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PRIPRAVA 

 

Miza, pogrnjena z belim prtom, tako kot v kmečki hiši. Na mizi za dobrodošlico: 

 

 kruh (belokranjska pogača – lahko se narišejo se različne oblike; ko se hlebec zareže, 

se najprej naredi križ; kruh se lahko položi v slamnat pehar) 

 vino v majoliki, ker je Slovenija vinorodna dežela 

 voda  

 sol (sol se pridobiva na slovenski obali, v Piranskih solinah)  

 lončena skleda  

 

Lahko povabite bralke, da sedejo okrog mize – kot podoba fizične skupnosti. Priporočamo, da 

bralke predstavljajo raznolikost skupnosti, tudi starostno. 

 

Na mizi je vaza z nageljni in rožmarinom, ker je praznovanje, gostija. Če ni pravih nageljnov, 

uporabite rdeče papirnate nageljne iz krep papirja, ki se lahko kasneje delijo pri 

nabirki. 
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BOGOSLUŽJE 

Pesem: Vsi dobrodošli 

 

 

VHOD in POZDRAV 

Voditeljica: DOBER DAN! DOBER VEČER! 

Prisrčno vas pozdravljamo ženske iz Slovenije, ene najmanjših in najmlajših evropskih držav. 

Bog nas je v svoji dobroti obdaril z neštetimi lepotami, od panonskih ravnic do 

hribčkov in zelenih gozdov ter visokih gora, od skrivnostnega kraškega podzemlja do 

obale Jadranskega morja. 
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 Drage sestre, »pridite, ker je že vse pripravljeno!« Skupaj slavimo Boga. 

Pesem: Vsi dobrodošli 

 

 

KLIC K MOLITVI  

Bralka: Bog zgodovine, že enajst stoletij te ljudje v Sloveniji poznamo. Kot kristjani smo 

potrdili tvojo ljubezen, zato ti gre slava, čast in hvala. 

Vsi: Hvalimo te s šumenjem slapov in valovi morja za naše rodovitne vinograde in polja, 

za zelene gozdove in zasnežene vrhove. 

 

Bralka: Jezus Kristus, Božji Sin, čigar beseda dela med nami čudeže, ti si navdih našim 

dejanjem ljubezni. 
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Vsi: Hvalimo te v naravi, v vaseh in mestih, s ptičjim petjem in s kriki divjadi, z glasovi 

orgel, harmonike, kitare in citer. 

 

Bralka: Sveti Duh, s svojimi darovi nas delaš enotne in složne kljub razlikam med nami. 

 

Vsi: Zahvaljujemo se ti za odnose, ki jih gradiš v nas in med nami, v tvoje roke izročamo 

prihodnost mladih, upanje družin in sprejetost starejših. 

 

Bralka: Bog, ki prijazno sprejemaš vsakogar, v svoji ljubezni si pripravil mizo za vse in nas 

navdihuješ, da odpremo svoja srca in domove ter ponudimo mesto tistim, ki še niso pri 

mizi. 

 

Vsi: Hvalimo te in se ti zahvaljujemo ter oznanjamo kraljestvo ljubezni v imenu našega 

Gospoda Jezusa Kristusa. 

 

Pesem: Moj psalm 
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ŽENSKE PRIPOVEDUJEJO 

Voditeljica: Poslušajmo izkušnje nekaterih slovenskih žensk. Skupaj z njimi razmišljajmo in 

molímo. Najprej poslušajmo Marjeto, ki se je rodila ob koncu 2. svetovne vojne, ko je 

bila dežela del Jugoslavije, marksistične socialistične republike. 

Marjeta: Ime mi je Marjeta. Mama, ki je postala vdova, in babica sta me naučili moliti in 

delili z menoj svojo vero. Takrat je bil v naši državi čas komunističnega socializma, 

verni ljudje smo bili drugorazredni in zame po koncu srednje šole ni bilo štipendije, 

drugih sredstev za študij pa nisem imela. Odšla sem v tujino, tako kot mnogo drugih 

delavcev iz takratne Jugoslavije. V Švici sem našla delo, vendar sem dodobra občutila, 

kako gledajo na tuje delavce. Ko sem se upokojila, sva se z možem vrnila domov. Sem 

zelo srečna, da naju je skupnost moje rodne župnije sprejela, in skušam svojo srečo 

deliti tako, da pomagam v župniji, pa tudi, da sodelujem pri Svetovnem molitvenem 

dnevu. 

Bralka: Slovenci smo izkusili, kaj pomeni biti begunec in tuj delavec. Ob koncu 2. svetovne 

vojne so številni morali zapustiti domovino bodisi zaradi nasprotovanja komunizmu 

ali pa so si morali poiskati delo v tujini, da so preživeli svoje družine. Priznati 

moramo, da na te izkušnje kar pozabljamo, ko gre za odnos do ljudi, ki so morali 

zapustiti svoje razrušene domove ter iščejo mir in boljše življenje. 

 

Vsi: Usmiljeni Bog, odpusti nam, kadar molčimo vpričo krivic. 

 

Pesem: Le mi  

 

Voditeljica: Poslušajmo Mojco, mlado žensko, ki je zrasla v novo ustanovljeni državi 

Sloveniji po razglasitvi neodvisnosti leta 1991. 

Mojca: Ime mi je Mojca. Stara sem 34 let. Lahko sem študirala, saj je študij v Sloveniji 

brezplačen. Ko sem bila stara 21 let, sem se zaljubila in zanosila, fant pa me je pustil 

na cedilu. Bilo je zelo težko nadaljevati študij, toda moja družina mi je stala ob strani. 

Bila sem med najboljšimi študenti v letniku. Vzgojila sem svojega otroka in imam še 
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enega z možem, ki je sprejel mojega sina kot svojega. Delam kot raziskovalka v 

inštitutu. Želim pa si, da bi bilo usklajevanje skrbi za družino in službe lažje za 

družine in manj omejujoče za ženske na delovnem mestu. Kljub popolni pravni 

enakosti ženske še vedno nosijo dvojno breme.  

Bralka: Zahvaljujemo se za vse ženske, ki so kljub oviram vzgojile otroke tudi sredi 

nasprotovanja. Hvala ti, Bog, za skupnosti, ki ženske in otroke obdajajo z ljubeznijo.  

 

Vsi: Hvala ti, ljubeči Bog. 

 

Pesem: Le mi 

 

 
Voditeljica: Poslušajmo Marijo, osemdesetletnico, ki živi na deželi. 

 

Marija: Ime mi je Marija. Stara sem že čez osemdeset let in živim s sinovo družino. Oba s 

snaho sta ostala brez zaposlitve. Moja skromna pokojnina, ki sem jo zaslužila z delom 

v tovarni, pomaga, da preživimo. Veliko hrane si pridelamo sami na naši majhni 

kmetiji. Po drugi strani pa moja soseda živi sama v veliki hiši in kmetiji, ki je ne more 

več vzdrževati in obdelovati. Otroci so se odselili v mesto, da so si našli delo. 

Bralka: Priznamo, da marsikje starši in starejši ljudi ne dobijo skrbi in pozornosti, ki ju 

zaslužijo. Počutijo se osamljene, potrebujejo skupno druženje in opogumljanje. 

Razvijati bi morali pobude za medgeneracijsko sodelovanje. Hvala našim babicam in 

dedkom, ki so nam pomagali ohraniti našo krščansko vero živo. 

 

Vsi: Hvala ti, ljubeči Stvarnik. 
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Pesem: Le mi 

 
Voditeljica: Poslušajmo štiridesetletno mater dveh otrok, na katere življenje je močno vplival 

alkoholizem. 

   

Ema: Ime mi je Ema, stara sem 40 let. Rodila sem se v družini, kjer je bilo veliko alkohola, 

oče je bil pogosto pijan in nasilen, pila je tudi mama. Zaklela sem se, da svojim 

otrokom ne bom povzročala takega trpljenja, in zato ne pijem alkohola. Poročila sem 

se in z možem sva zgradila hišo. Rodila sta se dva otroka, ki sta danes šolarja. Nato pa 

je mož izgubil službo, ker je šlo njegovo podjetje v stečaj, in je začel piti. Večkrat je 

do mene in otrok tudi nasilen. Nisem vedela, kaj naj naredim. Nisem hotela, da bi 

otroka videla pijanega očeta, čeprav je bil do njiju zelo ljubeč, kadar je bil trezen. 

Takrat je tudi meni vse obljubil, toda ni se hotel iti zdravit. Boga prosim, da bi se 

soočil s svojo zasvojenostjo, in zaupam, da se bo naše življenje izboljšalo. 

  

Bralka: Premalo so zavedamo, kako pogubno vpliva alkohol na naše življenje. Pogosto 

zaradi njega ženske in otroci postanejo žrtve nasilja. Molimo za mlade, ki tako kot 

odrasli uporabljajo alkohol za zabavo ali za reševanje osebnih težav. Gospod, prosimo 

te za vse družine, ki trpijo zaradi alkoholizma. Naj vsi slišijo in veselo sprejmejo 

povabilo na tvojo gostijo. 

  

Vsi: Bog, odpri naša srca, da bomo bolj sočutni in razumevajoči. 
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Pesem: Le mi 

 
Voditeljica: Poslušajmo Natašo, članico romske narodne manjšine. 

 

Nataša: Ime mi je Nataša, stara sem 46 let, poročena, z dvema otrokoma. Sem Rominja. 

Svoje otroštvo sem preživela v ljubeči in skrbni družini v romski vasi. Starša sta bila 

zaposlena, tako da sta nam otrokom lahko zagotovila ustrezne razmere za brezskrbno 

odraščanje in izobraževanje. Našo romsko vas je večinska skupnost okoli nas 

sprejemala. Skoraj nikoli nisem doživela zavračanja zaradi svoje narodnosti. Vendar 

moja družinska izkušnja ne odseva v celoti družbenega in gospodarskega položaja 

Romov v Sloveniji ali v Evropi. Veliko jih živi v nemogočih bivalnih razmerah, brez 

vode in elektrike. Romski otroci le redko hodijo v šolo, tam jih drugi otroci večkrat 

zasmehujejo in izključujejo. Tako si ne morejo pridobiti izobrazbe, kar vpliva na 

njihove možnosti za zaposlitev, s katero bi lahko svojo družino potegnili iz revščine. 

  

Bralka: Priznamo, o Bog, da je v naši družbi veliko izključevanja. Težko sprejemamo 

drugačnost, mislimo, da je naš način življenja merilo za to, kako naj bi vsakdo živel, in 

zelo hitro drugačne izključimo. 

 

Vsi: Gospod, usmili se. 

 

Bralka: Hvala ti, Bog, za tiste, ki so se pri Jezusu naučili biti spoštljivi in brez predsodkov ter 

sprejemajo etnične manjšine, osebe s prizadetostmi in prosilce za azil ter jim 

omogočajo, da si pridobivajo zavest lastne vrednosti. 

 

Vsi: Ljubeči Oče, stoj nam ob strani pri naših prizadevanjih. 
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Pesem: Le mi 

 
 

PRIZNANJE KRIVDE IN PROŠNJA ZA ODPUŠČANJE 

 

Bralka: Priznavamo svoje krivde, usmiljeni Bog. Toliko jih je, da jih niti ne moremo prešteti. 

  

Bralka: Bog, tvoji ljubljeni otroci smo, poglej naše solze in kesanje v srcu! Zaradi tvojega 

odpuščanja si drznemo upati v nov dan, ko bomo gradili odnose na pravičnosti, miru 

in ljubezni. 

 

Pesem: Zahvala 
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BOŽJA BESEDA 

Voditeljica: Ko razmišljamo po eni strani o svojem odnosu do Boga in po drugi strani o 

odnosih v naši skupnosti, preberímo Jezusovo priliko iz Lukovega evangelija, 14. 

poglavje, vrstice 15-24: 

Ko je to slišal nekdo izmed tistih, ki so sedeli pri mizi, mu je rekel: »Blagor tistemu, ki bo 

obedoval v Božjem kraljestvu!« Jezus pa mu je rekel: »Neki človek je priredil veliko večerjo in 

jih je mnogo povabil nanjo. Ko je bil čas za večerjo, je poslal svojega služabnika povabljenim 

povedat, naj pridejo, ker je že vse pripravljeno. Vsi pa so se začeli v en glas opravičevati. Prvi 

mu je rekel: ›Njivo sem kupil in si jo moram iti ogledat; prosim te, imej me za 

opravičenega!‹ Drugi je dejal: ›Pet jarmov volov sem kupil in jih grem preizkusit; prosim te, 

imej me za opravičenega!‹ Spet drugi mu je rekel: ›Oženil sem se in zato ne morem 

priti.‹ Služabnik se je vrnil in to sporočil svojemu gospodarju.  

 

Tedaj se je hišni gospodar razsrdil in dejal svojemu služabniku: ›Pojdi brž na mestne ceste in 

ulice in pripelji sem uboge in pohabljene, slepe in hrome.‹ Služabnik je rekel gospodarju: 

›Gospod, zgodilo se je, kar si naročil, in še je prostor.‹ Tedaj je gospodar rekel služabniku: 

›Pojdi na pota in vzdolž ograj in prisili ljudi, naj vstopijo, da se napolni moja hiša. Kajti 

povem vam: Nobeden izmed onih povabljenih mož ne bo okusil moje večerje.‹« 

 

Pesem: Pridite, gostija je pripravljena 

 

OZNANJEVANJE 

To lahko poteka v različnih oblikah, npr. kot pridiga ali pogovor v manjših skupinah. 

Predlagamo, da vključite v pogovor naslovno sliko Rezke Arnuš. Slika izraža povabilo 

ljudem, ki živijo na robu družbe. Za razumevanje slike preberite umetničino razlago in 

življenjepis. Osrednja téma bogoslužja je povabilo: »Pridite – vse je pripravljeno!« Ne 

glede na opravičila je miza za oblikovanje skupnosti pripravljena in odprta celo za 

tiste, ki najprej niso bili povabljeni. Božja hiša se mora napolniti z veseljem in 
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navzočnostjo, dišati mora po hrani, zasesti jo mora pogovor. Vrata Božje hiše so 

odprta na cesto. Samo pridite, prostora je tudi za vas. Gradimo in krepimo skupnosti 

okoli Božje mize!  Predlagamo nekaj vprašanj za razmislek, med katerimi lahko 

izbirate glede na vašo situacijo. Razmišljate lahko v tišini, potem pa podelite svoje 

misli z osebo poleg vas. 

Ali si lahko predstavljaš, kako se je počutil gostitelj, ko so vsi njegovi povabljenci izjavili, da 

imajo nujnejše ali pomembnejše opravke, kot je povabilo na veliko gostijo? 

  

Ali si kdaj izkusil zavrnitev prej sprejetega povabila? Kako si se počutil? 

 

Ali si kdaj zavrnil povabilo? Kako si se počutil? 

 

Zdaj pa si predstavljaj, da si eden od dveh ali treh izvornih gostov, ki niso zavrnili povabila. 

Ko prideš v hišo, je ta polna tujcev. Kdo so ti v tvojem kontekstu?  Ali bi še vedno 

vstopil in se razveselil nepričakovane družbe? V judovski družbi – in marsikje še 

danes – pomeni jesti z nekom »biti eno z nekom«. 

 

Kako bi pripravil mizo in povabil: »Pridite – vse je pripravljeno!«? Kdo so tisti na cesti, do 

katerih si gostoljuben? 

 

Kako bi pripravil gostijo za »uboge in pohabljene, slepe in hrome« (Lk 14,13), ko veš, da so 

ljubljeni Božji otroci? 
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Pesem: Pridi 

 

  

NABIRKA 

Svetovni molitveni dan je svetovno ekumensko gibanje, ki ga vodijo ženske. Vsako leto 

občudujemo moč skupnosti, ki sodelujejo, sočustvujemo z njihovimi skrbmi in 

najdemo spodbudo v njihovi veri. 

 

Naša vizija je svet, v katerem lahko vse ženske odločajo o svojem življenju. Na poti do tja 

potrebujemo znamenja solidarnosti. Eno tako znamenje je naša nabirka, s katero 

podpiramo skupnosti po vsem svetu s programi, ki omogočajo boljše življenje 

ženskam in otrokom. 

 

(Med nabirko pesem ali glasba, deljenje rdečih nageljnov.) 
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Pesem: Daritev (odpev) 

 
 

ZAHVALNE MOLITVE 

 

Bralka (odrasla ženska): Bog, zahvaljujemo se ti za slovenske ljudi, ki so v svoji zgodovini 

premagali številne težave in ohranili svojo samobitnosti. Naj bodo odprti tudi za druge in 

sprejemajo tiste, ki prihajajo k njim v stiski. 

 

Pesem: Daritev (odpev) 

 
Bralka (mlajša ženska): Bog, zahvaljujemo se ti za države, ki gradijo demokratično družbo. 

Naj se to dogaja v skupnostih, domovih in narodih. Pomagaj nam graditi solidarnost po vsem 

svetu. 

 

Pesem: Daritev (odpev)  
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Bralka: Bog, zahvaljujemo se ti, da nam vcepljaš držo pripravljenosti na delitev dobrin, tako 

da imajo lahko vsi dovolj jesti, dostop do zdravstva in socialno zavarovanje. Pomagaj nam, da 

bomo bolj pozorni na duhovne potrebe ljudi okoli nas in bomo v oporo tistim v težkih 

situacijah. 

 

Pesem: Daritev (odpev) 

 
Bralka (študentka): Bog, zahvaljujemo se ti za brezplačno šolstvo in za možnost študija v 

tujini. Pozivamo voditelje naših držav, da zagotovijo to splošno pravico vsakemu otroku in 

vsakomur, ki mora zapustiti svoj dom, da bi se mogel šolati. Naj ta izobrazba pomaga najti 

zaposlitev, ki bo omogočila mirno prihodnost naših držav in družin. 

 

Pesem: Daritev (odpev) 

 
Bralka (dekle): Bog, zahvaljujemo se ti za stare starše, ki podpirajo mlade družine, varujejo 

vnuke in posredujejo tudi versko vzgojo. Pomagaj nam, da bomo skrbeli za starejše v naših 

skupnostih ter bomo prijazni z njimi v naših soseščinah in domovih za ostarele. 
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Pesem: Daritev (odpev) 

 
Bralka: Bog, zahvaljujemo se ti za glas in pričevanje manjšinskih skupnosti. Naj se klic po 

pravičnosti in vključenosti sliši v parlamentih. Podpiraj begunce in migrante med nami. 

Pomagaj nam hoditi z »ubogimi, pohabljenimi, slepimi in hromimi«. Naj vedno slišimo 

njihov krik! 

 

Pesem: Daritev (odpev) 

 
Bralka (mlada ženska): Bog, zahvaljujemo se ti, da nam pomagaš krepiti ekumenske odnose 

in medversko sodelovanje, da se učimo spoštovati našo različnost in spoznavamo, kako nas ti 

odnosi bogatijo. 

 

Pesem: Daritev (odpev) 

 
Bralka: Bog, hvalimo te zaradi tvojega vztrajnega vabljenja na svojo gostijo. Zahvaljujemo 

se Jezusu, da je v središču našega občestva in skupnosti po vsem svetu. Zahvaljujemo se ti 

tudi za gibanje Svetovnega molitvenega dne, s katerim smo danes našli moč, da delimo skrbi, 

upanja in veselje žensk iz Slovenije. 
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Pesem: Daritev (odpev) 

 
 

OČENAŠ 

 

Vsi: Bog, ti si tisti, ki nas vabiš, zbiraš nas okrog skupne mize in nas vodiš po poti 

življenja in upanja. Dragoceni smo v tvojih očeh in poklical si nas po imenu, zato ti kot 

tvoji ljubljeni otroci kličemo: Oče naš … 

 

 

RAZPOSLANJE IN BLAGOSLOV 

 

Dobri Bog, pomagaj nam, 

da bomo spoštovali človekovo življenje  

in ga sprejemali v njegovi enkratnosti, 

da bomo spoštovali prečudovito naravo  

in jo z vsemi močmi ohranjali, 

da se bomo med seboj podpirali  

na poti svobode, pravičnosti in miru 

kot enakovredni člani tvoje družine. 

Pri teh prizadevanjih naj nas blagoslavlja 

Bog Oče, Sin in Sveti Duh! 
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Pesem: himna Svetovnega molitvenega dne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogoslužje pripravila skupina žensk SMD Slovenija. Hvala! 

Posebna zahvala še glasbenicam Aine Pedersen, Barbari Wohinz, Diani Novak in slikarki Rezki Arnuš. 

Bog vas živi! 


