
 

Molitev za mir za 27. decembra 2020 
 
 
Pesem: 
 

Hitite, kristjani, z radostjo navdani,  

O, pridite, pridite v Betlehem.  

Dete iz raja k nam kot kralj prihaja. 

 

O, pridite, molimo, o, pridite, molimo, o, pridite, molimo Jezusa. 

 

Pastiriji veseli k hlevu so hiteli, 

k ubogim pokleknili jaslicam.  

Verni, hitite, njim se pridružite. 

 

Očetove slave je odsvit z višave,  

v telesu človeškem je Bog sam skrit.  

Dete rojeno, v jasli položeno. 

 
Berilo iz knjige preroka Izajija 
 

„ Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč, nad prebivalci v deželi smrtne sence 

je zasvetila luč. Zbudil si silno radost, naredil si veliko veselje. Veselijo se pred teboj, kakor se veselijo ob 

žetvi, kakor se radujejo, ko delijo plen. Kajti jarem njegovega bremena in palico na njegovem hrbtu, 

šibo njegovega priganjača si zlomil kot na dan Midjáncev. Kajti vsak vojaški škorenj, ki hrupno koraka, 

in ogrinjalo, ki je prepojeno s krvjo, bo sežgano, bo hrana za ogenj. Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. 

Oblast je na njegovih ramah, imenuje se: Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru. Oblast se 

bo širila in miru ne bo konca na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu. Vzpostavil ga bo in utrdil 

s pravico in pravičnostjo od zdaj in na veke”. Iz 9, 1-6 

 
Dragi Jezus po tebi hrepnijo naša srca. Žeja nas po tebi. Tebe kličemo v stiski, k tebi iztegujemo svoje roke 
v molitvi. Ko te gledamo v jaslih, nam besede nekako zaostajajo na ustih, še samo srce govori, srce, ki je 
ganjeno, razoroženo. Kaj naj rečemo v pričo tvoje ljubezni?  S čem naj se hvalimo v pričo tvojega velikega 
daru učlovečenja? 
 
 Ref:  
Jezus, adoramus Te, Jezus, adoramus Te, 
Jezus, adoramus Te, Jezus, adoramus Te.  
 
 
O, Gospod, omehčaj naša trda srca. Nevredni smo tvojih darov, a vendar nas z njimi obsipavaš. Dragi 
Jezus, Sladko Dete, odpusti nam grehe, ki so največji vzrok nemira v svetu. Potolaži žalostne in po krivici 
trpeče. Uporabi nas za svoja orodja miru in sprave. Naj ponesemo tvojo luč tistim, ki sedijo v temi, tvoje 
upanje tistim, ki ne vidijo poti naprej, tvoje veselje tistim, ki jih je strah prihodnosti, tvojo ljubezen pa nam in 
vsemu stvarstvu, ki  neprestano hrepeni po tebi.  
 
Ref:  
Jezus, adoramus Te, Jezus, adoramus Te, 
Jezus, adoramus Te, Jezus, adoramus Te.  
 
 

Psalm 122,1-9  

Veselil sem se, ko so mi rekli: 

»V GOSPODOVO hišo pojdemo.« 

2 Naše noge so se ustavile 

ob tvojih vratih, Jeruzalem. 



 

3 Jeruzalem, pozidan kot mesto, 

popolnoma povezano med sabo,  

4 tja se vzpenjajo rodovi, 

GOSPODOVI rodovi; 

pričevanje za Izraela je, 

da slavi ime GOSPODOVO. 

5 Zares, tam so postavljeni sodni prestoli, 

prestoli za Davidovo hišo. 

 

6 Prosite za mir v Jeruzalemu: 

tisti, ki te ljubijo, naj živijo v miru; 

7 mir naj bo med tvojimi zidovi, 

varnost v tvojih palačah. 

 

8 Zaradi svojih bratov in prijateljev 

bom vendar dejal: »Mir naj vlada v tebi.« 

9 Zaradi hiše GOSPODA, našega Boga, 

bom iskal blaginjo zate. 

 

Zmolimo desetko rožnega venca,  ki si ga Devica rodila ... 

 

 

“ Kajti Božje kraljestvo ni jed in pijača, marveč pravičnost, mir in veselje v Svetem Duhu.  Kdor namreč v 

tem služi Kristusu, je všeč Bogu in spoštovan pri ljudeh. Prizadevajmo si torej za to, kar je v prid míru in 

medsebojnemu izgrajevanju.” 

 

Pesem na konec:  

Rajske strune, zadonite, od nebes odmevajte!  

Zbori angelski hitite na zemljo in pevajte: 

  

Slava bodi na višavah, slava Bogu naj doni, 

 mir ljudem pa po nižavah naj nocojšnja noč rosi! 

 

Čuli sladko melodijo so pastirci tisto noč,  

našli Dete in Marijo in ljubezni božje moč.  

Pokleknili vdano, verno in molili Jezusa,  

zrli v duhu neizmerno slavo Sina večnega. 

 

 Blaga se skrivnost obhaja, božji Sin se v njej rodi. 

 V dušah vernih se poraja Dete blažene noči. 

 Sreča neizmerna dana rodu je človeškemu,  

sladka mana se pripravlja srcu Bogu zvestemu. 
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