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Pesem: Oče, dobri Oče 

Oče, dobri Oče, posvečeno bodi tvoje ime. 

Stegni svoje roke in objemi nas v ljubezni. 

Oče, naj zgodi se tvoja volja v nebesih in na zemlji. 

Oče, dobri Oče, ti skrbiš za naš vsakdanji kruh.  

Prosim, daj, odpusti nam vse naše dolge. 

 

Molitev: Milost dialoga (br. Ignacio Larrañaga) 

Gospod Jezus hvalimo te in slavimo za lepi dar, ki se mu pravi dialog. Je najdražji 

»otrok« Boga, ker je kakor tisti izmenični tok, ki neprestano utripa v osrčju Svete 

Trojice. 

Dialog razveže vozle, prežene nezaupanje, odpre vrata, ublaži spore, povzdigne 

osebo, je vez edinosti in »mati« bratstva. 

Jezus Kristus, jedro evangeljske skupnosti, daj nam razumeti, da je za naše 

nerazumevanje skoraj vedno krivo pomanjkanje dialoga. 

Daj nam razumeti, da dialog ni ne razpravljanje ne soočenje idej, temveč iskanje 

resnice med dvema ali več osebami. Daj nam razumeti, da potrebujemo drug 

drugega in se dopolnjujemo, ker imamo kaj dati in prejeti, ker lahko vidim, česar 

drugi ne morejo in oni morejo videti, česar jaz ne vidim. 

Gospod Jezus, ko se pojavi napetost, mi daj skromnost, da ne bom za vsako ceno 

vsiljeval svoje resnice in napadal resnico svojega brata, da bom znal ob pravem 

trenutku molčati, da bom znal čakati, da bo drugi do konca razložil svojo resnico. 

Daj mi modrost, da bom razumel, kako nobeno človeško bitje ne more doumeti vse 

resnice in kako ni zmote ali napačnega mnenja, ki ne bi vsebovalo nekaj resnice. 

Daj mi zdravo pamet, naj uvidim možnost, da sem se morda zmotil glede kakšnega 

vidika resnice, da me bo tako obogatila resnica drugega. Daj mi naposled 

velikodušnost, da bom priznal, kako tudi drugi pošteno iščejo resnico; in da bom 

brez predsodkov in dobrohotno gledal na mnenja drugih.  

Gospod Jezus, daj nam milost dialoga. Amen. 

 

Iz poslanice papeža Frančiška za 37. svetovni dan mladih 



»Marsikomu izmed nas se je že zgodilo, da nam je Jezus nepričakovano prišel 

naproti, ko prvič v njem doživimo bližino, spoštovanje, odsotnost predsodkov in 

obsodb, usmiljen pogled, ki ga nismo nikoli srečali v drugih. Pa ne samo to, čutili 

smo tudi, da Jezusu ni dovolj, da nas gleda od daleč, ampak je želel biti z nami, želel 

je deliti svoje življenje z nami. Veselje tega doživetja je zbudilo v nas naglico, da bi ga 

sprejeli, nujnost, da bi bili z njim in ga bolje spoznali.« 

 

Pesem: K tebi želim, moj Bog 

1. K tebi želim, moj Bog, k tebi, moj Bog, če boš poslal bridkost ali radost. 

Tebe bom ljubil zdaj, zdaj in na vekomaj. K tebi želim, moj Bog, k tebi, moj Bog. 

2. Strma je pot v nebo, strma zelo, ali lahka s teboj, ti greš z menoj. 

Marija tam stoji in mi naprej veli. K tebi želim, moj Bog, k tebi, moj Bog. 

3. Zdaj je še temna noč, pošlji pomoč, da ne omagam zdaj, roko podaj! 

Kadar pa pride dan, pel ti bom ves udan. K tebi želim, moj Bog, k tebi, moj Bog. 

 

Desetka rožnega venca : Ki je za nas krvavi pot potil. 

 

Molitev: Molimo te 

Molimo te, Gospod Jezus Kristus, tukaj in v vseh tvojih cerkvah, ki so po vsem svetu; 

in te hvalimo, ker si svojim svetim križem svet odrešil. (2FOp 5-7) 

 

Pesem: Sveta Devica Marija 

Sveta Devica Marija, sveta si, Božja Gospa, ni ti enake na zemlji med vsemi ženami 

sveta. Hči si in dekla Očeta, večnega kralja neba, mati Boga, Gospoda Jezusa 

Kristusa. 

Prosi, prosi za nas, prosi, Marija za nas, 

prosi svojega Sina, našega Učenika. 

Prosi, prosi za nas, prosi, Marija za nas, 

prosi svojega Sina, prosi, Marija za nas. 



Sveta Devica Marija, sveta si, Božja Gospa, ti si izbrana nevesta, nevesta si Svetega 

Duha; skupaj z vsemi svetniki, z vso pomočjo iz nebes, prosi za nas Gospoda Jezusa 

Kristusa. 

 


