Molitev za 23. 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
Voditelj: O, Bog, ti si središče in trdnost našega življenja. Nate lahko računamo, ker si zvest in
srbiš za nas. Iskreno si želimo, da bi se v tej molitvi srečali 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, ti vsemu daješ novo življenje. Jezus je že sprejel nase vse naše grehe. Ko jih
priznavamo in se jih kesamo, te prosimo, da nam jih odpustiš in nam vrneš večno življenje.
Voditelj povabi: Spomni se, kaj so tvoji bližnji danes doživljali zaradi tebe: bolečino ali veselje.
Premisli in se pokesaj tudi drugih svojih grehov. Opraviči se tudi naglas.
Vsi: Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče.
Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.
BERILO
Bralec 1: Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 65,17-21)
To govori Gospod: Glej, ustvarim novo nebo in novo zemljo, o prejšnjem ne bo spomina in ne
pride več na misel, temveč veselite in radujte se na veke tega, kar ustvarim. Glej, preustvarim
Jeruzalem v radost in njegovo ljudstvo v veselje. Radoval se bom nad Jeruzalemom, se veselil
nad svojim ljudstvom. Ne bo se več v njem slišal glas joka, ne glas tarnanja. Ne bo več tam
dojenčka, ki doživi le malo dni, ne starčka, ki bi ne dopolnil svojih let. Kdor bo umrl stoleten,
bo umrl mlad, kdor ne doseže sto let, bo veljal za prekletega. Zidali bodo hiše in v njih prebivali,
zasajali bodo vinograde in uživali njih sad. To je Božja beseda.
Vsi: Bogu hvala.
PSALM
Bralec 2: Gospod, slavim te, ker si me osvobodil. (Ps 30,2.4.5-6.11-13)
Vsi (odpev): Gospod, slavim te, ker si me osvobodil.
Bralec 2:
Gospod, slavim te, ker si me osvobodil
in nisi dal mojim sovražnikom veselja nad mano.
Gospod, iz podzemlja si me potegnil,
rešil me njih, ki se pogrezajo v jamo. Odpev.

Bralec 2:
Igrajte Gospodu, njegovi sveti,
zahvaljujte se njegovemu svetemu imenu!
Njegova jeza traja trenutek,
njegova dobrohotnost pa vse življenje. Odpev.
Bralec 2:
Sliši, Gospod, in usmili se me;
Gospod, pomočnik mi bodi!
Spremenil si moje žalovanje v rajanje.
Gospod, moj Bog, vekomaj te bom hvalil. Odpev.
EVANGELIJ
Bralec 2: Gospod, tvoje besede so duh in življenje, ti imaš besede večnega življenja.
Voditelj: Iz evangelija po Janezu. (Jn 4,43-54)
Tisti čas je Jezus iz Samarije odšel v Galilejo. Sam Jezus je namreč pričal, da prerok nima časti
v domačem kraju. Ko je prišel v Galilejo, so ga Galilejci sprejeli, ker so vse vedeli, kar je bil storil
v Jeruzalemu ob prazniku; kajti tudi oni so bili šli k prazniku. Prišel je torej spet v Kano
Galilejsko, kjer je bil spremenil vodo v vino.
Bil je pa neki kraljevi uradnik, čigar sin je bil bolan v Kafarnaumu. Ko je ta slišal, da je Jezus
dospel iz Judeje v Galilejo, je prišel k njemu in prosil, naj pride in ozdravi njegovega sina; bil je
namreč že na tem, da umrje. Jezus mu je tedaj rekel: »Če ne vidite znamenj in čudežev, ne
verujete.« Kraljevi uradnik mu pravi: »Gospod, stopi tja, preden moj otrok umrje!« Jezus mu
reče: »Pojdi, tvoj sin živi.« Mož je verjel besedi, ki mu jo je rekel Jezus, in je šel.
Že na poti pa so mu prišli naproti služabniki in povedali, da njegov sin živi. Povprašal jih je torej
po uri, ob kateri mu je odleglo. Rekli so mu: »Včeraj ob sedmi uri ga je pustila mrzlica.« Oče je
tedaj spoznal, da ob tisti uri, ob kateri mu je Jezus rekel: ›Tvoj sin živi‹. In veroval je on in vsa
njegova hiša. To je bil že drugi čudež, ki ga je Jezus storil po svojem prihodu iz Judeje v Galilejo.
To je Kristusov evangelij.
Vsi: Hvala tebi, Kristus.
ODZIVI NA BOŽJO BESEDO
Voditelj: V tišini premislimo, kaj nam Gospod sporoča in to povejmo naglas.
RAZMIŠLJANJE OB BOŽJI BESEDI
Voditelj: »Tvoj sin živi!« To Jezus pove obupanemu očetu, ki mu sin umira. Ko mu pridejo
naproti služabniki in mu povedo, da je sinu odleglo, tudi očetu odleže. Jezus vrača upanje! V
svojih družinah se starši navežejo na svoje otroke, prav tako otroci drug na drugega in na
starše. Kar strese nas misel, da bi kdo od nas izginil in se zaradi smrti ne vrnil več nazaj. To
uničuje upanje našega življenja. In četudi je smrt dostikrat le zelo redka obiskovalka naših
domov pomembno vpliva na življenje v tem trenutku.
Vendar pa pozor! Jezus vrača upanje. Tudi tebi govori: »Tvoj sin živi!« Vsi tvoji družinski člani
živijo večno! Tudi po preroku Izaiju Bog jasno govori: »Glej, ustvarim novo nebo in novo zemljo,
o prejšnjem ne bo spomina in ne pride več na misel, temveč veselite in radujte se na veke tega,
kar ustvarim.« Pred nami je resnično upanje nečesa novega, nedojemljivega, čudovitega,
nebeškega. Ni privid, je resničnost!

Kako pa lahko to spremeni moje življenje v tem trenutku? Boga vzemi zares. Ves čas te posluša
in jemlje resno. Če mu kaj rečeš, On to upošteva in napravlja spremembe v tvojem življenju.
Prosi za vse, kar je povezano z lepimi odnosi in vero, pa bo pokazal, da je resničen. Tako boš
tudi sam prejel kakšno znamenje kakor oče bolnega dečka in boš veroval.
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: Posodimo Jezusu svoja usta in svoje srce, da po nas prosi nebeškega Očeta.
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 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.
O Bog, Gospod vsega stvarstva, svet obnavljaš s čudovitimi skrivnostmi.
Naj tvoja Cerkev raste iz nebeške milosti, nakloni pa ji tudi potrebno zemeljsko pomoč.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Vsi: Amen.
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

