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Svetovni molitveni dan 

Pripravil odbor SMD za Anglijo, Wales in Severno Irsko 

4. marec 2022 

 »Vem za načrte, ki jih imam z vami« 

Bogoslužje 

 

O BOGOSLUŽJU 

Vrstica iz Jeremijeve knjige, ki je bila izbrana, izraža upanje in upanje je 

vseobsegajoča tema tega bogoslužja. Kot simbol upanja smo uporabile luč v 

obliki sveč in semen. 

Premišljevale smo o odlomku iz Jeremijeve knjige in o položaju, v katerem je 

bilo izgnano izraelsko ljudstvo, ki je hrepenelo po vrnitvi v domovino. To nas je 

pripeljalo do različnih oblik izgnanstva v naših lastnih deželah. Trije glasovi – 

Lina, Natalie in Emily – govorijo o nekaterih od njih: revščina, strah in izolacija. 

Lina, Natalie in Emily pripovedujejo svoje osebne zgodbe, kako je Božji načrt 

zanje deloval na nepričakovane načine – načrt, ki je prinesel svobodo, 

pravičnost in Božji mir.  

Božji načrt za Jude ni bil takšen, kakršnega so pričakovali ali iskali, vsekakor pa 

je bilo v načrtu upanje na prihodnost, ki je v tistem trenutku še niso mogli 

poznati. 

Želele smo, da bi se bogoslužje pomaknilo od teme k luči – od negativnih krajev 

k pozitivnemu upanju, ki ga najdemo v Bogu in Božjem načrtu za nas. Odločile 

smo se za sveče kot simbol luči, ki sveti v temi, in za semena kot simbol 

Božjega upanja. Med bogoslužjem se bo prižgalo sedem sveč – po ena za vsako 

od sedmih regij družine Svetovnega molitvenega dne.  

Pesem Jaz vem za načrt (For Surely I Know the Plans) je bila napisana posebej 

za to bogoslužje; avtorica je Lucy Hole, članica skupine, ki je sestavljala 

bogoslužje. Predlagale smo tudi pesmi za druge dele bogoslužja. Kjer ni 

predlagana nobena pesem, prosimo, da izberete kakšno primerno, ki je znana v 

vašem občestvu. Bogoslužje je razdeljeno na dele, ki jih berejo tri voditeljice in 

dve bralki. Bralki bereta svetopisemsko besedilo, 1. voditeljica bere razlago, 2. 

voditeljica molitve, 3. voditeljica pa premislek in odzive.  

Vključile smo tudi očenaš v valižanščini. 

Svetopisemsko besedilo je iz SSP©, spletna izdaja, 1996, 2003. 



2 
 

 

BESEDA GLEDE BOGA KOT NAŠE MATERE IN NAŠEGA OČETA 

Bog presega našo sposobnost razumevanja. V Svetem pismu ga nekoliko bolje 

spoznamo prek cele vrste besednih slik, ki pogosto ponujajo nasprotujoče si 

podobe celo znotraj istih nekaj vrstic. Na primer Iz 40,10-11 ponuja dve 

nasprotujoči si podobi Boga – najprej mogočnega bojevnika, potem pa nežnega 

pastirja. Pomembno je, da podobi povežemo in tako dobimo bolj uravnotežen 

jezik, ko govorimo o Bogu. Ko smo na to pozorni, najdemo v Svetem pismu 

moške in ženske metafore za Boga. Bog je onkraj spola, toda ko govorimo o 

Bogu, uporabljamo jezik, ki izraža značilnosti, zaznavane kot posebej 

materinske ali očetovske. V Job 38,28-29 sta oba vidika opisana drug ob drugem 

in naj bi ju tako povezali v širšo sliko Boga. Ko pri naslavljanju Boga 

uporabljamo samo moški spol, torej ne ravnamo biblično in  izgubljamo izpred 

oči večplastno sliko Boga, kakršno najdemo na straneh Svetega pisma.  

V bogoslužju smo uporabljale besedno zvezo »Bog, naša Mati in naš Oče«, pri 

čemer nismo hotele izzivati, ampak le opozoriti na širšo metaforiko Boga, in 

smo skušale narediti majhen korak k razumevanju Boga onkraj spola. SMD je 

organizacija, ki jo vodimo ženske, in mogoče bomo lahko z uvajanjem nekaj 

uravnoteženosti v prevladujoč moški pogled na Boga spodbudile ženske in 

moške, da se odprejo novim in globljim izkušnjam ljubezni, s kakršno Bog ljubi 

vse stvarstvo.   

BESEDA GLEDE KESANJA 

Skozi vso zgodovino so narodi osvajali druge narode in ustanavljali imperije, ki 

so obsegali ves takrat znani svet. Ena od teh osvajalskih dežel je bila Britanija. 

Če pogledamo v preteklost, ugotovimo, da so zaradi naše sebičnosti in ker nismo 

mislili na druge, trpeli naši bratje in sestre v drugih deželah. Čutimo, da je 

pomembno, da v tem bogoslužju priznamo to dejstvo, in zato smo vključile 

posebno molitev kesanja.  

Vabimo vse, ki delijo britansko dediščino, in tiste, ki prihajajo iz drugih narodov 

s podobno zgodovino, da molijo z nami to kesanje.  

Zavedamo se, da ta molitev morda ne bo imela enakega pomena za celotno 

svetovno skupnost, še posebej za tiste, ki so trpeli zaradi kolonialne oblasti.  

Imate proste roke, da to molitev prilagodite ali jo izpustite, če ne zadeva vaše 

dežele.  
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PRIPRAVA 

Miza naj bo postavljena na vidnem in lahko dostopnem mestu v bogoslužnem 

prostoru.  

Pogrnjena naj bo z modrim prtom (ki simbolizira morje okrog naših otokov) z 

elementi zelene za kopno ter sive ali rjave za mesta in vasi.  

Na mizi naj bo Sveto pismo, odprto pri odlomku Jer 29,11, zraven pa sedem 

sveč. Pri nekaterih delih bogoslužja bo treba sveče prižgati.  

Na sredino mize lahko postavite globus ali zemljevid sveta, obkrožen z različno 

obarvanimi figuricami iz papirja (ki simbolizirajo našo raznolikost). V bližini so 

lahko razstavljeni tudi simboli in slike Anglije, Walesa in Severne Irske. 

Primere si poglejte v besedilu Informacije o državi. 

PREMISLEK IN ODZIVI 

To se lahko izvede na več načinov. Ljudem lahko daste liste papirja ali kartone, 

da bodo v premoru nanje napisali svoje misli. O tem se lahko pogovarjajo z 

osebo, ki sedi ob njih, ali preprosto premišljujejo v tišini. Pomembno je, da daste 

ljudem med premori dovolj časa za razmišljanje. 

PRED BOGOSLUŽJEM 

Dajte vsaki osebi, ki pride, seme ali zavojček s semeni.  
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BOGOSLUŽJE 

UVODNA MOLITEV 

1. bralka:  Na začetku, ko je Bog ustvaril nebo in zemljo, je Bog rekel: »Naj 

bo svetloba!« 

Prižgemo prvo svečo na mizi, medtem pa skupaj govorimo: 

Vsi:  Bog, naša Mati in naš Oče,  

prižigamo luč upanja,  

da praznujemo skupaj z vsem Tvojim ljudstvom,  

ko čakamo, da se Tvoji načrti in obljube izpolnijo.  

1. bralka:  Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč;  

nad prebivalci v deželi smrtne sence,  

je zasvetila luč. 

Vsi:   Bog upanja,  

v svoji zaposlenosti naj najdemo prostor,  

da bomo videli Tvoje delovanje v svojem življenju in v svojem 

svetu.  

Naj kot ljudje izžarevamo Tvoje upanje, 

ko Te danes slovesno častimo. Amen. 

Premor za razmislek. 

 

DOBRODOŠLICA IN POZDRAV 

 

1. voditeljica: Dobrodošli na bogoslužju Svetovnega molitvenega dne, ki ga 

danes obhajamo v sedmih regijah po vsem svetu. Teh sedem regij se 

kaže v našem bogoslužju, ko bomo prižgale sedem sveč.  

Najtoplejši pozdrav od žensk iz Anglije, Walesa in Severne Irske, iz 

treh dežel, ki tvorijo del Velike Britanije. Skupaj s Škotsko so znane 

kot Britansko otočje in ležijo v severozahodni Evropi.  

Veselimo se tega, da imajo sicer veliko skupnega, vendar gre za 

raznoliko ljudstvo. Z leti je Britansko otočje sprejelo ljudi z vseh 
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koncev sveta, nekatere, ki so se sami odločili, da pridejo, in druge, ki 

so kot begunci zapustili domovino zaradi preganjanja. Danes je to 

večnarodnostna, večkulturna in večverska družba. Anglija, Wales in 

Severna Irska so ponosni na raznolikost in si prizadevajo za 

ohranjanje jezikovne in kulturne različnosti, mi pa se pri tem veselimo 

skupaj z njimi.  

Veselimo se pestrih naravnih lepot Britanskega otočja: njegovih gora 

in divjih močvirij, rodovitnih polj in pašnikov, travnatih gričev in 

slikovite obalne pokrajine ter otočkov.  

Téma današnjega bogoslužja je Božja obljuba, ki jo najdemo v 

Jeremijevi knjigi: »Vem za načrte, ki jih imam z vami.« Osredotočimo 

se na svobodo, odpuščanje, pravičnost in Božji mir ter poglejmo, kako 

je lahko ta obljuba znamenje upanja za vse ljudi.  

 

 

1. PESEM: Slavilna pesem, npr. 'Naj slave Gospoda'.  
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1. voditeljica: Prerok Jeremija je živel približno šeststo let pred Kristusovim 

rojstvom, v času velike politične krize. Južno Judovo kraljestvo so 

zavzeli Babilonci in mnogo ljudi iz Jeruzalema odpeljali v izgnanstvo. 

Ljudstvo je izgubilo deželo, za katero je verjelo, da mu jo je dal Bog. 

Hrepenelo je po vrnitvi, toda prihodnost je bila videti mračna. Izbrani 

odlomek je del Jeremijevega pisma izgnancem, v katerem jim 

predstavlja Božji načrt zanje: ostanejo naj, kjer so, in si v tuji deželi 

ustvarijo novo življenje.  

 

SVETOPISEMSKI ODLOMEK: Jeremija 29,1-14 

2. bralka: »Tole je besedilo pisma, ki ga je prerok Jeremija poslal iz Jeruzalema 

preostalim starešinam izgnancev, duhovnikom, prerokom in vsemu 

ljudstvu, ki ga je Nebukadnezar odpeljal iz Jeruzalema v Babilon. To 

je bilo potem, ko so iz Jeruzalema odšli kralj Jojahín, kraljica mati, 

dvorniki, Judovi in jeruzalemski višji uradniki, kovači in 

ključavničarji.« (Jeremija 29,1-2) 

1. bralka: »Tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog, vsem izgnancem, 

ki sem jih dal odpeljati iz Jeruzalema v Babilon: Zidajte hiše in 

prebivajte v njih, zasajajte vrtove in uživajte njihov sad. Ženite se in 

rodite sinove in hčere, oženite sinove in pomožite hčere, da bodo 

rodile sinove in hčere, da se boste tam množili in ne manjšali. Skrbite 

za blaginjo mesta, kamor sem vas izgnal, in molite zanj h GOSPODU; 

njegova blaginja je namreč vaša blaginja. Kajti tako govori GOSPOD, 

Izraelov Bog: Naj vas ne varajo vaši preroki, ki so med vami, in vaši 

vedeževalci. Ne poslušajte njihovih sanj, ki jih sanjajo. Saj je laž, kar 

vam prerokujejo v mojem imenu; nisem jih poslal, govori GOSPOD.« 

(Jeremija 29,4-9) 

2. bralka: »Tako govori GOSPOD: Šele ko se Babilonu dopolni sedemdeset let, 

vas obiščem in izpolnim nad vami svojo obljubo, da vas pripeljem 

nazaj v ta kraj. Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori GOSPOD: 

načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in 

upanje. Klicali me boste in prihajali molit k meni in vas bom 

uslišal. Iskali me boste in me boste našli. Ko me boste iskali z vsem 

srcem, se vam bom dal najti, govori GOSPOD. Obrnil bom vašo usodo 

in vas bom zbral iz vseh narodov in iz vseh krajev, kamor sem vas 

izgnal, govori GOSPOD. Pripeljal vas bom nazaj v kraj, od koder sem 

vas odpeljal v izgnanstvo.« (Jeremija 29,10-14) 
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2. PESEM: 'Jaz vem za načrt', zapojemo dvakrat. 

  Jaz vem za načrt, ki z vami ga imam. 

  Bog pravi: Vem za načrt, ki z vami ga imam. 

Načrt blaginje in ne nesreče, 

vam dam prihodnost in upanje. 

Vem za načrt, ki z vami ga imam. 
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Prižgemo drugo svečo na mizi, medtem pa skupaj govorimo: 

 

Vsi:  Bog, naša Mati in naš Oče,  

prižigamo luč upanja,  

da praznujemo skupaj z vsem Tvojim ljudstvom,  

ko čakamo, da se Tvoji načrti in obljube izpolnijo.  

 

KESANJE 

1. voditeljica: Bog je naročil Judovemu rodu, naj skrbijo za ljudi in kraje, 

kamor so bili izgnani. Pogosto ne skrbimo dovolj niti za Božji svet niti 

za Božje ljudstvo. Prinesímo torej ta obdobja pred Boga in ga prosímo 

za odpuščanje.  

2. voditeljica: Usmiljeni Bog, predte prihajamo skesani. Zavedamo se, da je 

naša kolonialna preteklost povzročila veliko trpljenja našim bratom in 

sestram po svetu. To priznavamo in obžalujemo, da smo kot država 

pogosto postavljali sebe na prvo mesto na škodo drugih ljudi.  

 Tišina. 

2. voditeljica: Usmiljeni Bog, odpusti nam.  

Vsi:   Bog, v svojem usmiljenju nam odpusti.  

 

2. voditeljica: Mislimo na Tvoj čudoviti svet, kako smo ga imeli za 

samoumevnega in zapravljali njegove vire. 

Tišina. 

2. voditeljica: Velikodušni Bog, odpusti nam. 

Vsi:   Bog, v svojem usmiljenju nam odpusti. 

 

2. voditeljica: Naši bratje in sestre vpijejo k Tebi; ni nam uspelo, da bi jih prav 

ljubili. Bližnjega nismo ljubili, kakor si nas učil. Včasih niti sebe 

nismo ljubili.  

Tišina. 
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2. voditeljica: Sočutni Bog, odpusti nam.  

Vsi:   Bog, v svojem usmiljenju nam odpusti.  

Tišina.  

Vsi:  Bog, v svojem usmiljenju nam pomagaj, da bomo odgovorili na 

Tvoj klic po kesanju.  

Tišina.  

2. voditeljica: Jezus, hvala, da nam je po tvoji žrtvi odpuščeno. Sveti Duh, 

preobrazi naša srca in misli, da bomo lahko živeli in ljubili, kot nam je 

pokazal Jezus.  

Vsi:  Amen. 

Premor za razmislek. 

 

 

 

GLASOVI ŽENSK 

1. voditeljica: Ljudje v Jeremijevem času so se znašli na kraju, kjer niso želeli 

biti: daleč od domovine in izključeni iz svoje kulture, bogoslužja in 

domov.  

Veliko ljudi se je, potem ko so zbežali iz domovine in domače kulture, 

naselilo na Britanskem otočju. V deželi blaginje živijo tudi ubogi. In 

sredi mestne množice so mnogi osamljeni. Kako naj povemo vse 

njihove zgodbe? Ne moremo. Lahko pa slišimo glasove, ki nam 

pripovedujejo, kaj pomeni čutiti se izključenega v Angliji, Walesu in 

Severni Irski. 

Kaj torej pomeni, ko se človek čuti izključenega v Angliji, Walesu in 

Severni Irski? 

Tri ženske, ki sedijo na različnih mestih na robu bogoslužnega prostora, takoj 

skočijo pokonci in na glas odgovorijo na vprašanje. 

Lina:  Življenje v revščini, redno se odpovedujem obroku, da moji otroci ne 

bi stradali. 

Natalie:  Življenje v strahu, ker me partner psihično, čustveno in spolno 

zlorablja.  
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Emily:  Življenje v osamljenosti in samoti zaradi moje starosti, invalidnosti, 

narodnosti ali spolne usmerjenosti.  

 

 

3. PESEM: 'Ti, naša luč' 

 

 

 

Med petjem pesmi Lina, Natalie in Emily prihajajo k mizi. Ko je petja konec, 

prižgejo tretjo svečo in skupaj rečejo: 
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Lina, Natalie in Emily: 

Bog, naša Mati in naš Oče,  

prižigamo luč upanja,  

da praznujemo skupaj z vsem Tvojim ljudstvom,  

ko čakamo, da se Tvoji načrti in obljube izpolnijo.  

 

ZGODBE UPANJA 

1. voditeljica: V življenju se kdaj pa kdaj znajdemo v položaju, v katerem ne bi 

hoteli biti. Včasih tako kot izgnanci v Babilonu ne moremo videti poti 

pred seboj in si želimo, da bi vmes posegel Bog. Ko Bog res poseže, 

naredi to pogosto tako, kot si nikoli ne bi mogli predstavljati, in čisto 

drugače, kot smo pričakovali.  

Poslušajmo resnične zgodbe treh žensk, ki so se znašle v težkih 

situacijah, in kako jih je Bog blagoslovil na zares nepričakovan način.  

 

Linina zgodba 

Ime mi je Lina in pomagam sinu vzgajati njegove štiri sinove, moje vnuke, 

potem ko jih je mati zapustila. Sin se bori z duševno boleznijo in ne more delati, 

zato imajo zelo malo denarja celo za osnovne potrebe. Pritrgovala sem sebi, da 

sem lahko kupovala hrano za sina in njegove fante.  

Pred petimi leti so se moji vnuki udeležili dogodka v moji krajevni cerkvi, kjer 

so jih toplo sprejeli. Od takrat je ta cerkev naša razširjena družina. Pomagajo 

nam z rednimi donacijami hrane iz Prehranske banke, oblačili in prispevki za 

počitnice. Ena od članic občestva je upokojena učiteljica in je ob sredah zvečer 

pomagala mojim vnukom pri domačih nalogah. Po ljubezni tega cerkvenega 

občestva smo našli varen prostor, ljudi, ki nas imajo radi in nas ne bodo pustili 

na cedilu. Zahvaljujem se Bogu za način, kako je izpeljal svoj načrt, po katerem 

nas je po moji lokalni cerkveni skupnosti blagoslovil in nam dal upanje za 

prihodnost.  

 

Lina prižge četrto svečo. 

Instrumentalna izvedba pesmi 'Jaz vem za načrt', medtem pa skupaj govorimo:  
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Vsi: Bog, naša Mati in naš Oče,  

prižigamo luč upanja,  

da praznujemo skupaj z vsem Tvojim ljudstvom,  

ko čakamo, da se Tvoji načrti in obljube izpolnijo.  

 

Natalijina zgodba 

Ne bojim se ga vedno, kadar sem z njim. Največkrat se počutim nesproščeno, 

kot da bi hodila po jajcih, saj ne vem, kaj bo storil v naslednjem trenutku ali kaj 

bo od mene hotel, da storim. Njegova ravnodušnost do mene boli. Zaradi 

njegove neprijaznosti vením v svoji notranjosti. Zaradi njegovih groženj 

postajam paranoična. Bog je orožje, ki ga uporablja, da me nadzoruje. Sem samo 

še senca tega, kar sem nekoč bila.  

Ko sem bila noseča, me je tako pretepel, da se je otrok rodil prezgodaj. Ko sem 

bila v bolnišnici in nisem vedela, ali bo otrok preživel, mi je Bog rekel: »Ne 

moli več za to, da bi tvoj otrok živel, ampak moli za to, da se bo izpolnila moja 

volja.« Rekla sem DA Bogu, ki mi je ponudil le svojo navzočnost brez obljub, 

da bo vse v redu. In kljub temu … 

… je moj otrok danes star 13 let, srečen in zdrav. Moje življenje je napolnjeno z 

več veselja in lepote, kot sem si kadar koli lahko predstavljala, in osvobojena 

sem moškega, ki me je tako strašno zlorabljal. Ne bojim se več, Bog ima dobre 

načrte zame.  

Natalia prižge peto svečo. 

Instrumentalna izvedba pesmi 'Jaz vem za načrt', medtem pa skupaj govorimo: 

Vsi: Bog, naša Mati in naš Oče,  

prižigamo luč upanja,  

da praznujemo skupaj z vsem Tvojim ljudstvom,  

ko čakamo, da se Tvoji načrti in obljube izpolnijo.  

 

Emilyjina zgodba 

Imela sem načrt za življenje. Želela sem na univerzo in postati učiteljica. Ko pa 

sem bila stara šestnajst let, so mi postavili diagnozo tumorja v možganih in 

potrebnih je bilo več operacij. Ena od operacij mi je sicer rešila življenje, ob tem 
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pa povzročila, da sem oglušela. Svet tišine me je prestrašil. Na poklic učiteljice 

nisem več mogla misliti. Trudila sem se razumeti, kaj ljudje govorijo, tako da 

sem brala z njihovih ustnic. Prizadevno sem se učila znakovnega jezika. Počutila 

sem se ujeto med svet slišečih in svet gluhih, spadala pa nisem v nobenega. Zelo 

sem se izolirala in zaprla vase. Razmišljala sem celo o samomoru – toda Bog je 

imel drugačne načrte. Potem ko sem polagoma sprejela, da se moji načrti ne 

morejo uresničiti, sem prosila Boga, naj uporabi moje življenje v svojo slavo, in 

začel mi je kazati svoje načrte. Od mene je hotel, da svojo zgodbo uporabim 

zanj. Ve, kakšne načrte ima zame, jaz pa sem dojela, da mi jih ni treba poznati. 

Moram mu le zaupati. Bolje že berem z ustnic in tudi bolje že znam znakovni 

jezik, čeprav še vedno včasih težko razumem, kaj ljudje rečejo. Vem pa, da bo 

Bog vedno šepetal svoj mir in ljubezen v moje srce ne glede na to, kaj se mi bo 

dogajalo. In da prepoznam njegov šepet, mi ni treba slišati.  

Emily prižge šesto svečo.  

Instrumentalna izvedba pesmi 'Jaz vem za načrt', medtem pa skupaj govorimo: 

Vsi: Bog, naša Mati in naš Oče,  

prižigamo luč upanja,  

da praznujemo skupaj z vsem Tvojim ljudstvom,  

ko čakamo, da se Tvoji načrti in obljube izpolnijo.  

 

Kratek premor za razmislek. 

 

1. bralka: Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč …  

2. bralka: Jezus je rekel: »Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v 

temi, temveč bo imel luč življenja« (Janez 8,12). 

1. voditeljica: Božje obljube svobode, odpuščanja, pravičnosti in miru so se 

izpolnile v Jezusu. On je luč, ki daje življenje in je niti najhujša tema 

ne more ugasiti. Le po Jezusu se lahko približamo Bogu in 

prepoznamo Njegove načrte zase.  

 

ZAHVALNA MOLITEV 

2. voditeljica: Bog preteklosti, sedanjosti in prihodnosti,  

zahvaljujemo se Ti, ker nas ljubiš zvesto in edinstveno.  
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Ljubil si nas, preden smo mi sploh vedeli zate:  

skrbiš za nas vsak trenutek našega življenja;  

poznaš naše najgloblje misli, naše največje upanje in najhujše 

strahove;  

poznaš naše najboljše in najslabše lastnosti in nas še vedno ljubiš. 

Hvala, ker nas nikoli ne napodiš.  

Hvala Ti za vse načrte in obljube, ki si nam jih dal  

in nam vlivajo upanje za danes in jutri.  

Bog naše preteklosti, sedanjosti in prihodnosti,  

sprejmi našo zahvalo in čaščenje,  

ki ju darujemo v Jezusovemu imenu. 

 

Vsi: Amen. 

 

 

4. PESEM: Zahvalna pesem, npr. 'Hvali Gospoda'. 
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RAZMISLEK IN ODZIV 

3. voditeljica: Ko v trenutkih za razmislek premišljujemo o Božjih obljubah 

judovskemu ljudstvu, lahko zapišete ali narišete svoje misli – ali pa preprosto 

premišljujete v tišini.  

»Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori GOSPOD: načrte blaginje in ne 

nesreče, da vam dam prihodnost in upanje. Klicali me boste in prihajali molit k 

meni in vas bom uslišal.« (Jeremija 29,11-12). 

Ko ste prišli, ste dobili zavojček semen (ali seme). 

Seme je polno moči in upanja. 

V rokah imejte svoje seme in premišljujte. 

 

Kaj vam mogoče Bog govori? 

Kakšno upanje ima Bog za vas in vašo prihodnost? 

Nekaj časa za razmislek in da napišete ali narišete svoje misli. 

Mólimo za to, kar je v naših srcih … 

Tišina za osebno molitev. 

3. voditeljica: Kaj vam preprečuje, da bi slišali Božji glas? 

Premor. 

Mólimo, da bi lahko slišali Božji glas … 

Tišina. 

3. voditeljica: Seme potrebuje ustrezne razmere za rast.  

Kam v vaše življenje naj bo vsajeno seme upanja? 

Premor. 

Kam v vašo skupnost naj bo vsajeno seme upanja? 

Premor. 

Kam v vašo državo naj bo vsajeno seme upanja? 

Premor. 

S čim naj se to seme upanja hrani v vašem življenju, skupnosti, 

državi? 
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Premor. 

Mólimo za te kraje in situacije …  

Tišina 

3. voditeljica: Vzemite to seme in ga posadite, da vas bo spominjalo na stalno 

Božjo ljubezen in vaše upanje.  

Prižgemo sedmo svečo, medtem pa skupaj govorimo: 

Vsi: Bog, naša Mati in naš Oče,  

prižigamo luč upanja,  

da praznujemo skupaj z vsem Tvojim ljudstvom,  

ko čakamo, da se Tvoji načrti in obljube izpolnijo.  

 

 

 

5. PESEM: 'Jaz vem za načrt', zapojemo dvakrat. 

  Jaz vem za načrt, ki z vami ga imam. 

  Bog pravi: Vem za načrt, ki z vami ga imam. 

Načrt blaginje in ne nesreče, 

vam dam prihodnost in upanje. 

Vem za načrt, ki z vami ga imam. 
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PROŠNJE 

 

2. voditeljica: Molímo: 

Za vse, ki so lačni, ki nimajo dovolj za dostojno življenje – naj bodo deležni 

velikodušnosti v svojih skupnostih.  

Tišina. 

2. voditeljica: Bog, v svojem usmiljenju 

Vsi: usliši našo molitev. 

2. voditeljica: Za vse, ki so kakor koli zlorabljeni, za vse, katerih domovi ali 

prostori za študij ali delo niso varni, ampak je v njih veliko strahu – naj bodo 

okrepljeni in osvobojeni tistih, ki jih zlorabljajo in jim vlivajo strah.  

Tišina. 

2. voditeljica: Bog, v svojem usmiljenju 

Vsi: usliši našo molitev. 

2. voditeljica: Za vse, ki živijo osamljeni in sami – da bi spoznali prijateljstvo in 

skupnost.  

Tišina. 

2. voditeljica: Bog, v svojem usmiljenju 

Vsi: usliši našo molitev. 
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2. voditeljica: Za vse, ki se jih ljudje izogibajo in se odvračajo od njih – naj se 

vključijo in spoznajo, da so ljubljeni Božji otroci.  

Tišina. 

2. voditeljica: Bog, v svojem usmiljenju 

Vsi: usliši našo molitev. 

2. voditeljica: Za vse brezdomce, za begunce in tiste, ki živijo v strahu, da bodo 

izgubili vse, kar so kdaj poznali – naj v svojem življenju spoznajo Božji mir in 

moč.  

Tišina. 

2. voditeljica: Bog v svojem usmiljenju 

Vsi: usliši našo molitev. 

2. voditeljica: Priporočimo sebe in vse, za katere smo prosili, Božjemu 

usmiljenju in varstvu v imenu našega odrešenika Jezusa Kristusa.  

 

GOSPODOVA MOLITEV 

Voditeljica 1: Molimo, kot nas je naučil Odrešenik. 

Oče naš… 

 

 

NABIRKA 

 

6. PESEM: 'Naredi za orodje me miru'  

Med petjem te pesmi naj poteka nabirka. 
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23 
 

 

MOLITEV OB NAMENITVI NABIRKE 

2. voditeljica: Zvesti Bog, ker vemo, da so Tvoji načrti za naše življenje dobri 

in da lahko zaupamo Tvojim obljubam, Ti darujemo te darove v slavljenju in 

hvaljenju. Naj bodo uporabljeni v skladu s Tvojo voljo v korist Tvojemu 

ljudstvu. 
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[Tu lahko dodamo naš običajni tekst in navedemo, za kateri projekt bomo 

namenile denar.] 

 

7. PESEM: himna SMD 

 

 

BLAGOSLOV IN RAZPUSTITEV 

2. voditeljica: Zahvaljujemo se Ti, ljubeči Bog, da smo se zbrali v Tvoji 

navzočnosti in Te skupaj častili.  

Zdaj odhajamo naprej v svet v zaupanju, da smo Tvoji otroci, saj vemo, da si nas 

poklical po imenu.  

Naj v vsakdanjem življenju ravnamo v skladu s Tvojo voljo ter iščemo smer za 

izpolnjevanje Tvojega načrta in potrpežljivost pri čakanju. 
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V izzivih in veselih stvareh, s katerimi se srečujemo, naj se zavedamo, da 

nikakor nismo sami.  

Pojdimo v miru, upanju in ljubezni  

v imenu Boga, naše Matere in našega Očeta,  

v imenu Sina  

in v imenu Svetega Duha.  

Vsi: Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogoslužje Svetovnega molitvenega dne za leto 2023 pripravljajo ženske iz 

Tajvana: 

»Slišal sem o vaši veri (Ef 1,15)« 

 

_____________________ 

Svetopisemski navedki so iz Slovenskega standardnega prevoda, spletna izdaja, 

1996, 2003  

 

Društvo SVETOVNI MOLITVENI DAN SLOVENIJA 
SMD Slovenija 
Linhartova cesta 68, 1000 Ljubljana  

 

 


