Molitev za 22. marec 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
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Voditelj: O, Bog, ti vidiš v srce. V tem trenutku gledaš svoje ljubljene otroke in se nas veseliš,
ker smo se zbrali na dan, ki je posvečen tebi. Prosimo te za dar Svetega Duha, da bi se tudi mi
veselili srečanja s teboj.
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, ti si luč, ki razsvetljuje nebesa in zemljo. Prosimo, odpusti nam grehe, da bo
tudi v nas svetloba nebes.
Voditelj povabi: Spomni se, kaj si danes prinesel v odnose z drugimi. Konkretno slabo dejanje
povej naglas in se opraviči.
Vsi: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in
dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto
Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.
Voditelj povabi: Pozorno poslušajmo, kaj nam želi Gospod povedati z besedami Svetega pisma.
1. BERILO
Bralec 1: Berilo iz 1. Samuelove knjige (1 Sam 16,1.6-7.10-13)
Tiste dni je Gospod rekel Sámuelu: »Napolni svoj rog z oljem in pojdi! Pošiljam te k Bêtlehemcu
Jéseju, kajti med njegovimi sinovi sem si izbral kralja.« Ko so prišli v Bêtlehem in je zagledal
Eliába, si je rekel: »Gotovo je tu pred Gospodom njegov maziljenec.« Gospod pa je rekel
Sámuelu: »Ne glej na njegov videz ne na njegovo visoko postavo, kajti odklônil sem ga. Zares,
Gospod ne vidi, kakor vidi človek. Človek namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v srce.«
Jése je pripêljal sedem svojih sinov pred Samuela. Samuel pa je rekel Jéseju: »Teh Gospod ni
izvôlil.« Potem je Samuel rekel Jéseju: »So to vsi mladeniči?« Jése je rekel: »Ostal je še najmlajši.
Glej, ta pase drobnico.« Samuel je rekel Jéseju: »Pošlji ponj in naj ga pripeljejo, kajti ne sedemo
za mizo, dokler ne pride sem!« Poslal je ponj in ga dal pripeljati. Bil je rdečkast, lepih oči in
prijeten na pogled. Gospod je rekel: »Vstani, mazili ga, kajti ta je!« Samuel je vzel rog z oljem
in ga mazilil sredi njegovih bratov. Od tega dne naprej je Gospodov duh napolnjeval Davida.
To je Božja beseda.
Vsi: Bogu hvala.

PSALM
Bralec 2: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. (Ps 23,1-6)
Vsi (odpev): Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Bralec 2:
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja. Odpev.
Bralec 2:
Vódi me po pravih stèzah zaradi svojega imena.
Tudi če bi hôdil po globeli smrtne sence,
se ne bojim hudega, ker si ti ob meni,
tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo. Odpev.
Bralec 2:
Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna. Odpev.
Bralec 2:
Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja. Odpev.
2. BERILO
Bralec 1: Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 5,8-14)
Bratje in sestre, nekoč ste bili temà, zdaj pa ste luč v Gospodu. Živite kot otroci luči, kajti sad
luči je v vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici. Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu! Ne sodelujte
pri jalovih delih teme, marveč jih obsojajte. Kar namreč oni počenjajo na skrivaj, je že omenjati
sramotno. Vse, kar je obsodbe vredno, se razodeva po lúči. Kajti vse, kar se razodeva, je luč.
Zato je rečeno: »Prebúdi se, ki spiš, in vstani od mrtvih in razsvétlil te bo Kristus.«
EVANGELIJ
Bralec 1: Jaz sem luč sveta, govori Gospod. Kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja.
Voditelj: Iz evangelija po Janezu. (Jn 9,1.6-9.13-17.34-38)
Tisti čas je šel Jezus iz templja in zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Pljunil je na tla in s
slino narédil blato. Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa!«
(kar v prevodu pomeni Poslani). Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl. Sosedje in tisti,
ki so ga prej videli, da je bil berač, so govorili: »Ali ni to tisti, ki je posedal in beračil?« Eni so
govorili: »On je,« medtem ko so drugi govorili: »Ne, podoben mu je.« Sam pa je govóril: »Jaz
sem.«
Človeka, ki je bil prej slep, so odvedli k farizejem. Tisti dan, ko je Jezus narédil blato in mu odprl
oči, je bila sobota. In farizeji so ga spet spraševali, kako je spregledal. Dejal jim je: »Blata mi je
dal na oči, nato sem se umil in vidim.« Nekateri izmed farizejev so tedaj govorili: »Ta človek ni
od Boga, ker ne spoštuje sobote.« Drugi pa so govorili: »Kako bi grešnik mogel delati takšna
znamenja?« In bil je razdor med njimi. Slepemu so tedaj ponovno rekli: »Kaj praviš o njem, ker

ti je odprl oči?« On pa je rekel: »Prerok je.« Odgovorili so in mu rekli: »Ves si rôjen v grehih, pa
nas boš učil?« In vrgli so ga ven.
Jezus je slišal, da so ga vrgli ven. Našel ga je in mu je rekel: »Veruješ v Sina človekovega?« In
ta je odgovóril ter rekel: »Kdo je to, Gospod, da bi veroval vanj?« Jezus mu je rekel: »Videl si
ga; ta, ki govori s teboj, ta je.« Tedaj je dejal: »Verujem, Gospod,« in se je pred njim poklonil
do tal.
To je Kristusov evangelij.
Vsi: Hvala tebi, Kristus.
ODZIVI NA BOŽJO BESEDO
Voditelj: Vsak premisli, kaj mu Gospod sporoča in lahko pove naglas.
RAZMIŠLJANJE OB BOŽJI BESEDI
Voditelj: Jezus pljune na tla, naredi blato, pomaže slepemu oči in on spregleda. Zakaj je Jezus
naredil takšno nenavadno dejanje? Nobena beseda v Svetem pismu ni naključna, ampak nosi
sporočilo. Jezusova slina, ki jo pomeša s prahom, govori o tem, da se je Božji Sin – prebivalec
nebes združil z umrljivim človekom – prebivalcem zemlje. Slina predstavlja Jezusa, prah pa
človeka. In to, da se je Jezus izenačil z vsemi ubogimi umrljivimi ljudmi, je izvor življenja in
zdravja za dušo in telo. Njegova združitev z nami je zdravilo za umrljivost. To je prvo sporočilo.
Drugo sporočilo pa najdemo v srečanju med Jezusom in farizeji. Preseneti nas lahko njihov
odziv na čudež. Zataknejo se pri formalnostih: Problem je, ker je Jezus ozdravil na sobotni dan,
ko je bil zapovedan počitek. Očitno niso videli bistva – bili so slepi. Ker so imeli določen
problem sami s sabo, niso bili sposobni dojeti, da se je pred njihovimi očmi zgodil očiten čudež
in da je pravkar Bog v Jezusu Kristusu razodel svojo moč. Kakšna škoda!
Kje je bil njihov problem? Bili so zagledani v to, da se mora svet obračati tako, kot so si oni
zamislili – celo Bog! Zaprti so bili v svoj svet – samozadostni in napuhnjeni!
Slepi mož pa ima povsem drugačno ravnanje: on si zaradi svoje slepote ne more privoščiti
samozadostnosti – saj je ves čas odvisen od pomoči drugih, prav tako pa si tudi ne more
privoščiti napuha – saj mu potem nihče ne bi več dajal miloščine. Njegova slepota mu je
pomagala, da je bil bolj odprt za stik z Jezusom kot farizeji, njegovo uboštvo pa mu je
pomagalo, da je lažje prosil in sprejel pomoč ter srečal Boga. Odprtost in ponižnost sta mu
pomagali, da je prejel nekaj, kar je bistveno večje od telesnega vida – dotik živega Boga. In ta
dotik svetega Kralja nebes je tudi za nas nekaj, po čemer lahko hrepenimo. Da bi bil možen,
prebudimo držo nesamozadostnosti in nenapuhnjenosti!
Priložnost za to je tudi epidemija novega koronavirusa. Marsikoga je razjezila in spravila v
obup. Lahko pa jo vzamemo tudi kot novo priložnost, da postanemo bolj skromnega in
nenapuhnjenega srca, ob tem pa se zavemo, da svojega življenja ne držimo v rokah mi ampak
Bog, naš Oče.
ZAHVALE
Voditelj povabi: Vsak med nami pove zahvalo, ostali rečejo: »Hvala ti, Gospod.«
Voditelj: Naš nebeški Oče, sprejmi vse te zahvale po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: Amen.

PROŠNJE
Voditelj povabi: Pomislimo, kdo je potreben pomoči, in jo želi Bog podariti po prošnjah, ki jih
bomo izrekli.
Voditelj (na koncu): 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 na iščem v minljivih užitkih in sebičnosti, ampak
v tebi, ki si vse, kar si človek 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.
Nebeški Oče,
veselimo se, da je tvoj Sin spravil človeški rod s teboj.
Pomagaj svojemu vernemu ljudstvu,
da se bo z iskrenim prizadevanjem in živo vero
pripravilo na prihodnje praznike.
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.

