Molitev za 24. 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: Gospod, ti nam kličeš: »Vsi, ki ste žejni, pridite k studencu in se veseli okrepčajte.«
Zares, v tebi je izvir vode, ki teče v večno življenje. Hočemo se okrepčati z njo. Z darom Svetega
Duha nas pritegni k sebi in nam podari večno življenje.
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: Kakor voda s svojo močjo očiščuje madeže, tako tvoja kri, Gospod, očiščuje naše duše
madežev greha, ki jih nosimo na sebi. Usmili se nas in nam odpusti.
Voditelj povabi: Spomni se, kaj si danes prinesel v odnose z drugimi. Konkretno slabo dejanje
povej naglas in se opraviči.
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 Ezekijela (Ezk 47,1-9.12)
Tiste dni me je angel peljal nazaj k tempeljskemu vhodu. In glej, izpod tempeljskega praga je
privrela voda proti vzhodu, zakaj ospredje templja je gledalo proti vzhodu. Voda pa je izvirala
na desni strani templja, južno od oltarja. Nato me je peljal ven skozi severna vrata ter me vodil
zunaj okrog do zunanjih vrat, ki gledajo proti vzhodu. In glej, voda je žuborela od desne strani.
Mož je šel z merilno vrvico v svoji roki proti vzhodu; zmeril je tisoč komolcev in me peljal po
vodi, ki mi je segala do gležnjev. Zmeril je zopet tisoč komolcev in me peljal po vodi, ki mi je
segala do kolen. Zopet je zmeril tisoč komolcev in me peljal po vodi, ki mi je segala do ledij.
Zopet je zmeril tisoč komolcev; tedaj je bila reka, ki je nisem mogel prebresti; voda je namreč
tako narastla, da je bila voda za plavanje, reka, ki je ni bilo mogoče prebresti.
Tedaj mi je rekel: »Ali si videl, sin človekov?« Potem me je peljal nazaj po bregu reke. Ko sem
se vračal, sem videl na bregu reke na obeh straneh silno veliko drevja. Rekel mi je: »Ta voda
teče v vzhodni okraj in vre dol v pustinjo in dospe v Mrtvo morje. Ko pride tja, postane voda
Mrtvega morja zdrava. Vsakršno živo bitje, ki se tam giblje, oživi, kamor koli se izlije reka; tedaj
bo silno veliko rib. Kajti če pride ta voda tja, ozdravi Mrtvo morje in ostane pri življenju vse, kar
doseže reka.

Na obeh bregovih reke bo rastlo vsakovrstno drevje z užitnim sadjem; listje mu ne ovene in
sad mu ne mine. Vsak mesec bo nov sad rodilo; zakaj voda, ki ga napaja, teče iz svetišča. Njegov
sad bo za jed in njegovo listje v zdravilo.«
To je Božja beseda.
Vsi: Bogu hvala.
PSALM
Bralec 2: Bog je naše zavetje. (Ps 46,2-3.5-6.8-9)
Vsi (odpev): Bog je naše zavetje.
Bralec 2:
Bog nam je zavetje in moč,
kot pomočnik v stiskah se je dobro izkazal.
Zato se ne bojimo, četudi se zemlja spremeni,
se gore prevalijo v sredino morja. Odpev.
Bralec 2:
Reka s potoki razveseljuje Božje mesto,
ki je presveti šotor Najvišjega.
Bog je v njegovi sredi, ne bo se majalo;
Bog mu pomaga ob prvem svitu. Odpev.
Bralec 2:
Z nami je Gospod nad vojskami,
naše zavetje je Jakobov Bog.
Pridite, poglejte Gospodova dela,
kakšne čudovite reči je storil na zemlji! Odpev.
EVANGELIJ
Bralec 2: Iščíte, kar je dobro in ne, kar je hudo, da boste živeli, in Gospod bo z vami.
Voditelj: Iz evangelija po Janezu. (Jn 5,1-3.5-16)
Bil je judovski praznik in Jezus se je napotil v Jeruzalem. V Jeruzalemu pa je pri Ovčjih vratih
kopališče, ki se po hebrejsko imenuje Betsata in ima pet stebrenikov. V teh je ležala velika
množica bolnikov: slepih, hromih, sušičnih.
Bil je pa tam neki človek, ki je bil 38 let bolan. Jezus ga je videl ležečega in, ker je vedel, da je
že dolgo bolan, mu je rekel: »Ali hočeš ozdraveti?« Bolnik mu je odgovoril: »Gospod, nimam
nikogar, ki bi me dejal v vodo, kadar voda zaplivka; medtem ko se jaz tja pomikam, pa vstopi
pred menoj kdo drug.« Jezus mu reče: »Vstani, vzemi svojo posteljo in hodi!« In takoj je mož
ozdravel, vzel posteljo in hodil.
Tisti dan pa je bila sobota. Judje so zato govorili ozdravljencu: »Sobota je, ne smeš postelje
nositi.« On jim je odgovoril: »Tisti, ki me je ozdravil, mi je rekel: »›Vzemi svojo posteljo in hodi.‹«
Vprašali so ga: »Kdo je tisti, ki ti je rekel: ›Vzemi in hodi‹?« Toda ozdravljenec ni vedel, kdo je.
Jezus se je bil namreč umaknil, ker je bila množica ondi. Pozneje ga je našel Jezus v templju in
mu rekel: »Glej, ozdravel si, ne greši več, da se ti ne zgodi kaj hujšega.« Mož je odšel in Judom
povedal, da je Jezus tisti, ki ga je ozdravil. Zaradi tega, ker je Jezus delal taka dela v soboto, so
ga Judje preganjali.
To je Kristusov evangelij.
Vsi: Hvala tebi, Kristus.

ODZIVI NA BOŽJO BESEDO
Voditelj: Premislimo, kaj nam Gospod govori v globini naših src. To bogastvo potem ponudimo
tudi drug drugemu in ga izrecimo naglas.
RAZMIŠLJANJE O BOŽJI BESEDI
Voditelj: Voda je izvir življenja. In po tem znamenju o sebi govori Bog, da je izvir življenja.
Reka, ki daje življenje je navzoča že v Edenskem vrtu, prav tako pa prav na koncu Svetega
pisma, v knjigi razodetja. Sveti evangelist Janez vidi reko žive vode, bleščečo kot kristal in ob
njenih bregovih drevje, ki daje sad in ozdravlja. Sama je izvir večnega življenja.
Voda pa tudi očiščuje. Čistosti smo potrebni na telesnem nivoju in v svojem srcu, kjer
srečujemo bližnje in Boga. Jezus je prišel oprat naše madeže in povrnit našo prvotno čistost.
Srečamo ga, kako apostolom umiva noga, srečamo ga na križu, kako iz njegovega Srca s krvjo
priteče voda in srečamo ga ob kopališču Betsata, ko reši bolnika. Po ozdravljenju, ga spomni:
»Ne greši več, da se ti ne zgodi kaj hujšega.« Hoče mu povedati: Ko je sedaj tvoje telo zdravo
in čisto, ne nalagaj madežev na svojo dušo. S tem Gospod nakazuje, kako pomembna je čistost
srca. Kdor ostaja čist v srcu, se v njem kot v kristalno čisti vodi lahko zazre v Božji obraz. In ta
daje večno življenje.
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: Bogu, edinemu Gospodu, izročimo svoje prošnje.
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.
Gospod Bog,
molitve in žrtve tega postnega časa
naj pripravijo srca tvojih vernih,
da bomo prejeli velikonočno milost v pravi duhovni ubranosti
in oznanili veselo vest našega odrešenja.
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.

