 10x zdrava Marija: Ki je za nas težki križ nosil ! 
 



 
Pesem: 
VERUJ  v Boga, VERUJ v Boga, 
Dal Ti bo prečudovite reči, 
VERUJ v Boga. 
 
UPAJ v Boga, UPAJ v Boga, 
Dal Ti bo prečudovite reči, 
UPAJ v Boga. 
 
Ponujena roka odkrije, najprej tistemu, ki jo ponudi, da je v nas sposobnost za dejanja, ki življenju 
dajejo smisel. Koliko ponujenih rok vidimo vsak dan! Žal se vedno bolj pogosto dogaja, da nas naglica 
vleče v vrtinec ravnodušnosti, tako da ne znamo več spoznati toliko dobrega, ki je vsak dan storjeno v 
tišini in z izjemno velikodušnostjo. Zato se dogaja, da šele takrat, ko se zgodijo stvari, ki pretresejo tek 
našega življenja, oči postanejo sposobne odkriti dobroto svetnikov za »sosednjimi vrati«, »tistih, ki 
živijo blizu nas in so odsev Božje prisotnosti« (Apostolska spodbuda Gaudete et exsultate, 7), pa o njih 
nihče ne govori. Strani časopisov, internetne strani, televizijski ekrani so polni slabih novic, tako da je 
videti, da zlo suvereno kraljuje. Ni tako. Gotovo, ne manjka hudobije in surovosti, nasilja in korupcije, 
a življenje je prepleteno z dejanji spoštovanja in velikodušnosti, ki ne le, da kompenzirajo zlo, pač pa 
tudi priganjajo, da gremo preko in smo polni upanja. 
 

*Premišljujemo papeževe besede in molimo 10x zdrava Marija: Ki je za nas križan bil ! 
 
Pesem: 
 
Marija, pomagaj in vodi nas ti, 
da Bogu in tebi zdaj bomo zvesti. 
Marija, vse k tebi hiti, 
Marija, pomagaj nam ti! 
 
Marija, pomagaj rodovom zemlje, 
da v Božji ljubezni in miru žive. 
Marija, vse k tebi hiti, 
Marija, pomagaj nam ti! 
 
»Pandemija je prišla nenadoma in nas je ujela nepripravljene; pustila je velik občutek zmedenosti in 
nemoči. Roka pa, ki je bila ponujena ubogemu, ni bila nepredvidena. Ta roka priča o tem, kako se 
pripravimo na to, da spoznamo ubogega, da bi mu pomagali v času potrebe. S sredstvi usmiljenja se 
ne improvizira. Potrebno je vsakdanje urjenje, ki izhaja iz zavesti, kako mi sami najprej potrebujemo 
roko, ki je ponujena nam.« 
 

*Premišljujemo papeževe besede in molimo 10x zdrava Marija: Ki je Svetega Duha poslal ! 
 

Sklepna molitev: MOLITEV K BLAŽENI DEVICI, ki jo je sestavil sv. Frančišek  
 
 

Sveta božja Mati, dobrotljiva in vzvišena, prosi za nas Kralja, izročenega v smrt, 
svojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa (prim. Jn 19,15); naj nam 
po svoji dobrotljivosti in v moči svojega najsvetejšega učlovečenja ter svoje 
najbridkejše smrti odpusti vse naše grehe. Amen. 
 

BLAGOSLOV: Blagoslovi naj te Gospod in te varuje./ Pokaže naj ti svoj obraz in se 
te usmili. / Obrne naj svoje obličje k tebi in ti da mir. /  
BLAGOSLOVI naj vas vsemogočni BOG: OČE + IN Sin + IN SVETI DUH.  AMEN! 


