
MOLITVENA URA 
 
V imenu očeta in sina…….. 
 
Pesem: Oljsko goro… 
 
O vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca. 
Daj mi pravo vero, trdno upanje in popolno ljubezen, 
razumnost in spoznanje, o Gospod, 
da se bom držal tvoje svete in resnične zapovedi. Amen. 
 
Pesem: Kraljevo znamenje križ stoji… 
 
Križ je bil postavljen na gori Golgoti, 
na tej naši človeški zemlji, 
kamor je prišel Sin človekov 
postavit svoj šotor. 
 
Križ je bil postavljen na griču 
zunaj jeruzalemskega obzidja, 
zunaj tistega mesta, kamor je Mesija prišel, 
da bi izpolnil svoje poslanstvo. 
 
Križ je bil postavljen na visokem kraju, 
da bi ga mimoidoči videli 
in bi ob njem izkušali grozo in strah, 
da bi ljudje priznali oblast verskih voditeljev. 
 
Gospod Jezus, hvala,  
da si sprejel ta križ, ki nam govori, 
kdo si in kaj si prišel storit za nas. 
Gospod Jezus, 
od Golgote naprej 
te lahko kakor rimski stotnik 
vsi pravični prepoznajo 
kot Božjega Sina. 
 
Pesem: Oljsko goro 2 kit… 
 
 
 
 
 
 
 



Frančišek Saleški 
 
Gospod,  
bodi v bližini tistih, ki umirajo.  
Naj občutijo, da s smrtjo še zdaleč ni vsega konec. 
Bodi tudi v bližini tistih, 
ki so vzdignili roko nase. 
Vzemi jih k sebi. 
  
Gospod, 
razsvetli tiste, 
ki tuja življenja izpostavljajo nevarnosti  
naj vedo, da nimajo pravice razpolagati z življenjem soljudi.  
Gospod, 
navdaj vse s svetim spoštovanjem pred življenjem: 
s svetim spoštovanjem do nebogljenih,  
s svetim spoštovanjem pred nerojenim življenjem. 
 
Gospod, 
hvala ti za življenje, 
hvala Ti za vse, kar nas bogati.  
Hvala ti danes, vse dni do konca tega življenja in vso večnost! 
 
 
Pesem: (Duša le pojdi z mano 1 kit… lahko pa se pred vsako desetko zapoje duša le 
podi z mano …) 
 
1. desetka: ki je za nas krvavi pot potil 
Jezus, ustrašil si se trpljenja, vendar se mu nisi izognil. Sprejel si ga. Hvala ti!  
 
2. desetka: ki je za nas bičan bil 
Jezus, doživel si surovost vojakov. Za nas si sprejel udarce biča. Pomagaj nam, da 
bomo tudi mi znali kaj potrpeti. 
 
3. desetka: ki je za nas s trnjem kronan bil 
Jezus, namesto kraljevske krone, so ti vojaki na glavo pritisnili trnje. Naj nikoli ne 
pozabimo, da si ti naš Kralj. 
 
4. desetka: ki je za nas težki križ nesel 
Jezus, kot da ni bilo še dovolj bolečin, so ti na rame položili težki križ. Pomagaj vsem 
bolnim nositi njihove križe.  
 
5. desetka: ki je za nas križan bil 
Jezus, za nas si umrl na križu. Božjega Sina so križali kot največjega zločinca. 
Pomagaj nam, da te nikoli ne bomo pozabili ali zapustili. 



Pesem: Oljsko goro 3 kit… 
 
Ljudje hodimo k Bogu v svojih stiskah, 
prosimo pomoč, molimo za srečo in kruh, 
za rešitev bolezni, smrti in greha. 
 
Ljudje hodimo k Bogu, 
a ne prepoznamo njegove stiske: 
ne najdemo ga v ubogih, zavrženih,  
brez strehe in kruha, 
v ječi, žejnega, nagega, 
pogreznjenega v smrt in slabost. 
 
Bog hodi k vsem ljudem v njihovih stiskah, 
s svojim kruhom jim hrani telo in dušo, 
za vse ljudi trpi in vsem odpušča. 
 
Nocoj smo se ustavili ob Bogu, 
da bi sočustvovali z njim v njegovem trpljenju. 
Ganjen od naših solz se nam bo konca zaupal. 
Zelo bomo presenečeni nad tem, ko nam bo rekel: 
"Najbolj mi odleže, če sočustvujete s svojim bratom in sestro". 
 
Konec: Mati Žalostna je stala… 


