
 

 

Tisti čas je šel Jezus iz  

Templja in zagledal človeka, 

ki je bil slep od rojstva.  

Njegovi učenci  

so ga vprašali: 

»Učitelj, kdo je grešil,  

on ali njegovi starši,  

da se je rodil slep?«  

Jezus je odgovóril:  

»Ni grešil ne on  

ne njegovi starši,  

ampak na njem naj se  

razodénejo Božja dela.  

Dokler je dan,  

moram opravljati dela 

tistega, ki me je poslal.  

Pride noč, ko nihče  

ne more delati. Dokler sem 

na svetu, sem luč sveta.« 

Ko je to izgovóril, je pljunil 

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. 
 

(Jn 9,13–15) 
 

 

VZNEMIRJEVALEC VESTI 

 Jezus ozdravlja na sobotni dan. Njegove posledice opi-
suje tudi današnji evangelij. Ali se Jezus temu ni mogel iz-
ogniti? Kaj pa, če je tako ravnal namerno? Najbrž bo velja-
lo to slednje. 

 Jezus je namreč dobro poznal voditelje svojega naroda. 
Videl je njihovo zaverovanost v predpise, ki so jih razlagali 
z dlakocepsko natančnostjo. Njihova zaljubljenost v lastni 
prav ni trpela nobenih oporekanj. S sklicevanjem na Abra-
hama, Mojzesa in preroke so pokrivali lastno notranjo 
praznino. Gorečnost, ki so jo kazali za Boga, za ljudi in za 
postavo, je bila v resnici gorečnost zase. Če bi jim bilo do 
človeka, bi se veselili s sleporojenim, ko je spregledal. Če 
bi jim bilo do Boga, bi se mu zahvaljevali, da je poslal ljud-
stvu čudodelnika. Če bi jim šlo za postavo, bi razlagali nje-
no osvobajajočo moč. 

 Vsega tega v njih ni bilo. Jezus jih je hotel ozdraviti nji-
hove zaslepljenosti. Omajati je hotel trdnost njihovega pre-
pričanja, vsejati dvome v njihov prav, jih privesti do razmiš-
ljanja o njihovem ravnanju ter jih tako privesti do resnice, ki 
naj bi jih osvobodila. V Janezovem evangeliju skoraj ni 
strani, iz katere ne bi razbrali tega Jezusovega prizadeva-
nja. Vemo, da ga je to pripeljalo na Kalvarijo. A prav Kalva-
rija je postala njegov najmočnejši, najglasnejši izziv, ki ni 
veljal le Judom, temveč je sčasoma postal izziv veljakom 
vsega sveta. Jezus je postal največji vznemirjevalec člove-
ške vesti. Tistih, ki sebe postavljajo na mesto Boga in svo-
je zakone namesto Božjih. 

 Tak izziv naj bi bili kristjani današnjemu svetu. Manj naj 
bi se ukvarjali sami s seboj, manj naj bi sestankovali in 
razpravljali, več časa in moči pa naj bi porabili za to, da bi 
bili izziv, vznemirjevalci vesti. Povsod, kjer predpisi dušijo 
osebno svobodo, kjer mir in pravičnost trpita nasilje, kjer je 
zapostavljen človek, pa četudi v lastnih vrstah. Izziv, ki ne 
da miru, ki sili k razmišljanju. Pa čeprav pripravlja novo 
Kalvarijo. 

Po: Beseda da Besedo 
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Svete maše: 

4. POSTNA 

NEDELJA 

                     22.3. 
Sv. Lea, spokornica 

 
Zasebno 
V družini 

 
10h Za vse župljane obeh župnij 
19h Križev pot 

Ponedeljek      23.3. 
Sv.Alfonz Turibij, škof 

zasebno 19h +Anton in Ana Rebec, Palčje 31, obletna 

Torek              24.3. 
Sv. Katarina Švedska 

zasebno 19h +Ivana Sedmak, Juršče 29, 30. dan 

Sreda           25.3. 
Gospodovo oznanje. 

zasebno 19h +Marija Rolih, Drskovče 23, 1.obletnica 

Četrtek           26.3. 
Sv. Evgenija, mučenka 

zasebno 19h +Franc Rebec, Trnje 73, obletna 

Petek             27.3. 
Sv.Peregrin, redovnik 

zasebno 19h Za zdravje in zdravnike, Palčje 60 

Sobota            28.3. 
Sv. Milada, devica 

zasebno 19h +Jožef in Jožefa Nadoh, Palčje 44, obletna 

PREHOD NA POLETNI ČAS – kazalce na urah pomaknemo za eno uro naprej! 

5. POSTNA - 

TIHA NEDELJA 

                     29.3. 
Sv.Bertold,red.ustan. 

 

zasebno 
 

10h Za vse župljane obeh župnij 

 

 
- TISKANA OZNANILA so na razpolago v Zagorju v cerkvi (odprta je čez dan – 
stranska vrata) na mizici za tisk. Povejte tistim, ki nimajo možnosti sprejema po 
internetu. 
- SVETE MAŠE bom tudi ta teden opravljal po vaših namenih zasebno, brez vaše 
prisotnosti, da se tako izognemo prenašanju koronavirusa-covid-19. Vse maše 
med tednom bom opravljal ob 19h, ko lahko istočasno spremljate prenos sv. 
maš po radiu Ognjišče. Na ta način bomo bolj povezani med seboj ob isti daritvi 
Jezusa Kristusa: vi doma, jaz pa zasebno v župnišču. Ob nedeljah bom ob 10h 
maševal za vse vas in za naše pokojne. Prav takrat je prenos sv. maše na ra-
diu Ognjišče in tudi na TV Slovenija 2. - Papeževo mašo iz Vatikana prenašata 
Nova24TV in Exodus vsak dan ob 7h zjutraj. (Glej tudi druge možnosti na splet-
nih ŽO 2011 spodaj na 5.strani.) Tako boste tudi vi v neki meri sodelovali pri 
sv.maši. Več si preberite v navodilu Slovenske škofovske konference na spletu, 
pa tudi na cerkvenih vratih v Zagorju.  
- MOLITEV ZA ZDRAVJE V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA COVID-19 
imate v teh oznanilih, pa tudi natisnjeno na listku v cerkvi na mizici za tisk. Lahko 
si jo vzamete domov in molite doma. 
- ZVONENJE nas bo po vseh cerkvah naših dveh župnij vsak večer ob 20h po-
vabilo, da se združimo v molitvi za Božje varstvo in pomoč v času epidemije ko-
ronavirusa covid-19. Zmolimo desetko rožnega venca ali vsaj Očenaš, Zdravama-
rijo in Slava Očetu ter molitev za zdravje v času epidemije, kot je napisana spo-
daj.  
- VEROUK: Starši naj z otroki vsak teden naredijo eno nalogo naprej. 



 
 

- SV. MAŠE po vašem namenu lahko naročate po telefonu (05/757-52-54 in 
041/377-223), SMS-u ali e-mail-u (niko.strancar@rkc.si). Dokler bo trajala prepo-
ved zbiranja, jih bom opravljal zasebno v župnišču v Zagorju, vi pa se je boste z 
istim namenom istočasno udeležili po radiu Ognjišče ob 19h. 
- MENJAVA URE: zaenkrat moramo v noči z 28. na 29.3. – s sobote na nedeljo 
še premikati kazalce na urah za eno uro naprej! 
- Smo v TEDNU DRUŽINE. V četrtek, 19.3. smo praznovali god sv.Jožefa, v 
sredo, 25.3. pa bomo praznovali GOSPODOVO OZNANJENJE, ki je obenem tu-
di MATERINSKI DAN. S hvaležnostjo se spomnimo naših očetov in mater, ki so 
nam posredovali življenje in molimo zanje, naj si bodo živi ali že pokojni. Potrudi-
mo se, da bomo na ta dan spremljali sv.mašo po radiu ali TV ali facebook-u, ki ga 
uporabljajo nekateri duhovniki. 
- VATIKAN: V petek, 20.3. je papež Frančišek daroval sveto mašo v kapeli Doma 
sv. Marte za zdravnike in drugo medicinsko osebje, ki v tem času darujejo svoje 
življenje, ko pomagajo obolelim s koronavirusom. V homiliji je povabil, da bi po-
novno odkrili Boga kot dobrega Očeta ter razložil, kako naj se spovemo, ko ni-
mamo možnosti, da bi šli k spovedi k duhovniku. 
 O tej možnosti boste lahko prebrali v prihodnjih Župnijskih oznanilih. 
 

BOŽJA IZBIRA 

Ko so prišli v Bêtlehem in je (Samuel) 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.« 1 Sam 16,6–7 
 

Dragi, stari Samuel, velik prerok si, a 

še vedno samo človek. 

In tudi ti si jetnik ustaljenih predstav. 

Gospod ti je naročil, da izbereš Savla, 

kot prekla dolgega fanta, da bi ugodil 

ljudstvu, in morda tudi zato, da ne bi 

tebe spravil v prevelike težave. 

Zdaj pa je stvar drugačna. 

Bog ni kakor tisti starši, ki nehajo biti 

starši, zato da bi postali svojim otrokom 

prijatelji in jim v vsem ugodili. 

Bog je prijateljski oče, vendar ostaja 

oče. Stopa z nami, toda zato, da bi naš 

korak postal takšen kakor njegov. 

Samuel, ne glej na prvorojenstvo, po-

stavo, moč. 

Ne delaj tako kot Jese, ki je pustil 

Davida pasti črede, ker se mu je zdel 

premlad. 

Bog izbere prav njega, ki po naših 

ustaljenih predstavah ne bi imel nobene 

možnosti. 

To, da smo jetniki videza, da ne zna-

mo videti v srce, je eno najbolj jasnih 

znamenj naše človeškosti. 

Zakaj na to tako pogosto pozabljamo? 
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 

Nikoli nisi bil z nobenim človekom tako eno, nikoli z nikomer tako povezan kot z lastno 
materjo. Nosila te je, hranila, vzgajala – si meso njenega mesa, kri njene krvi. Prave matere 
so čudovite, pa naj so izkušene ali še mlade, ki so pravkar postale mame. Praviloma ničesar 
ne iznajdejo, naredijo pa neskončno več: oblikujejo človeka za jutri. Matere prinašajo v svet 
to, kar je najpomembnejše: ljubezen. Bog ljubi vsakega otroka s srcem njegove matere. 

Po: P. Bosmans, Živi vsak dan 



25. marec 
DIZMA 

 

Od oseb, ki jih poznamo iz Svetega pisma, 
spadata med tiste, ki so v krščanski umetno-
sti najpogosteje upodobljeni, razbojnika, ki 
sta visela na križu na Kalvariji ob Jezusu – 
eden na njegovi levici in eden na njegovi de-
snici. Omenjajo ju vsi štirje evangelisti. Naj-
bolj izčrpno o njiju piše Luka; on pove, da sta 
bila moža, križana skupaj z Jezusom, »hu-
dodelca«, kar je v tistem času pomenijo 
upornika proti rimski oblasti, kar so Rimljani 
kaznovali s križanjem. Eden od njiju je dru-
gega grajal, priznal je, da ju je zadela pravič-
na kazen za hudodelstva, medtem ko Jezus 
trpi in umira po nedolžnem. Prosi ga, naj se 
ga spomni, ko pride v svoje kraljestvo. Raz-
lagalci Svetega pisma sklepajo, da se je 
spreobrnil, ko je opazoval Jezusovo brez-
mejno krotkost in poslušal njegove besede. V 
svetniški koledar Katoliške cerkve je vpisan 
kot »dobri razbojnik« ali »desni razbojnik«, 
ker ga na upodobitvah Kalvarije vedno po-
stavljajo na desno stran ob Kristusu. Med 
kristjani je znan kot Dizma. 

 

Župnijska Oznanila izdajata župniji Zagorje in Trnje, 

odgovarja Niko Štrancar, župnik, Zagorje 113, 6257 

Pivka, Tel. 05/75-75-254 in GSM 041/377-223 

www.ztz.rkc.si 

 
 

 

 

Tako zelo potrebujemo matere! 

Ko praznujemo materinski dan,  

praznujemo svojo prvo ljubezen  

in svoje veselje nad življenjem –  

pa tudi svojo vero v bodočnost. 
Po: P. Bosmans, Živi vsak dan 

 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
KOMARJI – Mujo in Suljo sta prespala v ne-
kem hotelu in ponoči so ju pikali komarji. Zju-
traj sta se pritožila receptorju. Ta ju je vprašal, 
če sta pustila prižgano luč. »Seveda sva,« sta 
rekla. – »Luč morate ugasiti, ker jih  svetloba 
privlači! In tako sta  drugo noč ugasnila luč in 
priletele so kresnice. Mujo zakliče:  »Beživa, 
prišli so z baterijami!« 

 

MOLITEV ZA ZDRAVJE V ČASU 
EPIDEMIJE KORONAVIRUSA 

COVID-19 

Oče usmiljenja in tolažbe, 
tvoj Sin Jezus Kristus - nam je s križem 
pokazal vrednost trpljenja. - Pomagaj 
našim bratom in sestram, - ki že nosijo 
križ bolezni in so preizkušani. - Nakloni 
jim izboljšanje zdravja, - njihovim svoj-
cem pa pogum in zaupanje. - Vsem 
zdravstvenim delavcem daj moč in 
zdravje, - da bodo vztrajali v ljubezni 
do bolnikov, - raziskovalcem pa, da 
bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. 
Nam in vsemu svetu daj svoj blago-
slov, - da bomo rešeni bolezni in se ti 
bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvalje-
vati. 
Amen. 
 
Sv. Marija, zdravje bolnikov  

– prosi za nas. 
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni  

– prosi za nas. 
Vsi božji svetniki in svetnice 

 – prosite za nas. 
 

Materinski dan 

Veliko govorimo o enakopravnosti žensk.  

In to po pravici! 

Ženske niso ne sužnje,  

ne reklamne vabe,  

ne predmet za zabavo. 

Niso pa tudi proizvodni stroji, 

ki jim ob neki motnji  

preprosto prekinemo proizvodnjo. 

Če ljudje ne bomo več  

varni v materinem naročju,  

bomo kljub visoki kulturi postali barbari. 

Naš hladni svet nujno potrebuje žene,  

ki v človeško življenje prinašajo toplino,  

zaupanje, naklonjenost, prijateljstvo, 

nežnost, varnost, vse, kar življenje  

naredi vredno življenja in ljubeznivo. 



Družinsko bogoslužje na 4. postno nedeljo 
 
1. Primerno je, da sedemo okoli mize, kjer smo ali bomo skupaj uživali hrano za telo. Ta 
molitev je hrana za duha. 
2. Na mizo postavimo svečo. Sveča je znamenje Jezusa Kristusa, ki nas razsvetljuje, uči in 
odganja temo greha. Prav zato bodimo veseli in brez strahu, kajti On je z nami na naši po-
ti. (Da vključimo otroke lahko v pripravi na bogoslužje otroci narišejo – izdelajo toliko 
sveč, kakor je družinskih članov iz materialov, ki so jim na voljo in jih postavimo na mizo). 
3. Eden od prisotnih naj bo Voditelj. 
 
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 
 

Voditelj: Današnja nedelja je nedelja veselja. Spodbujeni smo, da odpremo srce za 
srečanje z Božjo besedo, ki nas naredi radostne. Pozorno poslušajmo Božjo besedo in 
ne dopustimo, da bi na eno uho prišla notri, na drugo pa šla ven. Božja beseda nas dela 
radostne, srečanje z Božjo besedo nas napolnjuje z veseljem in to veselje je moja moč, je 
naša moč. Kristjani so veseli, saj so sprejeli, prejeli so Božjo besedo v srce in neprestano 
srečujejo Besedo, iščejo jo. To je današnje sporočilo za vse nas. Kratko izpraševanje vesti: 
Kako poslušam Božjo besedo? Ali pa je enostavno ne poslušam? Kako se jaz srečujem z 
njegovo Besedo, kar je Sveto pismo? In zatem: Sem prepričan, da je veselje v Gospodu 
moja moč? Žalost ni naša moč, tudi v tem času preizkušnje. 

Obžalujmo! 

Po kratkem molku vsi skupaj izpovedo kesanje. 

 

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. 

 

 



Voditelj: Usmili se nas, Gospod, odpusti nam naše grehe in slabosti, da bomo s čistim sr-

cem obhajali to bogoslužje.  

Vsi: Amen. 

 

Voditelj: 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. 

Vsi: Amen. 
Voditelj: Poslušajmo odlomek iz svetega evangelija po Janezu 
Nekdo od prisotnih, ali voditelj sam, prebere evangeljski odlomek  (Jn 9,1-41)  
Jezus odpre oči sleporojenemu 
Tisti  čas  je  šel Jezus iz templja in zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi učen-
ci so ga vprašali: »Učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?« Jezus je 
odgovóril: »Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak na njem naj se razodénejo Božja de-
la. Dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko nihče ne 
more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta.« 

Ko je to izgovóril, je pljunil 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.« Rekli so mu tedaj: 
»Kako so se ti torej oči odprle?« On pa je dejal: »Tisti človek, ki se imenuje Jezus, je na-
rédil blato, mi z njim pomazal oči in mi rekel: ›Pojdi v Síloo in se umij‹. 
Šel sem tja, se umil in spregledal.« Rekli so mu: »Kje je tisti?« Dejal jim je: »Ne vem.« 

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 go-
vorili: »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.« 

Judje niso hoteli verjeti, da je bil slep in da je spregledal, dokler niso poklicali staršev te-
ga, ki je spregledal. Vprašali so jih: »Je to vaš sin, o katerem pravite, da se je rodil slep? 
Kako, da zdaj vidi?« Starši so odgovorili in rekli: »Veva, da je to najin sin in da se je rodil 
slep; kako to, da zdaj vidi, pa ne veva, in kdo mu je odprl oči, mídva ne veva. Njega 
vprašajte. Dovolj je star. Sam naj govori o sebi.« To so rekli njegovi starši, ker so se bali 



Judov; Judje so namreč že sklenili, da bodo vsákogar, ki ga bo priznal za Mesija, izobčili iz 
shodnice. Zato so njegovi starši rekli: ›Dovolj je star, njega vprašajte‹. Tedaj so farizeji 
drugič poklicali človeka, ki je bil prej slep, in mu rekli: »Daj čast Bogu! Mi vemo, da je ta 
človek grešnik.« On pa je odgovóril: »Če je grešnik, ne vem. Eno pa vem, da sem bil slep 
in da zdaj vidim.« Tedaj so mu rekli: »Kaj ti je storil? Kako ti je odprl oči?« Odgovóril jim 
je: »Povedal sem vam že, pa niste poslušali. Čemu hočete znova slišati? Bi mar tudi vi radi 
postali njegovi učenci?« 

In ozmerjali so ga in mu rekli: »Ti si njegov učenec, mi pa smo Mojzesovi učenci. Mi 
vémo, da je Mojzesu govóril Bog; o tem pa ne vemo, od kod je.« Mož jim je odvrnil in re-
kel: »To je res čudno, da ne véste, od kod je, meni pa je odprl oči. Vémo, da Bog grešni-
kov ne usliši. Kdor pa Boga časti in spolnjuje njegovo voljo, téga usliši. Od vekomaj se ni 
slišalo, da bi kdo od rojstva slepemu odprl oči. Če ta ne bi bil od Boga, ne bi mógel niče-
sar storiti.« 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. In Jezus je rekel: »Za sodbo sem prišel na ta svet, da bi videli tisti, ki 
ne vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo.« To je slišalo nekaj farizejev, ki so bili pri njem in so 
mu rekli: »Smo morda tudi mi slepi?« Jezus jim je dejal: »Če bi bili slepi, bi ne imeli greha. 
Ker pa pravite: ›Vidimo‹, vaš greh ostane.« 

 
Voditelj napravi uvod v  prošnje: 

Voditelj:  Vedno se zahvaljujmo Kristusu, ki je naša glava in učitelj. Prišel je, da služi člo-
veku in vsem deli dobrote. Ponižno in zaupno ga prosimo: 

Ponavljajmo vsi: Gospod, skrbi za svojo družino.  

1. V škofih in duhovnikih si svoji Cerkvi ti sam pastir in glava, pomagaj jim, da nas 
bodo po tebi vse pripeljali k Očetu. 

Ponavljajmo vsi: Gospod, skrbi za svojo družino.  

2. Tvoji angeli naj spremljajo vse, ki potujejo, da se bodo izognili dušnim in telesnim 
nevarnostim. 

Ponavljajmo vsi: Gospod, skrbi za svojo družino.  

3. Uči nas, da bomo posnemali tebe in služili ljudem, ki nisi prišel, da bi ti stregli, 
ampak da bi sam stregel. 



Ponavljajmo vsi: Gospod, skrbi za svojo družino.  

4. Daj nam, da bo v vsaki človeški skupnosti brat pomagal bratu in bo naša skup-
nost s tvojo navzočnostjo kakor utrjeno mesto. 

Ponavljajmo vsi: Gospod, skrbi za svojo družino.  

5. Usmili se vseh umrlih in daj jim gledati svoje obličje. 

Ponavljajmo vsi: Gospod, skrbi za svojo družino.  

Ko se prošnje končajo(so lahko tudi spontane), voditelj povabi  vse, naj molijo molitev 
papeža Frančiška ob izbruhu bolezni:  
O Marija, 

ti vedno svetiš na naši poti 

kot znamenje zveličanja in upanja. 

Mi se izročamo tebi, Zdravju bolnikov, 

ki si bila pod križem pridružena Jezusovi bolečini 

in ohranila svojo vero trdno. 

Ti, rešitev rimskega ljudstva, 

veš kaj potrebujemo 

in smo tudi prepričani, da boš to priskrbela, 

da se bo kot v Galilejski Kani 

spet lahko vrnilo veselje in praznovanje 

po tem trenutku preizkušnje. 

Pomagaj nam Mati Božje Ljubezni 

oblikovati se po Očetovi volji 

in storiti to, kar nam bo rekel Jezus, 

ki je sprejel nase naše trpljenje 

in si je naložil naše bolečine, 

da bi nas preko križa povedel 

k veselju vstajenja. Amen. 
Zdaj pa zmolimo še: Oče naš. 
Nato voditelj reče: 
Molimo. O Bog, ti razsvetljuješ vsakega človeka, ki pride na svet. Razsvetli naša srca s svo-
jo milostjo, 
da bodo vse naše misli tebe vredne in te bomo iskreno ljubili. Po Kristusu, našem Gospo-
du. 
Vsi: Amen. 
Voditelj: Prosimo skupaj za blagoslov troedinega Boga. 
Vsi se pokrižajo  in voditelj izreče:  Blagosloví naj nas Gospod, nas varuje vsega hudega in 
pripelje v večno življenje.  
Vsi Amen. 
 


