
Molitev za mir 27.03.2022 

 

Pesem: Mogočno se dvigni (1 kitica) 

 

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla 

Korinčanom (2 Kor 5,17-21) 

Bratje in sestre, če je torej kdo v Kristusu, je 

nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, 

nastalo je novo. Vse je od Boga, ki nas je po 

Kristusu spravil s seboj, nam pa nalóžil 

službo sprave. Bog je namreč v Kristusu 

spravil svet s seboj, tako da ljudem ni 

zaračunal njihovih prestopkov, nam pa je 

zaupal besedo sprave. V Kristusovem imenu 

smo torej poslani, kakor če bi Bog opominjal 

po nas; v Kristusovem imenu vas prosimo, 

spravite se z Bogom. Iz njega, ki ni poznal 

greha, je za nas narédil greh, da bi mi 

postali Božja pravičnost v njem. 

Dragi Jezus, danes te prosimo za mir in 

pravičnost na svetu. Prisluhnili smo božji 

besedi, ki nas pošilja v svet z nalogo, da bi 

delali za mir in spravo.  Bog nam je zaupal 

besedo sprave. Zaupal nam je mir na svetu, 

ki ga žal v tem času ne pozna Ukrajina in 

še veliko drugih držav, ki so deležne 

nasilja. Prosimo dobrega Boga, ki se rad 

zavzema za sirote, vdove, uboge, 

pohabljene in ranjene. Prosimo te, dragi 

Jezus pošlji svojega Duha, duha miru in 

sprave na vse nas, ki smo ranjeni z 

grehom, ki ranimo druge zaradi svojega 

egoizma. Pošlji nam duha odpuščanja in 

ljubezni, duha dialoga in razumevanja, 

duha ponižnosti in modrosti. Dotakni se src 

politikov, oblastnikov in prebudi v njih 

željo po spravi.  

Pesem: 

 Daj mi, Jezus, da žalujem, smrt, trpljenje 

objokujem, 

ki si Jagnje ga prestal, greh izbrisal, 

milost dal. 

Jezus, daj, da Tvoje rane nas presunejo 

kristjane 

in trpljenje prebridko naj pomoč nam v 

smrti bo. 

Smrt za nas si sam izvolil, pred Očetom 

trikrat molil; 

in krvavi pot potil in trpljenja kelih pil. 

 

Gospod, naredi me za orodje svojega miru. 

Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen. 

Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje. 

Kjer je nesloga, naj prinašam edinost. 

Kjer je dvom, naj prinašam vero. 

Kjer je zmota, naj prinašam resnico. 

Kjer je obup, naj prinašam upanje. 

Kjer je žalost, naj prinašam veselje. 

Kjer je tema, naj prinašam luč. 

Učitelj, naj se ne trudim, 

da bi me drugi tolažili, 

ampak naj sam tolažim; 

da bi me drugi razumeli, 

ampak naj sam razumem; 

da bi me drugi ljubili, 

ampak naj sam ljubim. 

Kajti ko dajemo, prejemamo; 

ko odpuščamo, nam je odpuščeno; 

in ko umremo, vstanemo v večno življenje. 

Amen. 

Pesem: Daj nam mir Gospod, razsvetli 

nam srce. Daj nam mir Gospod, razjasni 

svoj obraz.  

 

Desetka rožnega venca: ki je od mrtvih 

vstal 

Mir je dobrina. Mir je veselje. Mir je 

osnovna človekova  potreba in pravica. 

Prosimo za mir, ki potolaži srca beguncev 

in migrantov, ki nimajo se kam zateči in so 

daleč od svoje domovine, od družine. 

Prosimo za mir, ki ga lahko zagotovijo 



svetovni voditelji in oblastniki, če se le ne 

bojo ozirali na lastne koristi. Prosimo za 

mir, ki je sad pravičnosti, sad poštenosti in 

spoštovanja človeškega dostojanstva. 

Molimo za mir, ki daje občutek varnosti, 

ljubljenosti in pripadnosti svoji družini, 

svojemu narodu in celemu svetu. Molimo 

za mir, ki presega meje tega sveta in seže 

nebes, za mir, ki je dotik božje milosti, 

ljubezni in sočutja. Jezus je Kralj Miru, ker 

se samo v Njem umiri naša duša in srce. 

Pesem: Kjer dobrota je, ljubezen. 

Kjer dobrota je, tam prebiva Bog. 

 

 Dragi Jezus vsi tukaj zbrani hrepenimo po 

tvojem miru, po tvoji bližini, po tvoji 

tolažbi. Pridi in ozdravi naša srca. Pridi in 

ozdravi naše odnose. Pridi in ozdravi naše 

države. Pridi in ozdravi naše voditelje. 

Pridi in reši nas strahu, tekmovalnosti in 

želje po maščevanju. Samo v Tebi najdemo 

moč za spravo, moč za ljubezen, moč za 

odpuščanje.  

Pesem: V Gospodu je moja moč … 

 

LITANIJE ŽALOSTNE MATERE BOŽJE 

 Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. 

Gospod, usmili se. Kristus, sliši nas. 

Kristus, usliši nas. 

 Bog Oče nebeški, - usmili se nas.                                               

Bog Sin, Odrešenik sveta, - usmili se nas.                                             

Bog Sveti Duh, - usmili se nas.                                               

Sveta Trojica, en sam Bog, - usmili se nas.                              

Sveta Marija, - prosi za nas.                                                    

Sveta Mati Božja,                                                                                  

Sveta devic Devica,                                                                                    

Mati križanega Jezusa,                                                                

Mati žalostna,                                                                            

Mati objokana,                                                                       

Mati, polna grenkosti,                                                                                   

Mati zapuščena,                                                                                      

Mati brez vse tolažbe,                                                             

Mati, oropana svojega Sina,                                                                                                 

Mati, z mečem bolečin prebodena,                                             

Mati, strta od težav,                                                                                   

Mati, z bridkostjo napolnjena,                                              

Mati, s srcem na križ pribita,                                                                    

Mati največje žalosti,                                                                                                                    

Studenec solz,                                                                                                                   

Posoda vsega trpljenja,                                                                                                                      

Zgled potrpežljivosti,                                                               

Pribežališče zapuščenih,                                                          

Obramba nemočnih,                                                                                         

Tolažnica sirot,                                                                                                                                                      

Zdravje bolnikov,                                                                               

Moč slabotnih,                                                                                                  

Pribežališče žalostnih,                                                                       

Zaklad vernih,                                                                        

Oko prerokov,                                                                                    

Palica apostolov,                                                                           

Krona mučencev,                                                                                                 

Luč spoznavalcev,                                                                   

Tolažnica vdov,                                                                          

Veselje vseh svetnikov,     

                                                                                    

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta,                                                       

prizanesi nam, o Gospod.                                                                              

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta                                              

usliši nas, o Gospod.                                                                     

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, 

usmili se nas.  

Molimo: Prosimo te, Gospod Jezus, naj bo 

presveta Devica Marija, katere dušo je v 

uri tvojega smrtnega boja presunil meč 

bolečin, v uri naše smrti po tvoji milosti 

naša priprošnjica; po tebi, Jezusu Kristusu, 

Odrešeniku sveta, ki z Očetom in Svetim 

Duhom živiš in kraljuješ, Bog od vekomaj. 

Amen. 

Pesem: Hvali svet Odrešenika 

 


