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Avtor: Mladi iz Litije 

 

MOLITEV OB KRIŽU SVETOVNEGA DNEVA MLADIH 
 
 22. aprila 1984 je papež Janez Pavel II. zaupal Križ svetega leta odrešitve mladim in jim naročil, naj ga 
ponesejo v svet: »Dragi moji mladi! Ob koncu Svetega leta vam zaupam znak jubilejnega leta: 
Kristusov križ! Ponesite ga po svetu kot simbol Kristusove ljubezni do človeka in oznanjujte vsakomur, 
kako lahko le v Kristusovi smrti in vstajenju najdemo rešitev in odrešitev.« 
Danes je križ znan kot Križ SDM, včasih pa je bil poimenovan tudi kot »Križ Svetega leta«, »Jubilejni 
križ«, »Križ romarjev« ali » Križ mladih«. V medijih se velikokrat omenja kot »olimpijski ogenj« 
Svetovnega dneva mladih. 

 
Pesem:  

Bodi tu (3) 
Nič te ne moti (49) 

 
Psalm 100 
(odpev) Laudate omnes gentes/Hvalite vsi rodovi 
 
Vzklikajte GOSPODU, vsa zemlja,* 

2 služite GOSPODU z veseljem, 
pridite predenj z vriskanjem! (odpev) 

 
Spoznajte, da je GOSPOD Bog:* 

on nas je naredil in mi smo njegovi, 
njegovo ljudstvo, čreda njegove paše. (odpev) 

 
Pridite k njegovim vratom z zahvalo,* 

v njegove dvore s hvalnico! 
Zahvaljujte se mu, slavite njegovo ime! (odpev) 

 
Zakaj GOSPOD je dober,* 

na veke traja njegova dobrota, 
od roda do roda njegova zvestoba. (odpev) 

 
Pesem:  
Jezus, Gospod (9) 
 
Berilo (Apd 1,1-9) 
V prvi knjigi sem poročal, Teófil, o vsem, kar je Jezus delal in učil do dne, ko je bil vzet v nebesa. Še 
prej je apostolom, ki si jih je bil izbral, dal naročila po Svetem Duhu. Po svojem trpljenju jim je z 
mnogimi znamenji dokazal, da živi: štirideset dni se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem 
kraljestvu. 
Ko so bili zbrani, so ga vprašali: »Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo?« Rekel jim 
je: »Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti. Toda prejeli 
boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in 
Samariji ter do skrajnih mej sveta.« Po teh besedah se je vzdignil pred njihovimi očmi in oblak ga je 
zastrl njihovim pogledom. 
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Pesem:  
Daj nam mir (5) 
 
Tišina 
 
Prošnje 
 
Pesem:  
Ubogi, radujte se (68) (po * sledi odpev) 

Naj tvoj mir sije med nami in naj nas tvoja ljubezen osvobaja,   
(vsi): te prosimo, Gospod.  

Pomagaj nam vztrajati v veri in zasej v naša srca željo po tvojem kraljestvu, te prosimo, 
Gospod. * 

Vodi svojo Cerkev po poti evangelija; naj jo tvoj Sveti Duh ohranja odprto, te prosimo, 
Gospod.  

Molimo za voditelje narodov; daj jim voljo, da bodo podpirali pravico in svobodo, te prosimo, 
Gospod. * 

Kristus, naše slabosti si vzel nase, sprejel si breme naših bolezni; podpiraj tiste, ki morajo 
skozi preizkušnje, te prosimo, Gospod.  

Za tiste, ki delajo z zatiranimi, s tujci in osamljenimi,   te prosimo, Gospod. * 
Tebi zaupamo svoje družine in prijatelje; za vse, ki so prosili za naše molitve in ki molijo za 

nas, te prosimo, Gospod.  
Za našo državo, za našo skupnost, da bi bili vsi pričevalci resnice in ustvarjalci edinosti, te 

prosimo, Gospod 
 
Oče naš 
 
Sklepna molitev: 
Jezus, naše veselje, želiš nam srce, ki je preprosto, nekakšno pomlad srca. Ko ta pride, nas vsakdanji 
zapleti ne hromijo več. Ti nam praviš: Ne skrbite; tudi če je vaša vera majhna, sem jaz, Kristus, vedno 
z vami. 
Duh Gospodov, Duh sočutja, Duh slave, tvoja ljubezen do vsakega od nas ne bo nikoli minila. 
 
Pesmi:  

Nebeško kraljestvo (69) 
In manus tuas, Pater (29) 
Bog je ljubezen (67) 
Vsi, ki ste žejni 
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