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za cerkveno leto 2022/2023

September 2023
Kako težke so tvoje misli, o Bog! (Ps 139,17)
Božja potrpežljivost naj spremlja vse, ki v 
tem šolskem in študijskem letu iščejo nova 
spoznanja ali posredujejo znanje.

Oktober 2023
Reši svoje ljudstvo, blagoslavljaj svojo dediščino. (Ps 28,9)
Božja beseda naj spremlja škofe, ki se v teh 
dneh posvetujejo o možnostih, kako bi življenje 
Cerkve oblikovali v luči evangelija.

November 2023
Tvoji mrtvi bodo oživeli. (Jes 26,19)
Božje usmiljenje naj privede naše rajne v 
večno srečo in potolaži žalujoče.
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December2022
Išči mir in se zanj zavzemaj. (Ps 34,15)
Za vse, ki hrepenijo po miru in pravičnosti, predvsem 
za tiste, ki trpijo zaradi temine v svojem življenju.

Januar 2023
Bog, naš Bog nas blagoslavlja. (Ps 67,7)
Božja dobrota naj nas spremlja v tem letu, 
da bomo našli mir in živeli v slogi.

Februar 2023
Moje oči so videle tvojo rešitev. (Lk 2,30)
Božja navzočnost naj podpira vse, ki s svojo molitvijo 
prinašajo veselje ter stiske Cerkve in sveta pred Boga.

Marec 2023
Čisto srce, o Bog, mi ustvari. (Ps 51,12)
Naj nam Božja milost podari iskren pogled na 
naše življenje in trdno voljo, uresničevati dobro.

April 2023
Daješ mi spoznati pot življenja. (Ps 16,11)
Božja moč naj reši vse ljudi, ki ga kličejo v stiski.  
Naj prinaša onemoglim upanje in tolažbo potrtim.

Maj 2023
Pošlješ svoj dih in prenoviš obličje zemlje. (Ps 104,30)
Božji duh naj krepi mlade, ki v teh dneh prejemajo 
zakrament prvega svetega obhajila ali birme, 
da bodo sodelovali pri obnovi našega sveta.

Junij 2023
Uči me, Gospod, svojo pot. (Ps 27,11)
Božja modrost naj spremlja obnovo Cerkve v naši 
deželi, da bo Božja ljubezen vidna v njej in po njej.

Julij 2023
Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi. (Mt 11,28)
Božja moč naj okrepi vse, ki so izčrpani, iščejo 
počitek, jih mučijo skrbi in ne najdejo miru. 

Avgust 2023
Ozrl se je na nizkost svoje služabnice. (Lk 1,48)
Božja veličina naj se pokaže v življenju ponižanih, 
preganjanih in trpečih. Naj postane znamenje 
upanja za vse ljudi, ki iščejo dobro.


