
Molitev za mir 27.09.2022 

Pesem: Mogočno se dvigni (1 kitica) 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,51-56) 

Ko so se dopolnjevali dnevi, da bi bil Jezus vzet v 

nebo, se je tudi sam namenil iti v Jeruzalem. 

Poslal je pred seboj glasnike; ti so šli in stopili v 

samarijsko vas, da bi mu pripravili prenočišče. Pa 

ga niso sprejeli, ker je bil namenjen v Jeruzalem. 

Ko sta to videla učenca Jakob in Janez, sta rekla: 

»Gospod, ali hočeš, da rečeva, naj pride ogenj z 

neba in jih pokonča?« Toda obrnil se je in ju 

posvaril. In odšli so v drugo vas. 

Dragi Jezus, danes te prosimo za mir in pravičnost 

na svetu. Prisluhnili smo božji besedi, ki nas 

pošilja v svet z nalogo, da bi bili tvoji glasniki. 

Želiš, da oznanjamo svetu tvoj prihod. Žal 

pogosto se zgodi enako, kot smo slišali v 

evangeliju. Samarijani a v današnjem svetu 

Evropejci te nočemo sprejeti. Nočemo vzeti 

svojega križa in iti v Jeruzalem. Celo nas motijo 

tisti, ki nam o njem govorijo. Ne razumemo, da 

trpljenje itak pride, zlomi pa tistega, ki ne polaga 

svojega upanja v Tebi. Kljub vsemu kaj zagrešimo 

še zmeraj nam izkazuješ svojo dobroto in 

usmiljenje. Ta večer te prosimo, da ne greš mimo 

nas, da se ustaviš in prenočiš v naših srcih. 

Zaupamo ti našo Samarijo- našo Evropo in ves 

svet in te prosimo za mir  

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 za nas težki križ 

nesel 

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. 

 

 Iz pisma sv. Frančiška Asiškega vsem vernikom: 

 »Ljudje namreč vse izgubijo, kar zapustijo na tem 

svetu. S seboj pa nesejo plačilo za ljubezen in za 

miloščino, ki so jo delili. Zanjo Gospod daje 

nagrado in zasluženo plačilo.« 

Dragi Jezus ti si pravičen in gledaš tudi na 

nizkega. Kot sv. Frančišek želimo služiti najbolj 

revnim in zapostavljenim. Želimo deliti z njimi ni 

samo denar ampak tudi svoj čas, molitev in 

pomoč. Zavedamo se, da nobene materialne 

dobrine nam ne zagotovijo mesta pri Tebi. Naj 

naša dobra dela in prizadevanje za spravo pridejo 

pred tvoj oltar in ti bojo všeč.  

Oče naš 

Molimo:  Dobri Oče, po tvoji milosti je sv. 

Frančišek  postal podoben Jezusu Kristusu v 

uboštvu in ponižnosti. Naj hodimo po isti poti za 

Tvojim sinom in se združujemo s teboj v veseli 

ljubezni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki s 

Teboj v občestvu svetega Duha živi in kraljuje 

vekomaj. Amen  

Pesem: Hvali svet Odrešenika 


