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Poslanica papeža FrančiškaPoslanica papeža Frančiška  
za 30. SVETOVNI DAN BOLNIKOVza 30. SVETOVNI DAN BOLNIKOV  

 

Dragi bratje in sestre, pred tridesetimi leti je 
Janez Pavel II. razglasil svetovni dan bolnikov, 
da bi Božje ljudstvo, katoliške zdravstvene 
ustanove in civilno družbo opozoril na 
pozornost do bolnih in tistih, ki skrbijo zanje. 
 

Usmiljeni kot Oče 
Tema, izbrana za 30. svetovni dan »Bodite 
usmiljeni, kakor je usmiljen vaš Oče«(Lk 6,36), 
naš pogled usmerja predvsem na Boga, »ki je 
bogat v usmiljenju« (Ef 2,4), ki svoje otroke 
vedno gleda z očetovo ljubeznijo, tudi kadar 
se oddaljijo od njega. Usmiljenje je pravzap-
rav najodličnejše Božje ime, ki njegove nara-
ve ne izraža na način priložnostnega občutka, 
ampak kot moč, ki je navzoča v vsem, kar 
dela. In ta moč je obenem nežnost. 
 

Jezus, Očetovo usmiljenje 
Največja priča Očetove usmiljene ljubezni do 
bolnikov je njegov edinorojeni Sin. Kolikokrat 
nam evangeliji pripovedujejo o Jezusovih sre-
čanjih z ljudmi, ki trpijo za različnimi boleznimi! 
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6. 2. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

5. NEDELJA  
MED LETOM 

Pavel in japonski mučenci 

-za župljane in dobrotnike  
-po namenu 
+Silva Alič, obl.; +Janez Tavčar, obl.; +Marija Oman 

70 0  

800 

1000 

7. 2.,   
ponedeljek Koleta, redovnica  

+Jani in Janez Trdina, obl.  
+Alenka Dolenc in Marija Kramarič  

1800 

8. 2.,   
torek Jožefina Bakhita, devica 

-za srečen porod  
-za zdravje 

70 0  

1800 

9. 2.,  
sreda 

Apolonija,  
devica in mučenka 

+Marija in Štefan Kožuh, obl. (Bodovlje)  
+Janez Oblak, obl. 1800 

10.  2., čet. Sholastika, redovnica +Ivan in Ivo Ziherl; -v čast Lurški Materi Božji 1800 

11. 2., petek Lurška Mati Božja +Tone in Frančiška Žakelj, obl.; +Milka Štibilj 1800 
12. 2.,  
sobota 

Evlalija, mučenka 
+Janez Pogačnik, obl. 
+Andrej Fojkar, ml., obl.; ++Blaževi 

70 0  

1800 

13. 2. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

6. NEDELJA      MED 
LETOM 

Jordan, redovnik 

-za župljane in dobrotnike 
+Jože Bašelj, 30. dan 
+Pavla Dolinar, obl. 

70 0  

800 

1000 
14. 2.,   
ponedeljek Valentin, duhovnik 

+Marija in Valentin Šmid 
++starši Jakov in Kata Pratljačič  1800 

15. 2,   
torek Klavdij, redovnik 

+Peter in Edi Šelhaus, obl.  
-po namenu 

70 0  

1800 
16. 2.,  sreda Julijana, mučenka +Terezija Vinčič, 30.dan; +Janez Hafner, obl. 1800 

17.  2, čet. Sedem ustan. servitov +Jože Bašelj; +Francka Habjan  1800 

18.  2., petek Heladij, škof -po namenu 1800 

19. 2.,  
sobota 

Bonifacij, škof 
+Slobodan Poljanšek, obl. 
+Berto in Jože Kosmač, obl.; +Franc Kožuh, 
obl. (Podlubnik); +Tončka Friškovec, obl. 

70 0  
1800 

 
20. 2. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

7. NEDELJA  
MED LETOM 

Jacinta in  Frančišek  

-za župljane in dobrotnike  
+Anton in Frančiška Potrebuješ  
++Dolenc (Vinharje)  

70 0  

800 

1000 

21. 2., pon. Irena (Mira), devica 1800 
+Stane Dolenec, obl. 
+Micka Dolinar in brat Lojze 

22. 2,   
torek 

SEDEŽ APOSTOLA 
PETRA 

70 0  

1800 
-po namenu 
-za zdravje družine  

23. 2.,  sreda Polikarp, škof in muč. 1800 -po namenu 
24.  2., čet. MATIJA, apostol 1800 +duhovnik Matjaž Zupan 
25.  2., petek Valburga, opatinja 1800 -po namenu (B); ++Škrjanec  
26. 2.,  
sobota 

Aleksander, škof 70 0  
1800 

-po namenu (K.L.) 
+Matevž Demšar, obl. (Kopališka, ul.) 

27. 2. 
2 0 2 2  
NEDELJA 

8. NEDELJA  
MED LETOM 

Gabri je l  Žal .  M. Božje  

70 0  

800 

1000 

-za župljane in dobrotnike  
+Jelka Cerkvenik 
++Zalubnikarjevi  
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Blagor vamBlagor vam   

1 

Težava je v tem, da šibki, 
ubogi in bolni nočemo biti. 
To doživljamo kot nekaj 
slabega, kot da nas je Bog 
zapustil. 
Zato blagri na prvi pogled 
zvenijo kot cenena tolažba, 
češ, saj bo nekoč bolje, 
malo potrpi, pa bo.  
 

Vendar Jezus govori drugače. 
Njegovi blagri so resnica 
o sedanjosti in ne (le) o 
prihodnosti. Resnica o 
tem trenutku, v katerem 
živimo, ne glede na to, kaj 
se dogaja z nami. Jezus 
namreč pravi: »Blagor 
vam, ubogi, kajti vaše JE 
Božje kraljestvo« (Lk 6,20). 

Torej ubogi že imajo 
Božje kraljestvo, tukaj in 
zdaj. Toda kako?  U b o g i 
so tisti, ki Božjo ljubezen 
iščejo in hrepenijo po njej, 
ker jo potrebujejo.  
 

Stiska je tako za nas 
lahko prostor svetos-
ti - tema, v kateri iščemo 
in smo dovzetni za Boga. 
                              
 

                             Marko Rijavec 

Darovali  za maše (oddane):  +JOŽE BAŠELJ:  2 hči  Marija,  1 Rupar Nežka,  1 Malka 
Košir,  1 Roman Bašelj .  Sorodniki in  prijatel ji  480 eur za cerkev.  



Dotakniti se trpečega Kristusa 
Jezusovo povabilo, naj bomo usmiljeni kakor Oče, dobi poseben pomen za zdravstvene 
delavce. Dragi zdravstveni delavci, vaša služba ob bolnikih, ki jo opravljate z ljubeznijo in 
usposobljenostjo, presega meje poklica in postane poslanstvo.  Vaše roke, ki se dotikajo 
trpečega Kristusovega mesa, so lahko znamenje usmiljenih Očetovih rok. Zavedajte se 
velikega dostojanstva svojega poklica kakor tudi odgovornosti, ki jo nosi s seboj. Hvalimo 
Gospoda za napredek medicinske znanosti, vendar pa ne smemo izgubiti zavesti, da je 
bolnik vedno pomembnejši od njegove bolezni. Tudi kadar ni mogoče ozdraviti, lahko 
tolažimo, damo začutiti bližino, ki kaže bolj zanimanje za človeka kot za njegovo bolezen.  
 

Kraji oskrbe, hiše usmiljenja  
Pozornost namenimo tudi krajem oskrbe.  Številni 
misijonarji so oznanjevanje evangelija spremljali z 
gradnjo bolnišnic in dispanzerjev. To so dragocena dela, 
po katerih je Kristusova ljubezen, postala bolj verodostojna.  
Ponovno želim poudariti pomen katoliških zdravstvenih 
ustanov: so dragocen zaklad, ki ga je treba varovati in 
podpirati; njihova prisotnost je zaznamovala zgodovino Cerkve zaradi bližine z najbolj 
revnimi bolniki in v najbolj pozabljenih razmerah. V času, v katerem smo, so lahko te 
ustanove domovi usmiljenja, zgled pri varovanju in skrbi za vsako življenje, tudi najbolj 
krhko, od začetka do naravnega konca.  
 

Pastoralno usmiljenje: prisotnost in bližina  
Če je najhujša diskriminacija, ki jo trpijo revni, pomanjkanje duhovne pozornosti, 
ne moremo dopustiti, da jim ne bi nudili Božje bližine, blagoslova, njegove Besede, 
zakramentov ter ponudbe poti za rast in zorenje v veri.  Rad bi vas spomnil, da bli-
žina z bolnimi ni naloga samo nekaterih služabnikov, ki se temu posebej posveča-
jo, ampak je naloga vsakega krščenega, ki se spominja Jezusove besede: »Bolan 
sem bil in ste me obiskali« (Mt 25,36). 
 

Dragi bratje in sestre, priprošnji Marije, ki je zdravje bolnikov, izročam vse bolnike 
in njihove družine. Združeni s Kristusom, ki nosi na sebi vse bolečine sveta, naj naj-
dejo smisel, tolažbo in zaupanje. Molim za vse zdravstvene delavce, da bi bogati v 
usmiljenju bolnikom skupaj s primernim zdravljenjem nudili tudi svojo bratsko 
bližino. Vsem iz srca podeljujem svoj apostolski blagoslov.                 papež Frančišek 

5. NEDELJA MED LETOM5. NEDELJA MED LETOM   

 

 

 Bog vam povrni za vaše darove za razsvetljavo, pa tudi vsem, ki prispevate 
drva za ogrevanje in vsem, ki na tako raznotere načine podpirate Cerkev. 
 

  V januarju ste bili povabljeni, da se naročite na verski tisk: Družino, Ognjišče, 
Božje okolje, Besedo med nami … Hvala vsem, ki  ste se odzvali povabilu . 
 

 Hvala Bogu za možnost, da smo lahko pripravili 
dva oratorijska dneva. Hvala vam animatorji za 
podarjeni čas in sposobnosti, da ste otrokom 
pripravili oratorijsko vzdušje; pa staršem za 
zaupanje in pomoč ter dobrotnikom za podporo. 
Bogu hvala, da smo lahko preko zgodb iz Narnije, 
odkrivali kako je Bog navzoč tudi v zgodbi našega življenja. 
 

 V petek bo god Lurške Matere Božje in 30. svetovni dan bolnikov. Od 11. 
februarja do 16. julija 1858 se je Marija osemnajstkrat 
prikazala 14-letni Bernardki. Spomnila je na pomem-
bnost molitve rožnega venca, pokore in ponižnosti. 
Prav tako tudi na Božje usmiljenje do grešnikov 
ter dobre oskrbe bolnikov. Zdravniki so uradno 
priznali 67 čudežnih ozdravljenj, obravnavajo pa še 
več kot 8 tisoč primerov. Leta 1992 je papež Janez 
Pavel II., 11. februar - prvi dan prvega Marijinega 
prikazanja v Lurdu, razglasil za svetovni dan bolnikov.  
 

6. in 7. NEDELJA MED LETOM6. in 7. NEDELJA MED LETOM   

 

 

  V tednu po 20. februarju bodo zimske počitnice, zato otroci ne boste 
imeli verouka. 
 

  V torek, 22. februarja, na praznik Sedeža apostola Petra, bomo pričeli z 
devetdnevnico za duhovno prenovo Cerkve - do pepelnice, 2. marca. V ta 
namen bomo vsak dan pol ure pred mašo v cerkvi molili rožni venec, 
povabljeni, da se pridružite molitvi tudi po domovih.  
 

  V nedeljo, 27. februarja, bo pri vseh svetih mašah OFER ZA OZNANILA. 

 

Vsi starejši od 12 let, ko pridete v cerkev, imejte s seboj osebni dokument in 
dokazilo o  PCT, nosite masko in ohranjajte medsebojno razdaljo. Kdor ne 
more priti k sveti maši, naj jo spremlja  preko medijev oz. moli rožni venec in 
bere dnevno Božjo besedo.  

 

MOŽNOST ZA SVETO SPOVED 
je pol ure pred sveto mašo. 
 

MOŽNOST IZPOSOJE KNJIG je 
1. in 3. nedeljo - 1. nadstr. župnišča. 
 

SVETOPISEMSKA SKUPINA 

- sreda po maši v župnišču. 

 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA 
 
 
 

PONEDELJEK pol ure PO sveti maši ‒ V TIŠINI 
 
 

ČETRTEK pol ure PO sveti maši ‒ MOLITEV: 
- 10. februar: ZA MLADE, 
- 17. februar: ZA DOMOVINO, 
- 24. februar: ZA OTROKE IN DRUŽINE. 

6. 2. 2022 

13. in 20. 2. 2022 

 

https://hozana.si/


Molite z nami za duhovno prenovo CerkveMolite z nami za duhovno prenovo Cerkve   
 
 

Cerkev se sooča z velikimi izzivi. 
Ob tem se pojavljajo pozivi k prenovi. 
Toda kako naj bi ta prenova izgledala? 
Kam naj bi vodila? Kaj je cilj teh 
prizadevanj? Cerkev potrebuje 
predvsem molitev. Le v pogovoru 
z Gospodom lahko ugotovimo, 
kaj je treba storiti in le združeni z 
Njim lahko naredimo potrebne 
korake.  
 

Zato vas vabimo, da skupaj z nami 
molite za duhovno prenovo Cerkve.  
Molitev devetdnevnice se zgleduje 
po prvotni molitvi učencev, ki so 
bili devet dni zbrani skupaj z 
ženami okoli Božje matere Marije, 
čakali na prihod Svetega Duha. 
Tako želimo tudi mi devet dni 
zapored prositi Boga, naj še 
enkrat izlije svojega Svetega 
Duha, da bi bila v vseh prizadevanjih 
v središču vesela novica evangelija.  
 

Povežimo se v molitvi - od torka, 22. februarja 2022, ko bo 
praznik Sedeža apostola Petra do pepelnične srede, 3. marca 
2022, ko bomo vstopili v sveti postni čas. 
 

Molite doma v krogu družine (morda povabite koga od sorodnikov, 

sosedov, prijateljev) oz. pridite v cerkev k molitvi rožnega venca 
pol ure pred sveto mašo. Z devetdnevnico se vključujemo v 
pobudo OBDAJMO SLOVENIJO Z MOLITVIJO. 
 

Sveta Božja Mati Marija - Mati Cerkve, varuj in vodi nas na poti 
poslušanja in uresničevanja Božje volje. 

 

Vsak dan preberite molitveni namen, razmišljanje in 
(vsaj) desetko rožnega venca - »ki je Svetega Duha poslal«. 

7. dan: Molitev za Božje ljudstvo7. dan: Molitev za Božje ljudstvo   
Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo, pridobljeno za to, da 
bi oznanjali hvalo njega, ki vas je iz teme poklical v svojo čudovito luč. (1 Pet 2,9)  
 

Gospod, zahvaljujemo se ti, da nas obdarujaš z dostojanstvom Božjega otroštva. 
Včasih želimo uveljaviti svoje zamisli in želje. Pri tem pozabljamo, da moč v krščanskem 
smislu pomeni predvsem odgovornost in nesebično podaritev tam, kamor si nas 
postavil. Zato te prosimo, pomagaj nam razumeti dostojanstvo Božjega otroštva. Daj, 
da bomo s hvaležnostjo vršili naloge, ki nam jih Bog zaupa. Varuj nas pred željo po 
moči in daj, da bomo vedno globlje razumeli, da je Kristusova moč v križu. Okrepi 
bratstvo med nami, medsebojno podaritev v družinah in skupnostih ter spoštovanje 
medsebojnih darov in poklicanosti drugih in ne dovoli, da bi napuh ali prevzetnost 
ustvarjala needinost med ljudmi. 
 

Sveti apostol Jakob, st., izprosi nam duhovno prenovo Cerkve!  
———————————————————————————————————- 

8. dan8. dan: : Prošnja za stanovitnost in ponižnostProšnja za stanovitnost in ponižnost   
Kajti naš boj se ne bije proti krvi in mesu, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti 
svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam pod nebom. (Ef 6,12) 
  

Gospod, zahvaljujemo se ti, da nas tvoj Sveti Duh razsvetljuje in poučuje v resnici. 
V naši družbi se razglašajo številne ideologije in zmote. Včasih podležemo 
skušnjavi, da bi se podredili duhu časa. Po drugi strani pa se lahko zgodi, da v 
obrambi vere pretiravamo in smo prepričani v svoj lastni prav. Zato te prosimo: 
Daj nam potrpežljivost in mirnost v razpravljanjih o veri. Pomagaj nam, da se ne 
bomo zmedli, in vodi nas zvesto po Kristusovi poti, tudi kadar nam je to neprijetno. 
Varuj nas pred mislijo, ki raje sledi duhu časa, namesto, da bi v zvestobi evangeliju 
bila znamenje v tem času. Obenem nam pomagaj, da bomo v prizadevanju za 
resnico ostali ponižni in da ne bomo iskali svoje časti, ampak Tvojo.  
 

Blaženi Alojzij Grozde, izprosi nam duhovno prenovo Cerkve!  
————————————————————————————————————-- 

9. dan: Molitev za sodelovanje v družbi 9. dan: Molitev za sodelovanje v družbi   
Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže proč 
in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. (Mt 5,13-14)  
 

Gospod, zahvaljujemo se ti, da si nas določil za pričevalce v tem svetu. Včasih 
smo tako ujeti v svoje potrebe, skrbi in želje, da se vrtimo le okoli sebe. Namesto 
z oznanjevanjem evangelija, se ukvarjamo z notranjimi prepiri. Pozabljamo, da 
ima Cerkev sporočilo, ki osvobaja ljudi, ki jih trpinči in obvladuje duh časa - 
sporočilo, ki jim daje novo moč in upanje. Zato te prosimo, pomagaj nam, da 
bomo luč v tem svetu in  bomo razumeli, da evangelij nagovarja človeka do 
globin njegove duše, ter da družba potrebuje krščanski nauk. Daj nam pogum, 
da bomo evangelij ponesli ljudem, da bodo ljudje izkusili tvojega Svetega Duha. 
  

Sveti Janez Pavel II., izprosi nam duhovno prenovo Cerkve!  

https://www.iskreni.net/obdajmo-slovenijo-z-molitvijo-ce-hocemo-da-se-kaj-spremeni-potem-je-potrebno-moliti/
https://revija.ognjisce.si/revija-ognjisce/432-svetniski-domovi/22525-marija-mati-cerkve-binkostni-ponedeljek
https://revija.ognjisce.si/revija-ognjisce/432-svetniski-domovi/21840-sv-jakob-st-25-julij
https://revija.ognjisce.si/v-spomin/17872-bl-alojzij-grozde
https://revija.ognjisce.si/542-revija/svetnik-za-vsak-dan/14362-sv-janez-pavel-ii


4. dan: 4. dan: Prošnja za ljubezen in modrostProšnja za ljubezen in modrost  v prizadevanju za resnicov prizadevanju za resnico  

Prva zapoved je: Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega svojega srca, iz vse svoje duše, z vsem 
svojim mišljenjem in z vso svojo močjo. Druga pa je tale: Ljubi svojega bližnjega kakor samega 
sebe. Nobena druga zapoved ni večja od teh dveh. (Mr 12,30-31)  
 

Včasih podležemo skušnjavi, da bi resnico in ljubezen izigrali drugo proti drugi: Ali si ne 
upamo več poimenovati slabega, ker mislimo, da tisti, ki ljubi, ne sme nič kritizirati, ali pa 
zapademo v trdosrčnost in tako oznanjamo izkrivljeno resnico. Lahko smo v skušnjavi, da bi dali 
nauku Cerkve drug pomen, kadar je ta v nasprotju z našim hotenjem.  
 

Zato te prosimo, daj nam vedno globlje razumeti, da sta ljubezen in resnica v Tebi neločljivo 
povezani. Daj nam sposobnost vživeti se v drugega in kadar je naše lastno hotenje v nasprotju s 
tvojimi zapovedmi, obnovi v nas zaupanje, da je nauk Cerkve izraz tvoje ljubezni in resnice. 
 

Sveti Janez Krstnik, izprosi nam duhovno prenovo Cerkve!  
 

————————————————————————————————————-- 

5. dan: Za škofe, duhovnike in diakone5. dan: Za škofe, duhovnike in diakone  
Kdor stanuje v zavetju Najvišjega, kdor prenočuje v senci Mogočnega, pravi Gospodu: Moje pri-
bežališče si in moja trdnjava, moj Bog, ki vanj zaupam. (Ps 91,1-2)  
 

Gospod, zahvaljujemo se ti za škofe, duhovnike in diakone, ki jih ti sam kličeš in jim naročaš, 
naj pasejo nas, tvojo čredo, podeljujejo zakramente in oznanjajo evangelij. Mnogi med njimi 
so v veliki osamljenosti in izpostavljeni sovražnosti in nasprotovanju. Tudi zvesti duhovniki so 
pavšalno obtoženi. Pogosto je njihova služba napačno razumljena kot objestnost, njihova 
polnomočnost pa zavrnjena.  
 

Zato te prosimo, naj bosta molitev in evharistija središče njihovega življenja in vir moči, da bodo 
kos zahtevam službe in se bodo upirali mikom in nasprotovanjem sveta. Daj jim pogum, da bodo 
Božje ljudstvo prav vodili ter se trdno držali resnice evangelija. Daj, da nam bodo dober zgled 
zvestobe in stanovitnosti v veri. 
 

Sveti Janez Marija Vianney, izprosi nam duhovno prenovo Cerkve!  
 
 

—————————————————————————————————————— 

6. dan: Molitev za Svetega Duha za6. dan: Molitev za Svetega Duha za  združenja in župnijezdruženja in župnije  
»Različni so milostni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različ-
na so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. «. (1 Kor 12,4-6)  
 

Gospod, zahvaljujemo se ti, da toliko ljudi predano sodeluje pri graditvi Tvojega kraljes-
tva, ko Cerkev oblikujejo in bogatijo s sodelovanjem. Včasih pa podležemo nevarnosti, da 
vse uredimo tako, da za Svetega Duha ni več prostora. Pozabljamo, da naše zavzemanje v 
Tvoji Cerkvi ne sme služiti nam samim, ampak graditvi Tvojega kraljestva.  
 

Zato te prosimo, daj vsem dejavnim katoličanom svojega Svetega Duha; daj jim dar poslušanja 
in razločevanja. Pomagaj nam, da ne bomo stremeli po položaju ali vplivu, ampak bomo v 
skladu z svojimi duhovnimi darovi velikodušno prispevali, da bo Cerkev kraj, kjer se ljudje 
čutijo sprejete in najdejo skupnost. 
 

Sveti Jožef, izprosi nam duhovno prenovo Cerkve!  

 

1. dan: Prošnja, da Jezus vodi proces prenove.1. dan: Prošnja, da Jezus vodi proces prenove.  
Glejte, nekaj novega storim, zdaj klije, mar ne opazite? Da, speljal bom pot skozi puščavo. (Iz 43, 19) 
 

Gospod, zahvaljujemo se ti, da si nas zbral v svojo Cerkev kot žive kamne in ude svojega tele-
sa. Nagnjeni smo k temu, da bi pozabili, da Cerkev pripada Tebi in da ni odvisna od 
našega mnenja, ampak od tvojega hotenja. 
 

Zato te prosimo, vodi proces duhovne prenove, da bo Cerkev uresničevala in delovala 
v skladu s Tvojim evangelijem. Pokaži se kot Gospod in Pastir svoje Cerkve, da naša 
prizadevanja ne bodo zaman, ampak bodo služila gradnji tvojega kraljestva, da bo Cer-
kev vedno bolj postajala kraj, kjer bodo ljudje doživeli, da si Ti pot, resnica in življenje. 
Daj, da bomo Cerkev prepoznali kot kraj, kjer ti živiš in si navzoč. 
 

Blaženi Anton Martin Slomšek, izprosi nam duhovno prenovo Cerkve!  
 
———————————————————————————————————– 

2. dan: Prošnja za dar molitve2. dan: Prošnja za dar molitve  
Gospod, nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence. (Lk 11,1) 
 

Gospod, zahvaljujemo se ti, da si naš Oče, in da se lahko v vseh svojih potrebah obračamo nate.  
Cerkev potrebuje prenovo. Toda postanemo lahko negotovi zaradi javnega mnenja, 
političnih in medijskih zahtev. Pogosto izgubimo izpred oči to, kar je bistveno, ker 
iščemo rešitev v strukturah in razpravljanjih, ne pa v Tebi in tvoji navzočnosti.  
 

Zato te prosimo, daj nam dar molitve in pogum za tihoto, da bomo sredi mnogih glasov, 
ki nas obdajajo in nam govorijo, mogli slišali glas tvojega Svetega Duha, poslušati samo 
njega in se v procesu prenove usmerjati neprestano nate, živo Besedo.  
 

Sveta Terezija Deteta Jezusa, izprosi nam duhovno prenovo Cerkve!  
 
———————————————————————————————————— 

3. dan: Prošnja za osebno spreobrnjenje in edinost s Cerkvijo 3. dan: Prošnja za osebno spreobrnjenje in edinost s Cerkvijo   
Kako moreš reči svojemu bratu: »Pusti, da vzamem iver iz tvojega očesa, in glej, bruno 
imaš v svojem očesu« (Mt 7,4) 
 

Gospod, zahvaljujemo se ti, da smo te spoznali, in da si nam odpustil naše grehe, da bi 
lahko živeli spravljeni z Bogom. Pogosto obsojamo napake drugih. Toda prenova Cer-
kve je možna samo tako, da se vsak od nas spreobrne in dopusti, da ga ti prenoviš. 
 

Zato te prosimo: Pomagaj vsakemu od nas, da bo rasel v živem, osebnem odnosu s 
Teboj. Hkrati nam daj vedno globlje razumeti, kako edinost s Cerkvijo, pomeni tudi 
edinost s teboj. Daj, da bomo vedno tesneje povezani s papežem. Vse, ki so si kot pred-
stavniki Cerkve nakopali hudo krivdo, vodi k resničnemu kesanju in zadoščevanju. 
Potolaži in ozdravi žrtve ter jim daj občutiti svojo ljubezen. Pomagaj nam, da nas ob 
spoznanju, da Cerkev v vsej svoji svetosti sestavljajo grešniki, to ne bo vodilo v obup in 
zavračanje, ampak k večjemu usmiljenju in trdnejši volji, da bomo najprej sami 
postali bolj zvesti učenci in bolj prizadevni delavci v tvojem vinogradu. 
 

Sveti apostol Pavel, izprosi nam duhovno prenovo Cerkve!  
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