
Molitev za 1. april 2020 
 

Molitev lahko oblikujete po svoji lastni presoji ali izberete samo nekatere dele označene s sivimi 

naslovi (zahvale, berilo, prošnje…). 

Pred začetkom molitve se dogovorite, kdo bo voditelj, bralec 1 in bralec 2.  

Za branje lahko uporabite tablico, ali pa si en izvod natisnete.  

Uredite si prostor (prtiček, sveča, križ, druge svete podobe …) in se usedete v krogu. 

 

UVOD 

Znamenje križa 

 

Voditelj: Nebeški Oče, zahvaljujemo se ti, da nas poslušaš in zbiraš pri sebi. Verujemo, da nam 

prinašaš mir v srcu in v naših odnosih. Želimo se srečati s teboj, zato te prosimo za dar Svetega 

Duha.  

Voditelj in vsi: Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. 

Pošlji svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.  

Vsi: Amen.  

 

KESANJE 

Voditelj: Naš Oče, s svojo dobroto, ki si jo položil v naravo nas vzgajaš, da smo tudi mi dobri. 

Hvala ker so vrata s tvoje strani za nas vedno odprta. Žal nam je, ker smo se z nekaterimi slabimi 

dejanji in besedami oddaljili od tebe. Prosimo, odpusti nam, ko se kesamo.  

Voditelj povabi: Pomisli na svoje grehe in jih obžaluj. Zdaj je tudi čas, da se drug drugemu 

opravičimo.  

Voditelj: Gospod Jezus Kristus, v postnem času nas kličeš na pot spreobrnjenja in prenove: 

Gospod, usmili se 

Vsi: Gospod, usmili se.  

Voditelj: S svojim življenjem nam kažeš pot, kako naj spolnjujemo voljo nebeškega Očeta: 

Kristus, usmili se 

Vsi: Kristus, usmili se.  

Voditelj: Z molitvijo, postom in dobrimi deli posvečuješ naše življenje: Gospod, usmili se 

Vsi: Gospod, usmili se.  

Voditelj: Naš Oče, odpusti nam naše grehe, ko te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.  

Vsi: Amen.  

 

BERILO 

Bralec 1: Berilo iz knjige preroka Danijela (Dan 3,14-20.91-92.95) 

Tiste dni je kralj Nabuhodónozor rekel: »Sidrah, Misah in Abdénago, ali je res, da ne služite 

mojemu bogu in ne molite zlate podobe, ki sem jo postavil? Zdaj torej, ali ste pripravljeni, da 

padete na obraz in molite podobo, ki sem jo napravil, brž ko zaslišite glas roga, piščali, citer, 

plunke, psalterija, dipel in vseh vrst glasbil? Ako je ne boste molili, boste še to uro vrženi v 

gorečo, razbeljeno peč; in kdo je tisti bog, ki bi vas rešil iz moje roke?« Sidrah, Misah in 

Abdénago so odgovorili kralju Nabuhodónozorju: »Ni nam treba, da ti na to odgovorimo. Naš 

Bog, ki ga častimo, nas more osvoboditi, in rešiti iz goreče, razbeljene peči in iz tvoje roke, o 



kralj. Ako pa tega ne bo storil, vedi, o kralj, da tvojega boga ne bomo častili, ne molili zlate 

podobe, ki si jo postavil.« 

Tedaj se je Nabuhodónozor raztogotil in izraz njegovega obraza se je spremenil nasproti 

Sidrahu, Misahu in Abdénagu. Spregovoril je in ukazal, naj peč sedemkrat bolj zakurijo, kakor 

so jo sicer zakurili. In najmočnejšim možem v svoji vojski je ukazal, naj zvežejo Sidraha, Misaha 

in Abdénaga ter jih vržejo v gorečo, razbeljeno peč. 

Tedaj je kralj Nabuhodónozor ostrmel in hitro vstal. Vprašal je svoje svetovalce: »Ali nismo vrgli 

treh mož zvezanih v ogenj?« Odgovorili so in rekli kralju: »Seveda, o kralj!« Odgovoril je in 

rekel: »Glejte, vidim štiri može razvezane, kako hodijo sredi ognja, ne da bi bili poškodovani; 

in četrti je videti kakor Božji sin.« 

Nabuhodónozor je vzkliknil: »Slavljen bodi Bog Sidrahov, Misahov in Abdénagov, ki je poslal 

svojega angela in osvobodil svoje služabnike, ki so se zanesli nanj, prestopili kraljev ukaz in 

žrtvovali svoja telesa, da ne bi častili nobenega drugega boga in ga ne molili razen svojega 

Boga.« 

Poslušali smo Božjo besedo. 

Vsi: Bogu hvala.  

 

PSALM 

Bralec 2: Hvalevreden in veličasten na veke. (DanD 3,52-56) 

Vsi (odpev): Hvalevreden in veličasten na veke. 

Bralec 2:  

Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov, 

hvalevreden in veličasten na veke. 

Slavljeno je tvoje sveto veličastno ime, 

hvalevredno in veličastno na veke. Odpev.  

Bralec 2:  

Slavljen si v svojem svetem veličastnem templju, 

hvalevreden in veličasten na veke. 

Slavljen si na svojem kraljevem prestolu, 

hvalevreden in veličasten na veke. Odpev.  

Bralec 2:  

Slavljen si, ki prestoluješ nad kerubi, 

hvalevreden in veličasten na veke. 

Slavljen si nad nebesnim obokom, 

hvalevreden in veličasten na veke. Odpev.  

 

EVANGELIJ 

Bralec 2: Blagor njim, ki Božjo besedo ohranijo v dobrem in plemenitem srcu in obrodijo sad 

v potrpljenju. 

Voditelj: Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 8,31-42) 

Tisti čas je rekel Jezus tistim Judom, ki so vanj verovali: »Če boste v mojem nauku vztrajali, ste 

zares moji učenci; spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila.« Rekli so mu: 

»Abrahamovi potomci smo in nismo nikdar nikomur služili; kako praviš ti: ›Postali boste 

svobodni‹?« 

Jezus jim je odgovoril: »Resnično, resnično, povem vam: Vsakdo, ki dela greh, je suženj greha. 

Suženj ne ostane za vedno v hiši, sin ostane vedno. Ako vas torej Sin osvobodi, boste zares 



svobodni. Vem, da ste Abrahamovi potomci, toda vi me hočete umoriti, ker za moj nauk v vas 

ni prostora. Jaz govorim, kar sem videl pri Očetu, in vi delate, kar ste videli pri svojem očetu.« 

Odgovorili so mu: »Naš oče je Abraham.« Jezus jim pravi: »Če bi bili Abrahamovi otroci, bi 

izvrševali Abrahamova dela. Zdaj pa me hočete umoriti, mene, ki sem vam povedal resnico, 

katero sem slišal od Boga; tega Abraham ni storil. Vi izvršujete dela svojega očeta.« Rekli so 

mu: »Mi nismo rojeni iz prešuštvovanja; enega očeta imamo: Boga.« Jezus jim je rekel: »Ko bi 

bil Bog vaš oče, bi mene ljubili, ker sem iz Boga izšel in prišel. Nisem namreč prišel sam od 

sebe, ampak me je on poslal.« 

Poslušali smo Kristusov evangelij. 

Vsi: Hvala tebi, Kristus. 

 

ODZIVI NA BOŽJO BESEDO 

Voditelj: Gospod je pravkar vsakemu spregovoril na srce. Tisto, kar se te je dotaknilo, premišljuj. 

Vsak pa lahko pove tudi naglas.  

 

RAZMIŠLJANJE O BOŽJI BESEDI 

Voditelj: Kdo je suženj in kako ga Jezus lahko osvobodi? Sedaj ko veliko časa preživimo v 

stanovanju, si verjetno močno želimo svobodo: da bi lahko šli kamor si želimo, da ne bi bilo 

nevarnosti in da ne bi nikogar okužili. Gotovo si želimo še kaj drugega. Jezus odpre to 

vprašanje svobode še bolj globoko: Kaj sploh pomeni za človeka, da je svoboden?  

Vsak človek si želi polno živeti. Stremi k temu, da bi bilo njegovo življenje bogato in srečno. In 

z vsem tem se Jezus strinja in nam pritrjuje. Razhajanje pa se včasih pojavi ob vprašanju, kje 

obstaja ta polnost življenja, bogastvo, sreča. Jezus pozna neizmerno dobrino, ki je Bog sam. 

Ima osebno izkušnjo življenja v nebesih. Pozna vse, kar obstaja in ve da lepota Boga presega 

vse in da veselja v nebesih ne doseže nobena druga stvar. Jasno je, da nas želi usmeriti k temu 

cilju.  

Če torej Gospod Jezus opazi človeka, ki teži k nekakšnemu ponaredku nebes, ga želi obrniti k 

pravi dobrini. Ob tem lahko nastopi težava, če se ta človek krčevito oklepa svojega ubogega 

zemeljskega raja in ga noče spustiti. Ta človek v Jezusovih očeh ni svoboden, ker je vklenjen v 

posvetne vezi, ki mu onemogočajo, da bi s prostim srcem odhitel k resnični dobrini – Bogu. In 

zato Gospod prihaja, da bi ljudi osvobodil.  

Način Jezusove osvoboditev je tak, da ljudem predvsem razodeva, kako je Bog dober. Po tem 

ljudje vzljubijo Boga in se mu izročijo.  

Prosímo Gospoda Jezusa tudi mi, da nam pokaže, kako je Bog dober, da bomo tudi mi 

svobodni vseh stvari, ki nas od Njega ločujejo.  

 

ZAHVALE 

Voditelj povabi: Naš Oče je Stvarnik vesolja. Po vsem, kar obstaja hoče nekaj povedati. 

Spregovoril je tudi nam, sedaj pa mu tudi mi izrecimo svoje besede hvaležnosti.  

Voditelj: Naš nebeški Oče, sprejmi vse te zahvale po Kristusu, našem Gospodu. 

Vsi: Amen. 

 

PROŠNJE 

Voditelj povabi: Gospoda iskreno prosimo za vse ljudi, ki jih nosimo v svojem srcu.  

Voditelj: Oče naš, ki si v nebesih, …  

 



IZROČITEV GOSPODU 

Voditelj povabi: Jezus nam je podaril samega sebe v evharistiji. Vse te naše prošnje in zahvale 

pridružujemo svetim mašam, ki se darujejo po svetu. Mi pa recimo Jezusu, da mu pripadamo in 

On nam bo dal Svetega Duha, da bo živel v nas in uporabljal naše roke in vse naše telo in dušo 

za dobra dela.  

Po vsakem vzkliku recimo: »Jezus, tebi pripadam.«  

Voditelj: Gospod Jezus, ti si sprejel moje telo in vse kar se z mano dogaja.  

Vsi: Jezus, tebi pripadam.  

Voditelj: Gospod Jezus, ti trpiš, ko je meni hudo in se veseliš, ko se jaz veselim.  

Vsi: Jezus, tebi pripadam.  

Voditelj: Gospod Jezus, ti čutiš oddaljenost od Boga, ko se jaz oddaljim od Boga s slabimi 

dejanji.  

Vsi: Jezus, tebi pripadam.  

Voditelj: Gospod Jezus, ti želiš živeti v meni in z mojimi rokami opravljati dobra dela in s tem 

slaviti nebeškega Očeta. 

Vsi: Jezus, tebi pripadam.  

Voditelj: Gospod Jezus, svoje življenjske sreče ne iščem v minljivih užitkih in sebičnosti, ampak 

v tebi, ki si vse, kar si človeško srce lahko želi.  

Vsi: Jezus, tebi pripadam.  

 

Voditelj povabi in vsi molijo: Jezus tebi živim. Jezus tebi umrjem. Jezus, tvoj sem živ in mrtev. 

Amen.  

 

SKLEPNA MOLITEV 

Voditelj:  

Molimo.  

Usmiljeni Oče, 

razsvetljuj srca svojih otrok, 

ki jih je pokora očistila. 

Nagibaš nas, da ti služimo, 

zato nas tudi dobrotno usliši, kar te prosimo. 

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, 

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

Vsi: Amen.  


