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Molitev ob romanju križa pred SDM 2013 –
molitev z Božjo besedo in litanijami 

 »Pojdite in naredite vse narode za moje učence« (prim. Mt 28,19) 
geslo SDM Rio 2013 

 
 

Pesem:   

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Vsi:  Amen 

Voditelj: Spoštovani prijatelji. Zbrani smo ob križu, križu slovenskega dneva mladih, 
ki je narejen po vzoru križa svetovnega dneva mladih, katerega je mladim 
vsega sveta poklonil blaženi papež Janez Pavel II. V pripravi na letošnji 
svetovni dan mladih nas sveti oče Benedikt XVI. vabi v svoji poslanici z 
besedami: 

 »Vabim vas, da se na svetovni dan mladih v Riu de Janeiru pripravljate 
tako, da že sedaj začnete premišljevati o temi srečanja: »Pojdite in naredite 
vse narode za moje učence!« (prim. Mt 28,19). Gre za veliko misijonsko 
naročilo, ki ga je Kristus izročil celotni Cerkvi in ostaja aktualno tudi danes 
po dva tisoč letih. To naročilo mora močno odzvanjati v vaših srcih. Leto 
pripravljanja na srečanje v Riu sovpada z letom vere. Ob njegovem začetku 
je sinoda škofov svoje delo posebej posvetila Novi evangelizaciji za 
posredovanje krščanske vere. Zato sem zadovoljen, da se tudi vi, dragi 
mladi, vključujete v ta misijonski zagon celotne Cerkve: predstaviti drugim 
Kristusa, je najdragocenejši dar, ki jim ga lahko poklonite.« 

Pesem: Aleluja 

Duhovnik: (Mt 28) Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišli Marija Magdalena 
in druga Marija pogledat grob. In glej, nastal je močan potres, kajti 
Gospodov angel je prišel iz nebes. Pristopil je in odvalil kamen ter sédel 
nanj. Videti je bil kakor blisk in njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg. Od 
strahu pred njim so stražarji vztrepetali in postali kakor mrtvi. Angel pa je 
nagovoril ženi: »Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega. Ni ga tukaj. 
Obujen je bil, kakor je rekel! Stopíta sèm in poglejta kraj, kamor so ga 
položili. Hitro pojdita in povejta njegovim učencem: ›Obujen je bil od 
mrtvih! Pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli.‹ Glejta, povedal sem 
vama.« Hitro sta zapustili grob in s strahom ter velikim veseljem stekli 
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sporočit njegovim učencem. In glej, naproti jima je prišel Jezus in rekel: 
»Pozdravljeni!« Oni dve sta pristopili, mu objeli noge in se mu poklonili. 
Tedaj jima je Jezus rekel: »Ne bojta se! Pojdita in sporočita mojim bratom, 
naj gredo v Galilejo; tam me bodo videli.« Ko sta bili še na poti, so nekateri 
iz straže prispeli v mesto in sporočili vélikim duhovnikom vse, kar se je 
zgodilo. Ti so se zbrali s starešinami in se posvetovali. Vojakom so dali 
veliko denarja in dejali: »Recite: ›Ponoči so prišli njegovi učenci in so ga 
ukradli, ko smo spali.‹ In če bi to slišal upravitelj, ga bomo mi pomirili in 
dosegli, da boste brez skrbi.« In ti so vzeli denar in storili, kakor so jih 
poučili. Tako se je ta govorica razširila med Judi do današnjega dne. Enajst 
učencev se je odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je Jezus naročil. Ko so 
ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je 
pristopil in jim spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. 
Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime 
Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam 
zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« 

 Kristusov evangelij! 

 Nekaj trenutkov tišine. 

Bralec: Iz poslanice papeža Benedikta XVI.: Z vso Cerkvijo 

 Dragi mladi, da bi ostali trdni v izpovedovanju krščanske vere tam, kamor 
ste poslani, potrebujete Cerkev. Nihče ne more biti priča evangelija sam 
zase. Jezus je poslal svoje učence v misijone skupaj: »naredite za učence« 
je izrečeno v množini. Mi vedno pričujemo kot člani krščanske skupnosti in 
naše poslanstvo je rodovitno zaradi občestva, ki ga živimo v Cerkvi: po 
edinosti in ljubezni, ki vlada med nami, nas bodo spoznali kot Kristusove 
učence (prim. Jn 13,35). Hvaležen sem Gospodu za dragoceno delo 
evangelizacije, ki ga opravljajo naše krščanske skupnosti, naše župnije, 
naša cerkvena gibanja, skupnosti in združenja. Sadovi te evangelizacije 
pripadajo vsej Cerkvi: »Eden seje, drugi žanje,« je rekel Jezus (Jn 4,37). 

 V povezavi s tem, ne morem drugega, kot da se zahvalim za veliki dar 
misijonarjev, ki posvečajo vse svoje življenje oznanjevanju evangelija do 
skrajnih mej sveta. Hkrati tudi poveličujem Gospoda za duhovnike in 
redovnike, ki v celoti darujejo sami sebe, da bi se oznanjal Jezus Kristus in 
bi ga ljudje ljubili. Na tem mestu želim spodbuditi mlade, ki jih Bog kliče, naj 
si zavzeto prizadevajo v teh poklicih: »Večja sreča je dajati, kakor 
prejemati!« (Apd 20,35) Tistim, ki vse zapustijo, da bi mu sledili, je Jezus 
obljubil stokratno in večno življenje (prim. Mt 19,29)! 

 Zahvaljujem se tudi za vse verne laike, ki si prizadevajo živeti svoj 
vsakdanjik kot misijon tam, kjer se nahajajo, v družini ali na delovnem 
mestu, da bi ljudje ljubili Kristusa in mu služili ter bi se tako širilo Božje 
kraljestvo. Posebej imam v mislih vse tiste, ki delujejo na področju vzgoje, 
zdravstva, podjetništva, politike in ekonomije in na tolikih drugih področjih 
laiškega apostolata. Kristus potrebuje vaš trud in vaše pričevanje. Nič – ne 
težave ne nerazumevanje – naj vas ne odvrne od tega, da bi Kristusov 
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evangelij ponesli na kraje, kjer se nahajate: vsak od vas je dragocen v 
velikem mozaiku evangelizacije! 

Pesem:   

Bralec:  Zmolili bomo litanijske vzklike. Na posamezni vzklik bomo odgovarjali s 
Slava ti, Gospod! (ob tem se lahko izpostavi tudi Najsvetejše) 

 Ti skrivnost, ki prevevaš naše življenje - Slava ti Gospod. 

Ti cilj našega življenjskega upanja 

Ti izpolnitev naših hrepenenj 

Ti temelj, na katerem počiva bivanje 

Ti oblikovalec vsake zrelosti  

Ti vir našega življenja 

Ti prapodoba vseh ljudi  

Ti tako daleč in tako blizu 

Ti tišina v dnu naše duše 

Ti luč v naši največji globini 

Ti lepota, ki odsevaš v stvarstvu 

Ti odsev v veličastvu vsega lepega 

Ti klic v vsej naši odgovornosti 

Ti slutnja novega življenja v naših odpovedih  

Ti skrivnostno šepetanje v naših notranjih spreobrnitvah 

Ti skriti vzgib naših prenavljanj 

Ti kvas v naših dobrih delih 

Ti opora, kadar bi hoteli obupati 

Ti odrešenje, kadar smo strti 

Ti odgovor na krik našega srca 

Ti, ki odpuščaš našo krivdo 

Ti nov pogum, ko vstanemo 

Ti potrpljenje, ko zdržimo 

Ti Gospod nad vsem, kar nam je zaupano 

Ti luč v otopelosti vsakdana 
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Ti svežina, ko nas navdajata naveličanost in gnus 

Ti poslednja opora v strahu in grozi 

Ti smisel v vsem, kar se zdi brez smisla 

Ti navzočnost v vsaki izgubljenosti 

Ti poslednja gotovost, ko grozi obup 

Ti osvoboditev, ko nas duši usoda  

Ti sprostitev, ko smo zavrti 

Ti vzgib vsakega novega začetka 

Ti povsem drugačen nad drobnarijami sveta 

Ti najostrejše nasprotje sovraštvu in prelivanju krvi 

Ti zagovornik vsakega življenja, ki potrebuje zaščito 

Ti oče vseh, ki so odrinjeni na rob in oropani pravic 

Ti izvor vsakega miru 

Ti puščica, ki nas zadene na začetku vsakega spreobrnjenja  

Ti žarek, ki prinaša jasnost v zmedah 

Ti osvoboditev v morečih sanjah našega strahu 

Ti moč, ki prodre skozi človeško nemoč 

Ti celota, ki zasveti v naših zemeljskih radostih 

Ti melodija v vsakem mladostnem čaru 

Ti toplina v skupnosti in prijateljstvu 

Ti svetloba v blaženosti vsake ljubezni 

Ti polnost v moči zakonske ljubezni 

Ti potrpljenje v skrbi za naše otroke 

Ti dopolnitelj vsega neizpolnjenega 

Ti splošna dovršitev 

Ti jasnost v našem napredovanju 

Ti nov življenjski prostor v izbruhu našega jaza 

Ti bližina v naši globini 

Ti tiho dostojanstvo v preprostosti krščanskega življenja 
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Ti čar samoumevne dobrote 

Ti milina v naših sporazumevanjih 

Ti veselje v naših nesebičnih dejanjih  

Ti vir vsega dobrega v nas 

Ti močna opora v dneh naše starosti 

Ti novo jutro, ko se srečamo s smrtjo 

Ti polnost, v katero rastemo  

Ti smisel našega življenja 

Ti ljubezen, ki povsod spodbuja k življenju 

Ti vseobsegajoča prihodnost 

Ti Vse, ki vse prežemaš.  

Pesem:  

Bralec: Molitev SDM 

 Oče, poslal si svojega Sina, da bi rešil svet ter izbral može in žene, da bi po 
Njem, z Njim in v Njem vsem narodom oznanjali Veselo novico. Daj mladim 
potrebnih milosti, da bodo njihovi obrazi zasijali v veselju in da bodo v moči 
Svetega Duha oznanjevalci, ki jih Cerkev v tretjem tisočletju potrebuje. 

Kristus, Odrešenik človeštva, tvoja podoba na vrhu Corcovada z odprtimi 
rokami sprejema vse ljudi. S svojo velikonočno žrtvijo si nas po Svetem 
Duhu pripeljal k Očetu. Mladim, ki te okušajo v evharistiji, slišijo v Besedi in 
srečajo v bližnjem, nakloni svoje neskončno usmiljenje, da bodo hodili po 
cestah sveta kot učenci, misijonarji nove evangelizacije. 

Sveti Duh, Ljubezen Očeta in Sina, s sijajem resnice in z ognjem ljubezni 
pošlji svojo luč na vse mlade, da bodo po Svetovnem dnevu mladih na vse 
strani sveta navdušeno ponesli vero, upanje in ljubezen, da bodo postali 
veliki graditelji kulture življenja in miru ter protagonisti novega sveta. 

Amen! 

 

Pesem:  


