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MOLITEV ZA MIR 27. MARCA 2023 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Amen. 

Pesem:  

Le v Bogu umiri se srce,  
od njega mi pride pomoč,  
le on je moja skala, moja rešitev,  
nikakor ne omahnem. 
Le v Bogu umiri      se srce,  
od njega mi pride pomoč,  
le on je moja skala, moja rešitev,  
nikakor omahnem ne. 

 
Zaupaj Gospodu, ljudstvo božje, 
izlijte pred njim svoja srca!  
Kajti on nam je zavetje, zaupajte mu vse. 
Krhki smo kot dih, on podarja moč. 

 
Voditelj: 

Gospod Jezus, knez miru. Danes 
skupaj s tvojo Materjo in z vsemi našimi 
brati in sestrami v nebesih predte 
prinašamo ves svet, izmučen od trpljenja 
in sovraštva. Ti mu podari svoj mir, ki si 
ga za nas priboril v trpljenju na križu. 
Pomagaj nam, da se spreobrnemo od 
svoje sebičnosti in zaverovanosti vase 
ter nas napolni s svojo ljubeznijo, da bo 
med nami tvoj mir, ki si nam ga obljubil. 

 
Molitev: 

Verujem v Boga Očeta … 
 
Oče naš in tri zdrave Marije: 
ki nam utrdi spomin … 
ki nam razsvetli pamet … 
ki nam omeči voljo … 
Slava Očetu. 

Berilo: 

Zares, tako govori Gospod: 
Neozdravljiv je tvoj zlom, 
strašen tvoj udarec. 
Nihče se ne zavzema za tvojo pravico, 
ni zdravila za tvojo bolečino, 
ni zacelitve zate. 
Vsi tvoji ljubimci so te pozabili, 
ne menijo se zate. 

Kakor udarja sovražnik, sem te 
udaril svetovna javnost pozabila in se zanje 
ne zmeni.  

V tej desetki ti še posebej prinašamo 
vse azijske narode, vojno v Mjanmaru, 
Afganistanu, konflikte v Iranu, Indiji, 
Pakistanu, Indoneziji, na Filipinih, Arahu, 
Azerbajdžanu, Armeniji, Egiptu, Bangladešu, 
Koreji in na Tajskem. 

Desetka: 
 

   in te kruto pokoril 
zaradi tvoje velike krivde, 
   ker so silni tvoji grehi. 
Kaj vpiješ zaradi svojega zloma, 
   zaradi svoje brezdanje bolečine? 
Zaradi tvoje velike krivde, 
   ker so silni tvoji grehi, 
   sem ti to storil. 
Zato bodo požrti vsi, ki so te žrli, 

in vsi tvoji nasprotniki pojdejo v 
ujetništvo. 
Ti, ki te plenijo, sami postanejo plen, 
   vse, ki te ropajo, izročim v rop. 
Kajti poskrbim, da boš okreval, 
  in te ozdravim ran, 
   govori Gospod, 
ker te imenujejo zavrženca: 
»To je Sion, za katerega se nihče ne 

zmeni.«  (Jer 30, 12-17) 
Voditelj: 
Gospod Jezus, naše medsebojno 

sovraštvo ti je povzročalo grozo in 
brezmejno žalost. Hvala ti, ker nas v našem 
trpljenju nisi želel pustiti samih, ampak si 
tudi sam vanj vstopil. Prinašamo ti vse, ki se 
v vrtincu nasilja počutijo pozabljene in od 
vseh zapuščene. Prinašamo ti vse vojne 
konflikte, na katere je  
… ki je za nas krvavi pot potil. 

Berilo: 
Gospod, v svojem gnevu me ne kaznuj, 
v svoji srditosti me ne karaj! 
Zakaj tvoje puščice so me zadele, 
tvoja roka se je spustila name. 
Nič zdravega ni na mojem mesu zaradi tvoje 
togote, 
  ni miru na mojih kosteh zaradi mojega 
   greha. 
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Zakaj moje krivde so mi zrasle čez glavo 
kakor težko breme, pretežke so postale  

 zame. 

Moje rane zaudarjajo in se gnojijo zaradi 

moje nespameti. 

Upognil in sključil sem se do konca, 

 ves dan hodim žalosten, 

kaj ti moja ledja so polna prisada, 

 nič zdravega ni na mojem mesu. 

Izčrpan sem in pobit do konca, 

vpijem od nemira svojega srca. 

Gospod, pred teboj je vse moje hrepenenje, 

moje vzdihovanje ti ni prikrito. 

Srce mi razbija, moč me je zapustila, 

luč mojih oči, tudi te niso z mano. 
Moji prijatelji in tovariši stojijo proč 

od moje nadloge, moji bližnji stojijo daleč 

stran. 

Tisti, ki mi strežejo po življenju, 

nastavljajo zanko, tisti, ki iščejo mojo 

nesrečo, govorijo  

 pogubno, prevare snujejo vsak dan. 

Jaz pa sem kakor gluh, ne slišim, 

kakor mutec, ki ne odpira svojih ust. 

Postal sem kakor mož, ki ne sliši 

in nima ugovorov v svojih ustih. 

Zares, vate, Gospod, sem upal, 

ti boš uslišal, Gospod, moj Bog. 

Zakaj pravim: »Sicer se bodo veselili 

zaradi mene, ko mi noga omahne, se bodo 

šopirili nad  mano.« 
Zakaj jaz sem nagnjen k padcu, moja 

bolečina je vedno z mano. Zares, svojo 
krivdo prizna vam, zaskrbljen sem zaradi 
svojega greha. 
Sovražniki mojega življenja so mogočni, 
mnogo jih je, ki me v laži sovražijo. 
Tisti, ki mi vračajo slabo za dobro, 
me obtožujejo za dobro, za katero si  
 prizadevam. 
Ne zapusti me, o Gospod, moj Bog, ne bodi 
daleč od mene! Hiti mi pomagat, moj 
Gospod, moja rešitev!  (Ps 38) 

Voditelj: 
Gospod Jezus, udarci ki si jih prejel 

med bičanjem in ko so te pretepali, so ti 
povzročili grozljive bolečine. Ti sam veš, 
koliko ljudi je mučenih in zlorabljenih v 
naših vojnah, koliko jih trpi zaradi poškodb, 
bolezni in lakote. Daj, da se med nas znova 
naseli mir. Vlij nam v srce svojo dobroto in 

svojo iznajdljivost, da bomo po tvoji podobi 
postali služabniki vsakega poškodovanega 
človeka. 

S to desetko ti prinašamo vse afriške 
narode. Prinašamo ti vojno v Etiopiji, 
Somaliji, Keniji, Kongu, Ugandi, Nigeriji, 
Burkina Fasu, Maliju, Nigru, Beninu, Togu, 
Alžiriji, Tuniziji, Čadu, na Slonokoščeni obali, 
v Gani, Mavretaniji, Ruandi, Burundiju, 
Sudanu in Kamerunu, konflikte v Angoli, 
Libiji, Centralno-afriški republiki, 
Mozambiku, Tanzaniji, spore v Sahari, 
Maroku in Senegalu. 

Desetka: 
… ki je za nas bičan bil. 
Berilo: 
Jezus jih je poklical k sebi in jim 

rekel: »Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, 
gospodujejo nad narodi in da jim njihovi 
velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako, 
ampak kdor hoče postati velik med vami, naj 
bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med 
vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi Sin 
človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak 
da bi stregel in dal svoje življenje v 
odkupnino za mnoge.« 

(Mr 10, 42-45) 
Voditelj: 
Gospod Jezus, tako veliko nasilja 

nastane med nami, ker želimo vladati drug 
nad drugim. Ljudi, ki nam pri tem stojijo na 
poti, brez usmiljenja uničujemo. Ne vidimo 
več tvojega obličja in tvojega dostojanstva v 
svojem bližnjem. Zato si dovolil, da je bila 
tvoja vladarska čast zasmehovana, tvoja 
glava pa kronana s trnjem, popljuvana in 
zmaličena do neprepoznavnosti. Jezus, naš 
brat, pomagaj nam, da se spreobrnemo od 
svoje častihlepnosti in zopet v svojih bratih 
prepoznamo tvoje obličje. 

V tej desetki ti še posebej prinašamo 
vso Evropo in Bližnji vzhod, še posebej 
vojno v Ukrajini, Iraku, Siriji, Jemnu in 
Suadovi Arabiji, konflikte v Izraelu, 
Palestini, Turčiji, v Rusiji in Egiptu. 

Berilo: 

Preiščimo svoja pota in preudarimo, 

vrnimo se h Gospodu. 

Povzdignimo svoja srca na rokah, 

k Bogu v nebesih. 

Mi smo bili nezvesti in nepokorni; 

ti nam nisi odpustil. 

Ogrnil si se z jezo in nas preganjal, 
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ubijal si, nisi se usmilil; 

ogrnil si se z oblakom, da ne bi prodrla 

molitev. Iz nas si naredil smeti in odpadek 

sredi med ljudstvi. 

Nad nami odpirajo svoja usta vsi naši 

sovražniki; groza in brezno sta bila za nas, 

opustošenje in polom. 

Moje oko toči potoke solza 

zaradi poloma hčere mojega ljudstva. 

Moje oko se solzi in se ne pomiri, 

ker ni prestanka, dokler se ne ozre in ne 

vidi 

Gospod z nebes. 

Moje oko deluje žalostno na mojo dušo 

zaradi vseh hčera mojega mesta. 

Vztrajno so me lovili kakor ptico 

tisti, ki me sovražijo brez vzroka. 

Utišali so moje življenje v jami 

in kamen zvalili name. 

Vode so preplavile mojo glavo; 

dejal sem: »Odrezan sem.« 

Klical sem tvoje ime, Gospod, iz najgloblje 

jame. Slišal si moj glas: »Ne skrivaj 

svojega ušesa pred mojim klicem na 

pomoč!« Približal si se na dan, ko sem te 

klical, rekel si: »Nikar se ne boj!« 

(Žal 3, 40-57) 

Voditelj: 

Gospod Jezus, obsodili so te na 

smrt, čeprav nisi bil ničesar kriv. Koliko 

ljudi umre v nesmiselnih vojnah, mladih in 

starih, moških in žensk. Kot ti, so imeli še 

vse življenje pred sabo. Ti veš, kaj občutijo 

ljudje, ko stopajo na morišče. Sam si stopal 

nanj z mučilnim orodjem na ramah. Ne 

pozabi teh ubogih in daj da tudi mi ne 

pozabimo nanje. V teh zadnjih trenutkih 

jim podari svoj mir. 

S to desetko ti prinašamo vse 

ameriške narode. Prinašamo ti vojne v 

Kolumbiji, Venezueli, Mehiki, spopade na 

Haitiju,  Jamajki, v Peruju, v Paragvaju in 

v Braziliji. 

Desetka: 

… ki je za nas težki križ nesel. 

Berilo: 

Zato pomnite, da so vas, ki ste v 

mesu pogani, ti, ki se imenujejo obrezane, 

a so obrezani z roko v mesu, nekoč 

imenovali neobrezane. Pomnite torej, da 

ste bili v tistem času ločeni od Mesija, 

zunaj Izraelovega občestva in tuji zavezam 

obljube. Bili ste brez upanja in v svetu brez 

Boga. Zdaj pa ste v Kristusu Jezusu vi, ki 

ste bili nekoč oddaljeni, postali po 

Kristusovi krvi bližnji. Kajti on je naš mir, 

on, ki je iz obeh napravil eno, s tem da je 

podrl steno pregrade, to je sovraštvo. V 

svojem mesu je odpravil postavo zapovedi 

v predpisih, da bi v sebi iz dveh ustvaril 

enega, novega človeka. Vzpostavil je mir 

in po križu spravil oba z Bogom v enem 

telesu, ko je v svoji osebi ubil sovraštvo. 

Prišel je, da bi oznanil mir vam, ki ste bili 

daleč, in mir tistim, ki so bili blizu. Kajti 

po njem imamo oboji dostop k Očetu v 

enem Duhu. Potemtakem niste več tujci in 

priseljenci, temveč sodržavljani svetih in 

domačini pri Bogu. Sezidani ste na temelju 

apostolov in prerokov. Vogalni kamen pa 

je sam Kristus Jezus,  v katerem se zedinja 

celotna zgradba, tako da raste v svet 

tempelj v Gospodu.  Vanj se z drugimi tudi 

vi vzidavate za Božje bivališče v Duhu. 

(Ef 2,22) 

 

Voditelj: 

Gospod Jezus, po vsej krutosti, ki si 

jo izkusil, med zasmehom sovražnikov in 

med njihovim praznovanjem, si nam vsem 

odpustil. Brez iskrenega medsebojnega 

odpuščanja ne bo nikoli miru med nami. 

Jezus, s to desetko te prosimo, da daš vsem 

ljudem milost medsebojne sprave in 

odpuščanja. 

Desetka: 

… ki je za nas križan bil. 
Pesem: 

Le v Bogu umiri      se srce,  

od njega mi pride pomoč,  

le on je moja skala, moja rešitev,  

nikakor ne omahnem. 

Le v Bogu umiri se srce,  

od njega mi pride pomoč,  

le on je moja skala, moja rešitev,  

nikakor omahnem ne. 

Nikar ne zaupajte nasilju, 

bogastvo naj vas ne pogubi!          

Kajti te stvari pri Bogu nič ne štejejo, 

naš zaklad je on, naše upanje. 
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