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(27. v mesecu)   

za junij 2021 

 

 

***Molitev je sestavljena ob 30 – letih  
naše države Slovenije!  
 
Pesem:  

Hvala, za vsako dobro jutro, 
hvala za vse življenja dni, 
hvala, ker lahko nate svoje preložim skrbi. 
 

Hvala za vse prijatelje ti, 
hvala, Gospod, za vsakogar, 
hvala, ker lahko dam dolžnikom 
odpuščanje v dar. 
 

Hvala za delovno ti mesto, 
hvala za srečo sleherno, 
hvala za vse, kar me navdaja s čisto radostjo. 

 

Hvala za žalosti ti mnoge, 
hvala, da vedno me bodriš, 
hvala, da vedno roko svojo nad menoj 
držiš. 
 
Hvala za dobro ti besedo, 
hvala, da Duh je tvoj mi moč, 
hvala, ker ljubiš vse, ki blizu so in daleč 
proč. 

 

Z zlom se ne živi, ampak bojuje. To je pomembno sporočilo za ta čas. Ko v družbi 
odkrivamo veliko hudobije, ki ovira osebni razvoj in edinost družbe, potrebujemo sredstva, 
da se borimo proti njej. Krščanska duhovna praksa nas usmerja zlasti k postu in molitvi, pa 
tudi k odpuščanju in usmiljenju. Nastop krize koronavirusa pri tem še dodaja budnost, 
odgovornost in solidarnost. V zgodovini so s postom in molitvijo premagali velike zaplete in 
težave. Post in molitev moreta pripeljati do svobode in odprtosti za Božje delovanje in 
moč. Post in molitev tudi obnavljata življenje, prinašata svežino, krepita in  usmerjata 
pogled naprej.   
Veliki molivci v Stari zavezi, pred Jezusom, in krščanski svetniki kažejo, da je molitev tudi 
boj. Proti komu? Proti nam samim, če nismo svobodni in proti skušnjavcu, ki dela vse, da bi 
nas odvrnil od Boga in resnice. Molitev prinaša spravo in pomiritev, z njo ustvarjamo nov 
ritem sredi časa in odpravljamo skušnjave, s katerimi nas želi hudobni duh zapeljati stran 
od poslanstva. V molitvi se s ponižnim srcem resnično predstavimo pred Bogom tudi z 
našimi napakami, grehi, nezvestobami. Prosimo ga za odpuščanje in ozdravitev, fizično in 
duhovno. Zlasti molitev rožnega venca je močno orodje proti zlu in hudemu duhu. Z njo se 
godijo čudeži, kar se je že marsikdaj pokazalo. 
 

*Premišljujmo besede in molimo 10x zdrava Marija: Ki je Svetega Duha poslal ! 
Pesem.: JEZUS SE OB MORJU USTAVI 
 

Jezus se ob morju ustavi, 
me pogleda in prijazno povabi: 
“Pusti ribe, ljudi lovil boš!” 
 

Dragi Jezus, si res mene poklical, 
s tvojih ustnic svoje ime sem zaslišal? 
Glej, zapuščam prazen čoln na obali, 
zdaj odhajam, kamor kličeš me ti. 

Reven, nesposoben sem človek, 
kar premorem, je zvestoba do tebe, 
rad potegnil ljudi bi iz greha. Odp. 
 
Tu sem, moje roke porabi, 
šibke noge in okorne besede, 
kaplje znoja in vso ljubezen. Odp. 



 

Karkoli bomo gradili v domovini, bo trdno in spodbudno, če bomo gradili v moči Jezusove 
ljubezni in njegove milosti. Z njegovo žrtvijo moremo pregnati zlo in se upreti skušnjavam. 
Jezus je tako kot drugi molivci zgled budnosti in tudi nas vabi, da bedimo in molimo z njim, da 
bi zdržali v preizkušnjah. Duhovne spodbude so povezane z budnostjo, da smo zavestno tam, 
kjer moramo biti. Če smo budni, moremo odkriti Božja sporočila in graditi živo skupnost. 
Nasprotje temu je potrošniška odsotnost in beg na vse strani, do utapljanja v iracionalno in 
droge. Budnost ali čuječnost srca je še posebno pomembna: pri vzgoji, delu, v odnosih, 
družini. Modri gospodar je buden in presoja dogajanje v njem in v okolju. Brez zbranosti je 
delo površno in neučinkovito, prav tako tudi odnosi. V veliko pomoč k budnosti sta post in 
redna molitev, zlasti kratki molitveni vzkliki.  
Budnost in vztrajnost ustvarjata klenost, kar je trdnost in možatost. Kleni ljudje se oblikujejo 
po tem, kar so pred Bogom in svojo vestjo. Ne ozirajo se na levo, ne na desno, ne sprašujejo 
se, kaj bodo drugi rekli, ampak gredo naprej po lastni poti. Klenost se je močno izgubila v 
našem narodu, čeprav je bila nekdaj prisotna kor resnična vrednota. Z njo so naši predniki 
vzdržali pritiske zunanjih napadov. V svojem zaupanju v Božjo previdnost so prenesli 
preizkušnje ter odvrnili negativne vplive. Tudi narod in država morata živeti določeno klenost 
ter modrost in se s tem borita proti določenim poskusom pomasovljenja ter zakritja temeljnih 
vrednot in drž, da rečejo: 'Pri nas je tako in pika'.  
S klenostjo je povezana delavnost. Do te je mogoče priti po prizadevnosti in redu. 
 

*Premišljujemo besede in molimo 10x zdrava Marija: Ki je tebe Devica v Nebesih kronal ! 
 
Pesem: 
 
Ti, o Marija, naša Kraljica, 
ti besednica revnih sirot! 
K tebi hitimo, se ti izročimo, 
tebe slavimo, polno dobrot. 
 
Glej, o Marija, milostna Mati, 
Sina zdaj zlati gledaš obraz: 

mi smo grešili, tebe žalili, 
vendar se usmili, prosi za nas. 
 
Jezusu reci v milosti svoji, 
da smo mi tvoji, naj odpusti! 
To bo ganilo, ga naklonilo, 
večno plačilo nam podeli. 

 
 
 

MOLITEV ZA DOMOVINO ob 30-letnici države Slovenije 
 
Gospod Bog, 
ob 30-letnici države Slovenije slavimo tvojo dobroto. 
Zahvaljujemo se ti za vse Tvoje milosti in varstvo. 
Naj bomo ponosni na svoje korenine, iz njih živimo in rastemo. 
Sveti Duh, podeli nam zdravo pamet in ustvarjalni pogum! 
Emanuel – Bog z nami, obvaruj nas vsega, 
kar ogroža naše telesno, duševno in duhovno zdravje. 
Mati Marija in sv. Jožef, izprosita milost našim družinam, 
da bodo odprte za življenje in šole ljubezni za nove rodove. 
Amen. 


