
Molitev za 2. 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: O Bog, s pozornostjo spremljaš naše življenje. Tvoje ljubeče oko ne spregleda 

nobenega dobrega dela, ki smo ga storili. Hvala za tvojo navzočnost v našem življenju. Želimo 

ti podariti svoje srce in se te okleniti bolj kot vsega drugega. Usmiljeno nas podpri z darom 

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: Gospod Jezus, ti si naše življenje. Na križu si izdihnil, da bi v nas prišel Duh življenja. 

Prosimo, vse kar je v nas mrtvo zaradi slabih dejanj, besed in misli, spremeni v vrt življenja. 

Iskreno se kesamo svojih grehov.  

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 1. Mojzesove knjige (1 Mz 17,3-9) 

Tedaj je Abram padel na svoje obličje in Bog je govoril z njim takole: »Glej, jaz imam svojo 

zavezo s teboj: postal boš oče množici narodov. Zato se ne boš več imenoval Abram, ampak 

Abraham ti bodi ime! Kajti za očeta mnogim narodom te postavim. Silno, silno te bom 

pomnožil in napravil bom iz tebe narode in kralji bodo izšli iz tebe.  

Sklenem svojo zavezo med seboj in teboj ter tvojim zarodom za teboj od roda do roda kot 

večno zavezo, da bom Bog tebi in tvojemu zarodu za teboj. Tebi in tvojemu zarodu za teboj 

bom dal deželo, ki v njej bivaš kot tujec, vso kanaansko deželo v večno posest in bom njihov 



Bog.« Bog je dalje rekel Abrahamu: »Ti pa se drži moje zaveze, ti in tvoj zarod za teboj, od roda 

do roda.« 

Poslušali smo Božjo besedo. 

Vsi: Bogu hvala.  

 

PSALM 

Bralec 2: Bog se vedno spominja svoje zaveze. (Ps 105,4-5.6-7.8-9) 

Vsi (odpev): Bog se vedno spominja svoje zaveze. 

Bralec 2:  

Opazujte Gospoda in njegovo moč, 

vedno iščite njegovo obličje! 

Spominjajte se njegovih čudovitih del, 

njegovih znamenj in njegove razsodbe. Odpev.  

Bralec 2:  

O zarod njegovega služabnika Abrahama, 

sinovi njegovega izvoljenca Jakoba! 

On je Gospod, naš Bog; 

njegove sodbe veljajo po vsej zemlji. Odpev.  

Bralec 2:  

Na veke se spominja svoje zaveze, 

obljube, ki jo je določil za tisoč rodov, 

zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom, 

prisege, ki jo je dal Izaku. Odpev.  

 

EVANGELIJ 

Bralec 2: Danes ne zapirajte svojih src, ampak poslušajte Božji glas. 

Voditelj: Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 8,51-59) 

Tisti čas je rekel Jezus Judom: »Resnično, resnično, povem vam: Če kdo moj nauk spolni, 

vekomaj ne bo videl smrti.« Judje so mu rekli: »Zdaj smo spoznali, da imaš hudega duha. 

Abraham je umrl in preroki in ti praviš: ›Če kdo moj nauk spolni, vekomaj ne bo okusil smrti‹. 

Ali si ti večji kot naš oče Abraham, ki je umrl? Tudi preroki so umrli; koga sam sebe delaš?« 

Jezus je odgovoril: »Ko bi jaz častil sam sebe, bi moja čast ne bila nič. Moj Oče je, ki me časti, 

on, o katerem vi pravite: naš Bog je; pa ga ne poznate, a jaz ga poznam. In ko bi rekel, da ga 

ne poznam, bi bil podoben vam, bi bil lažnik. Toda poznam ga in njegovo besedo spolnjujem. 

Vaš oče Abraham se je silno veselil, da bo videl moj dan; videl ga je in se vzradoval.« 

Judje so mu torej rekli: »Še petdeset let nimaš in si Abrahama videl?« Jezus jim je rekel: 

»Resnično, resnično, povem vam: Preden je bil Abraham, sem jaz.« Tedaj so pograbili kamne, 

da bi jih vrgli vanj, Jezus pa se je skril in odšel iz templja.  

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: Jezus naravnost pove, da je obstajal že dolgo preden se je rodil kot človek. Pove, da 

je »starejši« kot 1800 let, ko je živel Abraham. Farizeji vzrojijo in se pohujšajo: pred njihovimi 

očmi je mož, ki o sebi govori, da je nekaj več kot človek – da je bitje, ki je obstajalo že pred 

začetkom sveta. In ta človek celo trdi, da je Njegov Oče Bog. Tudi nam se lahko postavi 

vprašanje: Ali se Jezus v resnici napihuje in skuša pred drugimi izpasti večji? 

Ne gre za to. Jezus farizejem samo naravnost pove to, kar je že Bog povedal o Njem prek tolikih 

čudežev, ki so se zgodili po Jezusovih rokah. Potrebno je vedeti, da so farizeji, s katerimi se je 

srečal, poznali neštevilno množico Njegovih ozdravljenj, izganjanj hudega duha in vsega 

drugega, kar je storil. Jezus jasno pravi nekako takole: »Če bi jaz s svojimi deli iskal lastno slavo 

in ugled pred ljudmi, bi bilo to prazno. Mene v resnici časti nebeški Oče, ko uslišuje vse prošnje, 

ki mu jih naslovim. Seveda pa tudi jaz želim v vsem svojem življenju slaviti mojega Očeta.« 

Jezus je v popolni ljubezni z Očetom in to tudi naravnost pove. Ob tem ne išče lastne hvale, 

ampak smo predvsem mi počaščeni, če izvemo, da je Gospod v resnici popoln, a je prišel med 

nepopolne zemljane. Izkazal nam je dostojanstvo brez primere, saj nam je pokazal, da smo 

vredni srečanja z večnim Bogom, ki osebno pride ljudi vprašat, kako se jim godi in kakšno je 

njihovo življenje.  

Bodimo tudi mi iz srca hvaležni za dar popolnega Božjega Sina med nami. V resnici nas posluša 

in v telesu in krvi pozna celotno naše življenje. Hvalimo Boga za to.  

 

ZAHVALE 

Voditelj povabi: Naš Oče pozna vse ljudi vseh časov. Nihče od nas ni zgolj številka, ampak je 

Zanj dragocen in neponovljiv ter enkraten otrok. S posebnim veseljem posluša naše besede, ki 

mu jih namenimo. V veselju, da nas posluša, mu zato izrecimo svoje zahvale.  

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.  

Zvesti Bog, 

bodi pri nas in nas varuj, ko vate zaupamo. 

Očisti nas grehov, da bomo živeli v tvoji milosti 

in prejeli večno dediščino, 

ki si nam jo obljubil. 

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.  


