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H i š n a   c e r k e v 
 

Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. (Mt 18,20) 

 
 

Molitev za našo deželo 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kristjani so že v svetopisemskih časih molili za svojo domovino in tiste, ki nosijo 

odgovornost za blagor družbe. Tukaj najdete predlog za tako molitev. Opravite jo 

lahko v cerkvi, na prostem ali doma (skupno ali sami). 

 

Besedila so na voljo v slovenskem in nemškem jeziku (v dodatnem dokumentu). Če 

ga iztisnete, lahko položite liste obeh izdaj drug ob drugega in na ta način med 

molitvijo brez težav lahko menjate jezik. 

 

Predlogi za pesmi so vzeti iz dvojezičnega molitvenika in pesmarice krške škofije 

GLORIA. 
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ZAČETEK 
 
 
 
Vstop in vstopni spev 
 
Na začetku zapojemo primerno pesem, na primer:  
 Ko bi ljudje ljubili se (GLORIA 858) 

Ko smo na poti (GLORIA 880 dv.) 
Mir vam dajem (GLORIA 894 dv.) 
O moj Bog, dopusti mi (GLORIA 878 dv.) 
Pojte Gospodu dežele in narodi (GLORIA 839 dv.) 
Pojte Gospodu pesmi nove (GLORIA 834 dv.) 
Prepeval bom Gospodu (GLORIA 511) 

 
 
 

Križ in liturgični pozdrav 
 

M + V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.  

V Amen. 

 

M Naša pomoč je v imenu Gospodovem.  

V Ki je ustvaril nebo in zemljo. 
 
 
 

Uvod in glavna prošnja 
 

M Dragi bratje in sestre!,  

gledamo nazaj na razgibano preteklost naše domovine. 

Za mnogo smo lahko hvaležni. 

Marsikatero seme je padlo na rodovitno zemljo in bo – tako upamo –  

tudi v prihodnosti obrodilo bogate sadove. 

Poleg tega pa se spominjamo tudi temnih ur in jih nočemo zamolčati. 

Tudi te bridke izkušnje so postale del našega življenja. 

Kot kristjani smemo vse to prinesti pred Boga. 

On je gospodar zgodovine. 

Njegovi dobroti se ne priporočajo le prebivalci naše dežele, 

temveč ljudje po vsej zemlji. 

Molitev nam pomaga, da prekoračimo meje 

in se povežemo z njimi. 

Zato ga sedaj prosimo. Molk. 
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M Nebeški Oče,  

razodel si nam,  

da so na poseben način tvoji otroci vsi, ki delajo za mir.  

Pomagaj nam, da bomo vztrajno delali za pravičnost med narodi,  

ki je trden in resničen temelj miru.  

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,  

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. 

V Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESEDNO BOGOSLUŽJE 
 
 

Berilo (Ef 4,24-5,2) 

 

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. 
 

Bratje in sestre! 

Treba je, da oblečete novega človeka,  

ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice.  

Zato opustite laž in govorite resnico vsak s svojim bližnjim,  

saj smo med seboj deli enega telesa.  

Jezite se, a nikar ne grešite;  

sonce naj ne zaide nad vašo jezo  

in ne dajajte prostora hudiču.  

Kdor krade, naj ne krade več, ampak naj se trudi s svojimi rokami  

in dela to, kar je dobro,  

da bo lahko dal tistemu, ki je v potrebi.  

Nobena umazana beseda naj ne pride iz vaših ust,  

marveč le dobra, da bi bila ob potrebi v izgrajevanje,  

da bi podelila milost tistim, ki poslušajo.  

Ne žalostite Božjega Svetega Duha,  

s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan odkupitve.  

Naj izginejo med vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje,  

jeza, rohnenje in preklinjanje z vsakršno hudobijo vred.  
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Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni  

ter drug drugemu odpuščajte,  

kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu.  

Posnemajte torej Boga, saj ste njegovi ljubljeni otroci,  

in živite v ljubezni, kakor je tudi Kristus vzljubil nas 

in je daroval sam sebe za nas kot blago dišečo daritev in žrtev Bogu.  
 

Božja beseda. 

V Bogu hvala. 
 
 
 
Druga primerna berila: 
Iz 32,15-18  
2 Kor 9,6-15  
Flp 4,6-9  
Kol 3,12-15 (3,12-17) 

 

 

 

Spev 
 
Po berilu zapojemo primeren spev, na primer: 
 Bogu zaupaj (GLORIA 876 dv.) 

Gospod moj dobri je pastir (GLORIA 855) 
Spremljaj nas, Kristus, Gospod (GLORIA 882 dv.) 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est (GLORIA 887 dv.)  
V Gospodu je moja moč (GLORIA 890 dv.)  

 

 

 

(Nagovor ali besedilo) 
 
Na tem mestu je lahko nagovor, ki naj poglobi molitveni namen. 
Lahko pa preberemo tudi primerno besedilo. 
Nato se lahko zaigra instrumentalna glasba. 
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MOLITEV:  
ZAHVALA – OBŽALOVANJE – PROŠNJA 
 
 
 
Na primernem mestu lahko pripravimo sedem sveč:  
za vero, upanje, ljubezen, modrost, pravičnost, srčnost in zmernost.  
 
Če ste k molitvi zbrani v majhnem krogu, lahko razdelitev besedil na A, B, C in D opustite. 
Če ste zbrani v večji skupnosti, lahko na ta način vključite tudi druge. 
Molivec oz. molivka povabi občestvo k molitvi. 
Bralec oz. bralka (D) prižge prvo svečo. 
Potem reče: „Prižgemo luč za …“. 
Nato nadaljuje: „Zahvaljujemo se“. 
Bralke oz. bralci (A – B – C) preberejo počasi in mirno svojo zahvalo. 
Nato nekaj časa molčimo (približno deset sekund). 
Potem pravi bralec oz. bralka (D): „Obžalujemo“. 
Bralke oz. bralci (A – B – C) preberejo misli obžalovanja. 
Nato spet nekaj časa (približno deset sekund) molčimo. 
Potem sledi po istem vzorcu prošnja. 
Nadaljujemo s spevom Kyrie eleison. 
Bralec oz. bralka (D) prižge naslednjo svečo. 
Nadaljujemo kakor je zgoraj opisano. 
 
Iz časovnih razlogov lahko molitev skrajšamo. 
V tem primeru vzamemo po uvodu del 1-3 ali 4-7. 
Pripravimo samo tri ali štiri sveče. 

 

 

M Molimo sedaj za našo deželo. 

Zahvalimo se Bogu, da nas je tako bogato obdaril: 

z lepoto naše pokrajine, 

posebno pa z ljudmi, ki tukaj živijo. 

Pred Bogom pa smemo tudi tožiti 

in obžalovati senčne strani v življenju Cerkve in naše družbe. 

Zaupamo, da Bog sliši našo molitev. 

Zato ga bomo prosili, da poteši našo žejo po miru in pravičnosti. 

Sveče, ki jih bomo prižgali, 

pa naj gorijo za našo zahvalo, naše obžalovanje in naše prošnje. 

 

Kyrie eleison (GLORIA 666) 
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1 

 

D Prižgemo luč za VERO. –  

 

D Zahvaljujemo se: 

A za ljudi, ki so ohranili vero in jo dali naprej naslednjim rodovom 

B za svetniške podobe vere, ki so duhovno oblikovali našo domovino – 

Modesta, Hemo, Antona Martina Slomška – in za vse,  

ki so nam bili zgled krščanskega življenja 

C za več kot tisoč cerkva in kapelic – zidane priče vere v naši deželi. 

 

Molk 

 

D Obžalujemo: 

A da so kristjani, tudi cerkveni dostojanstveniki, živeli premalo verodostojno  

in tako zatemnili sporočilo evangelija 

B da v javnem življenju, posebno v sredstvih javnega obveščanja,  

včasih premalo spoštujejo verske občutke kristjanov 

C da vedno več ljudi zgublja versko vnemo in se poslavlja iz naše skupnosti. 

 

Molk 

 

D Prosimo: 

A za ljudi, ki pred drugimi pogumno pričajo o svoji veri 

B za starše in stare starše, ki svojim otrokom pripovedujejo o Bogu  

ter z njimi molijo in pojejo – v obeh jezikih,  

ki ju v tej deželi že od nekdaj govorimo 

C za ozračje spoštovanja med Cerkvijo in družbo,  

med krščanskimi veroizpovedmi in verskimi skupnostmi. 

 

 
Kyrie eleison 
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2 

 

D Prižgemo luč za UPANJE. – 

 

D Zahvaljujemo se: 

A za vse ljudi, ki so tudi v temnih urah zgodovine naše dežele ohranili upanje, 

da bo dobrota premagala zlo 

B za vse, ki tudi v zapletenih razmerah iščejo dialog  

in se tako zoperstavijo vdanosti v usodo 

C za otroke, ki gledajo polni pričakovanj v prihodnost in sanjajo o tem,  

da bodo dobremu pripomogli, da se uveljavi. 

 

Molk 

 

D Obžalujemo: 

A znamenja ohromelosti v Cerkvi in družbi 

B malodušje in strah glede na velike izzive našega časa 

C da številni mladi ljudje zapuščajo svoje vasi ali našo deželo, 

ker tukaj ne najdejo možnosti, da bi razvili svoje sposobnosti. 

 

Molk 

 

D Prosimo: 

A za moč Svetega Duha, ki nam pomaga, da premagamo malomarnost 

B za vse, ki v svojem življenju niso našli pravega smisla  

in so zaradi tega propadli alkoholu in mamilom 

C za pogum in veselje do življenja za tiste, ki nimajo več otrok ali vnukov  

v neposredni okolici in se borijo z občutkom osamelosti. 

 

 
Kyrie eleison 
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3 

 

D Prižgemo luč za LJUBEZEN. – 

 

D Zahvaljujemo se: 

A za tisoče prostovoljnih delavk in delavcev v naši deželi,  

ki stojijo soljudem v svojem prostem času brezplačno ob strani 

B za ljudi, ki druge sprejemajo ne glede na njihovo jezikovno,  

narodno in versko pripadnost in se prizadevajo za potrebe tujcev in tistih,  

ki iščejo pri nas zavetje 

C za ustanove ljubezni do bližnjega, na primer za Karitas in Diakonijo,  

ki so ljudem v stiski zadnja pomoč ter za velikodušnost mnogih, 

ki jih s svojimi darovi ali brezplačnim sodelovanjem podpirajo. 

 

Molk 

 

D Obžalujemo: 

A ozračje zavisti in nevoščljivosti, ki ljudi priganja,  

da iščejo predvsem svojo lastno korist 

B nespoštljive odnose do drugače mislečih in tistih, ki potrebujejo pomoč, 

 predvsem v socialnih medijih 

C razpadanje družin in pomanjkanje pripravljenosti,  

da bi drug drugemu odpustili. 

 

Molk 

 

D Prosimo: 

A za vse, ki obiskujejo bolnike, tolažijo žalostne in pomagajo soljudem v stiski:  

B za vse, ki druge podpirajo in jim pomagajo, čeprav sami v svojem življenju  

niso bili deležni podpore 

C za tiste, ki trpijo zaradi hladnih medčloveških odnosov v naši družbi. 

  

 
Kyrie eleison 
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4 

 

D Prižgemo luč za RAZUMNOST. –  

 

D Zahvaljujemo se. – Wir danken: 

A za učiteljice in učitelje, ki posredujejo znanje,  

pomagajo mladim z dobrim nasvetom in jih podpirajo v težavah 

B za številne duhovne osebnosti, duhovnike, diakone, redovnike, redovnice  

in laike, ki spremljajo ljudi na življenjski poti 

C za kulturne ustvarjalce in ustvarjalke, ki ostrijo naš pogled  

na sodobna vprašanja in nas izzivajo. 

 

Molk 

 

D Obžalujemo. – Wir bedauern: 

A da pogled na kratkoročno korist včasih bolj vpliva na odločitve  

v politiki in gospodarstvu kot skrb za naslednje rodove 

B da plakativni odgovori in poenostavljanja pogosto več veljajo  

kot trezna razprava o izzivih našega časa 

C da pojema znanje o verski dediščini naše dežele  

in s tem tudi iskanje resnice izginja iz javnosti. 

 

Molk 

 

D Prosimo. – Wir bitten: 

A za vse, ki odločajo v Cerkvi in družbi,  

da bi spoznali znamenja časa in ustrezno ukrepali 

B za znanstvenike, da bi s svojim delom omogočili napredek,  

ne da bi ogrožali dostojanstvo človeka 

C za kmete, ki se trudijo ohraniti okolje prihodnjim rodovom  

in proizvajajo zdrava živila. 

 

 
Kyrie eleison 
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5 

 

D Prižgemo luč za PRAVIČNOST. –  

 

D Zahvaljujemo se. –  

A za napredke v preteklih desetletjih, da bi možem in ženam odprli 

enakopravni dostop do življenja v naši družbi 

B za prizadevanje mnogih sodeželanov, da ne pozabimo žrtev nasilja in krivice 

C za kristjane, ki pomagajo ljudem v stiski in se trudijo,  

da bi uveljavili pravične razmere. 

 

Molk 

 

D Obžalujemo. –  

A da postaja razlika med revnimi in bogatimi vedno večja 

B da so dobrine tega sveta neenako razdeljene, mnogi ljudje trpijo  

zaradi pomanjkanja, zaradi tega zbolijo in predčasno umrejo 

C da tudi v naši deželi nimajo vsi istega dostopa do pravice  

in se počutijo zapostavljeni.  

 

Molk 

 

D Prosimo. – 

A za enakopravni dostop vseh do izobrazbe,  

ki jim pomaga razviti osebne kreposti 

B za spoštljive odnose med narodnima skupnostima 

C za sodstvo, ki omogoči slehernemu človeku, ne glede na njegov ugled,  

da pride do svoje pravice. 

 

 
Kyrie eleison 
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6 

 

D Prižgemo luč za SRČNOST. –  

 

D Zahvaljujemo se. –  

A za može in žene, ki so se zoperstavili totalitarnim oblastem,  

v prepričanju, da je treba Boga bolj poslušati kot ljudi 

B za vse, ki se upajo postaviti proti toku javnega mnenja,  

če je treba ščititi dostojanstvo človeka 

C za vse, ki so kljub neugodnostim ohranili svojo versko, kulturno  

in jezikovno identiteto. 

 

Molk 

 

D Obžalujemo. –  

A molčanje v Cerkvi in družbi, ko tujce na splošno dolžijo,  

da so kriminalni in jih tako ponižujejo 

B malodušje mnogih sodeželanov, da bi dejavno oblikovali prihodnost 

C šibko samozavest kristjanov, da bi tudi v javnosti govorili o svoji veri. 

 

Molk 

 

D Prosimo. –  

A za preroške osebnosti, ki opozarjajo na krivico, ki se pri nas dogaja,  

brez strahu, da bi jim to lahko škodovalo 

B za pogum, da bi se iskreno ukvarjali s temnimi poglavji naše preteklosti 

C za pogum, da bi premagali raznolike strahove. 

 

 
Kyrie eleison 
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7 

 

D Prižgemo luč za ZMERNOST. –  

 

D Zahvaljujemo se: 

A za ljudi, ki so z velikim trudom zgradili našo deželo in tako zagotovili  

svojim potomcem udobne življenjske razmere 

B za matere in očete, ki so se v prid svojih otrok marsičemu odpovedali  

C za može in žene, ki so iskali sporazume in niso gledali samo na lastno korist. 

 

Molk 

 

D Obžalujemo: 

A slast po hitrem dobičku, ki hromi naše gospodarske in socialne sisteme 

B uničevanje življenjskih prostorov in izkoriščanje narave z namenom,  

da bi dosegli čim večji gospodarski uspeh 

C brezskrbni odnos do besede v političnih razpravah. 

 

Molk 

 

D Prosimo: 

A da bi hvaležno zaznali dobrote, ki jih vsak dan prejemamo 

B da bi starši in vzgojitelji našli pogum, svoje otroke uvajati v zmerno  

uživanje dobrin 

C da bi rasle redovniške skupnosti in samostani in bi ljudem tudi v prihodnosti  

bili odprti kot kraji uvajanja v zmernost in zadovoljstvo. 

 

 
Kyrie eleison 
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Oče naš  
 

M V sedmerih prošnjah Očenaša so povzeti naša zahvala,  

naše obžalovanje in naše prošnje. 

Molimo torej, kakor nas je naučil naš Gospod Jezus Kristus: 

 

Oče naš, ki si v nebesih, 

posvečeno bodi tvoje ime, 

pridi k nam tvoje kraljestvo, 

zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. 

Daj nam danes naš vsakdanji kruh 

in odpusti nam naše dolge, 

kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, 

in ne vpelji nas v skušnjavo, 

temveč reši nas hudega. Amen. 

 

 

 

Sklepna prošnja 
 

M O Bog, neskončna modrost,  

ti vse čudovito urejaš in vodiš.  

Usliši nas, ko te prosimo za našo domovino:  

vsem, ki so odgovorni za skupno blaginjo,  

nakloni pravo modrost,  

nam državljanom pa daj poštenje,  

da bosta med nami sloga in pravičnost  

in bomo tako živeli v miru in blagostanju.  

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,  

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.  

V Amen. 
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SKLEP 
 

Prošnja za blagoslov 
 

M  Prosimo sedaj za Božji blagoslov. Molk. 

 

Podéli, Gospod, svojim vernikom  

obilje svojega varstva in svoje milosti,  

dušnega in telesnega zdravja,  

polnost bratovske ljubezni  

in pomagaj jim, da ti bodo vedno vdani. 

Po Kristusu, našem Gospodu.  

V Amen. 

 

Pri prošnji za blagoslov se pokrižajo molivec oz. molivka in vsi ostali. 

 

M Blagoslov vsemogočnega Boga  

Očeta in Sina in Svetega Duha  

naj pride na nas in na nas vedno ostane.  

V Amen. 

 

M Slavimo Gospoda. 

V Bogu hvala. 

 

 
Na koncu lahko zapojemo primerno blagoslovno ali Marijino pesem, na primer: 
Je angel Gospodov oznanil Mariji (GLORIA 350 dv.) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravil in uredil 

Klaus Einspieler. Katoliška Cerkev Koroška – referat za Sveto pismo in liturgijo 
Viri:  - Rimski misal 
 - Berila in evangeliji za nedelje in praznike 
 - Klaus Einspieler 


