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Uvodna pesem:  

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 

 

Pesem: K TEBI ODPIRAMO ROKE 

 

K tebi odpiramo roke, Gospod, sprejmi dar človeštva,  

k tebi odpiramo roke, Gospod, v naših srcih je sreča. 

Ti nas ohrani majhne pred seboj, o Bog, skromne in čiste kot izvir,  

ti nas ohrani majhne pred ljudmi o Bog, daj nam okusiti svoj mir. 

 

K tebi odpiramo roke, Gospod, sprejmi dar človeštva, 

k tebi odpiramo roke, Gospod, v naših srcih je sreča. 

Ti nas ohrani majhne pred seboj, o Bog, radost, ljubezen v nas vžgi,  

Ti nas ohrani majhne pred seboj, o Bog, naj bomo dobri kakor ti. 

K tebi odpiramo roke, Gospod, sprejmi dar človeštva, k tebi odpiramo roke,  

Gospod, v naših srcih je sreča. 

 

Odpev: GOSPOD, HVALA TI ZA ROKE. 

 

Ali si kdaj pomislil/a brat, sestra na vse, kar so sposobne narediti naše roke? Izdelajo lahko čudovite 

stvaritve, nadvse lepe predmete, vendar morejo tudi popolnoma, brez vsakega usmiljenja uničevati. 

 

Odpev: GOSPOD, HVALA TI ZA ROKE. 

 

Ali si pomislil/a brat, sestra na roke človeka, ki te blagoslavlja in ti daje odvezo, 

na roke človeka, ki ti daje Kristusovo telo, na roke človeka, ki moli zate? 

 

Odpev: GOSPOD, HVALA TI ZA ROKE. 

 

Molitev:  

Naše roke, Gospod, nekaj povedo o nas, o tem, kar delamo, o našem delu in o naši življenjski dobi. 

 

Videl boš tudi, moj Gospod, umazane roke, ki štejejo denar, sad zlorabljanja in nepravičnosti, roke 

polne draguljev, ki pa nimajo na sebi nobenega dostojanstva in nobene lepote, ker so prepogosto 

postale zaveznice zla in nasilja. 

 

Gospod Bog, usmili se vseh teh rok ženskih in moških: očisti jih, osvobodi jih vsega, kar jih kazi in 

jih usposobi, da bodo izražale ljubezen in nežnost, sprejemanje in spravo. Amen. 

 

Odpev: GOSPOD, HVALA TI ZA ROKE. 

 

Matejev evangelij (Mt 12, 9-17) 

 

Šel je od tam in prispel v njihovo shodnico. Tu je bil človek, ki je imel suho roko. Rekli so Jezusu: 

»Ali se sme v soboto zdraviti?«, da bi ga lahko obtožili. On pa jim je dejal: »Kdo izmed vas, ki bi 

imel eno samo ovco in bi mu v soboto padla v jamo, je ne bi prijel in izvlekel? Koliko več je vendar 



vreden človek kakor ovca! Torej se v soboto sme delati dobro.« Tedaj je rekel možu: »Iztegni 

roko!« Iztegnil jo je in postala je spet zdrava kakor druga. Farizeji pa so šli ven in se posvetovali 

zoper njega, kako bi ga umorili. Ko je Jezus to izvedel, se je umaknil od tam. Veliko jih je šlo za 

njim in vse je ozdravil.  Zapovedal pa jim je, naj ga ne razglašajo.  

 

 

Odpev: GOSPOD, HVALA TI ZA ROKE. 

 

PROŠNJE: 

 

Vzklik: DAJ NAM, DA BOMO GRADILI MIR, PRAVIČNOST IN LJUBEZEN. 

 

1. Ti vidiš ljudi, ki jih je izmučila vojna. Obračamo se nate in te prosimo za vse tiste, ki morejo 

storiti kaj za mir. Prosimo Gospoda: 

 

2. Obračamo se nate in te prosimo za vse služabnike Cerkva, da bi skušali biti zvesti Jezusu. 

Prosimo Gospoda: 

 

3. Zgrožen stojiš pred sovraštvom, prosimo te, naj v vseh religijah rastejo prijatelji resnice in 

miru. Prosimo Gospoda: 

 

4. Ti občutiš sočutje do vseh, ki ne morejo več naprej, ker jim bolezen odvzema vsako moč. 

Obračamo se nate, da bi poslal ženske in moške sočutnega srca, sposobne preprostih dejanj 

solidarnosti in sočutja. Prosimo Gospoda: 

 

5.  Ti ceniš vsako, tudi najmanjšo besedo tolažbe. Obračamo se nate, da bi dal novih moči 

tistim, ki gradijo tvoje kraljestvo in so graditelji lepšega sveta. Prosimo Gospoda: 

 

Kratka tišina. 

 

Oče naš … 

 

Sklepni blagoslov: 

Gospod naj blagoslavlja delo naših rok, Gospod naj nas naredi vredne, da bomo lahko predajali 

najprej mir, veselje in pravičnost. Gospodova roka naj bo poleg nas in na nas, ker smo Njegovi 

otroci. Amen. 

 

Pesem:  

 DAJ NAM MIR, GOSPOD, razsvetli nam srce. 

 Daj nam mir, Gospod, razjasni svoj obraz. 

 

 

s. Terezija Žerdin, SSK 


