
 

1. Gospodar življenja je poklical k sebi Avguština Juharta iz Pobreža. 
Pogrebna sveta maša bo dopoldan, pogreb pa popoldan ob 15.00 uri na 
prihovškem pokopališču. Svete maše za + Avgusta lahko naročite in oddate 
v poštni nabiralnik.  

2. Iskrena hvala za prevoz in beton za škarpo Maksu Hojniku, za raznovrstno 
pomoč sosedu Marjanu Mlakarju, Daniju in Alojzu Lubeju, Davorju in Petru 
Tonkoviču, hvala za darove za kuhinjo in vsakršno vašo pomoč in dobroto. 

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19 
 

 

Oče usmiljenja in tolažbe,  
tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. 
Pomagaj našim bratom in sestram,  
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje 
zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. 
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, 
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, 
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. 
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni 
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen. 
 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas. 

Papež Frančišek: »Jočemo in trpimo. Vsi. Ven iz te situacije bomo lahko 
prišli samo skupaj, kot celotno človeštvo.« Zato je treba »na drugega gle-
dati z duhom solidarnosti« in se v skladu s tem tudi obnašati. 
Sveti oče o sedanjem trenutku pravi, da ga je treba živeti »s spokornostjo, 
sočutjem in upanjem. Ter s ponižnostjo, kajti velikokrat pozabimo, da v živ-
ljenju obstajajo 'temna področja', mračni trenutki. Mislimo, da se lahko 
zgodijo samo drugim. A ta čas je temen za vse, nihče ni izključen. Zazna-
movan je z bolečino in s sencami, ki so vstopile v naš dom. Gre za drugačno 
situacijo od tiste, ki smo jo živeli. Tudi zato, ker si nihče ne more privoščiti, 
da bi ostal miren, vsak je del teh težkih dni.« 

»Na misel mi prihajajo apostoli sredi nevihte, ko kličejo Jezusa: 'Učitelj, 
potapljamo se!' Molitev nam daje razumeti našo ranljivost. Je krik ubogih, 
tistih, ki se potapljajo, ki se čutijo v nevarnosti, sami. In v težki, obupni situ-
aciji je pomembno vedeti, da je Gospod tisti, ki se ga naj oklenemo.« Bog 
»nas podpira na mnogo načinov. Daje nam trdnost in bližino, kakor je to 
storil z učenci, ki so ga sredi viharja prosili za pomoč. Ali ko je stegnil roko 
Petru, ki se je potapljal«. 

»Vsi smo ljudje in kot ljudje smo vsi v istem čolnu. In nobena človeška 
stvar ne sme biti kristjanu tuja. Tu se joče, ker se trpi. Vsi. Človečnost in 
trpljenje sta nam skupna. Pomagajo nam sinergija, vzajemno sodelovanje, 
čut odgovornosti in duh žrtvovanja, ki nastaja na mnogih mestih. Ne 
smemo delati razlik med verniki in neverniki, pojdimo k izviru: člo-
veštvu. Pred Bogom smo vsi otroci.« 

»V teh dneh so mi povedali zgodbo, ki se me je dotaknila in me razža-
lostila, tudi zato, ker predstavlja to, kar se danes dogaja v bolnišnicah. Neka 
starka je razumela, da umira in se je želela posloviti od svojih dragih. 
Bolničarka je vzela telefon in preko video klica poklicala vnukinjo, 
tako da je starka videla obraz vnukinje in je odšla s to tolažbo. Gre za 
zadnjo potrebo, da imaš roko, ki te prime za roko. Dejanje zadnje 
družbe. Mnoge bolničarke in bolničarji spremljajo to poslednjo željo s 
posluhom za bolečino osamljenosti in držijo za roko. Bolečina tistega, 
ki je odšel, ne da bi se poslovil, postane rana v srcu tistega, ki ostane. 
Zahvaljujem se bolničarjem in bolničarkam, zdravnikom in prosto-
voljcem, ki se kljub izredni utrujenosti sklanjajo s potrpežljivostjo in 
dobroto srca, da bi poskrbeli, ko svojci morajo biti odsotni.« 

To, kar se sedaj dogaja, bo »enkrat za vselej spomnilo vse ljudi, da je 
človeštvo ena skupnost. In kako pomembno in odločilno je univerzalno 
bratstvo. Ven iz te situacije bomo lahko prišli samo vsi skupaj. Pogledati 
bomo morali tudi bolj h koreninam: starim staršem, ostarelim. Zgraditi 
resnično bratstvo med nami. Spominjati se te težke izkušnje, ki jo živimo 
vsi skupaj. In iti naprej z upanjem, ki nikoli ne razočara. To bodo ključne 
besede za ponovni začetek: korenine, spomin, bratstvo in upanje.« 

4. postna nedelja 

Nedelja žena in mater 

22. 03. 2020 

za žive in pokojne farane 

za + Julijano Pučnik (obl.) in Janeza 

Ponedeljek 23. 03. 2020 

Jožef Oriol, duhovnik 

pogrebna za + Avguština Juharta 

ob 15.00 uri pogreb + Avguština Juharta 

Torek 24. 03. 2020 

Katarina Švedska, redovnica 
za + Viktorja Vivoda (obl.) in hčerko Milico 

Sreda 25. 03. 2020 
Gospodovo oznanjenje 

za + Miro Pučnik in starše Flis 

Četrtek 26. 03. 2020 

Evgenija, mučenka 
za + Alojza Brdnika in Leopolda Juga 

Petek 27. 03. 2020 

Peregrin, redovnik 
za + Franca Skrbinška in sorodnike 

Sobota 28. 03. 2020  

Milada (Marija Praška) 

za + Maksa Hojnika (obl.) in sorodnike 

PREHOD NA POLETNI ČAS 

5. postna TIHA nedelja 

29. 03. 2020 

za žive in pokojne farane 

za + Jakoba in Marijo Rajh, starše Kόvač in rodbino 

Fijavž 



SVETNIK TEDNA – sveti Jožef Oriol, duhovnik 
V mestu Barcelona, ki ga slavi kot svojega apostola, se 
je Jožef Oriol tudi rodil in sicer 23. novembra leta 1650. 
Njegov oče je bil tkalec svile in je umrl, ko je bilo Jožefu 
komaj šest let. Mati se je znova poročila s čevljarjem, ki 
je bil blag človek in je pastorka ljubil kot svojega last-
nega otroka. Jožefa je dal v šolo duhovnikom, kjer je 
lepo napredoval ne le v znanju, temveč tudi v krepostih. 
Po očimovi smrti so ga podpirali dobrotniki, da je mogel 
na barcelonskem vseučilišču študirati bogoslovje. Štu-

dij je končal z doktoratom, ko mu je bilo komaj 23 let. Želel je postati du-
hovnik, da bi mogel delati za božjo čast in zveličanje duš. Želja se mu je 
izpolnila: dve leti pozneje je prejel mašniško posvečenje. Veliko skrb je 
posvečal bolnikom in revežem. Njegovi dohodki so bili tolikšni, da bi si lahko 
privoščil lastno hišo, pa je raje stanoval v preprosti sobi kot podnajemnik. 
V njej ni imel niti postelje in je spal kar sede, sobe ni nikdar ogreval. Strogo 
se je postil. Pri vsej svoji resnobi in strogosti do samega sebe pa ni bil 
kakšen godrnjav črnoglednež, temveč vedrega obraza, tako da so ga i-
menovali "veseli svetnik". Če je kdo vpričo njega hvalil njegovo svetost, je 
sklonil glavo in dejal: "Svetniki so v nebesih." Nikdar si ni privoščil počitka, 
a zdelo se mu je, da še vse premalo dela. Po zgledu sv. Frančiška Ksaverija 
bi rad šel misijonarit med nevernike, da bi tam umrl kot mučenec. Leta 1696 
je res zapustil Barcelono ter se peš napotil v Rim, da bi tam od papeža dobil 
pooblastilo, da gre kot misijonar na Japonsko. Toda med potjo je zbolel. 
Mati božja mu je v prikazni naročila, naj gre nazaj v Barcelono in tam mi-
sijonari. Ubogal jo je in z neko tovorno ladjo se je vrnil v svoje mesto k 
prejšnjemu delu. Ko je začutil, da se mu bliža konec, se je sklenil preseliti 
iiz svoje skromne sobice na podstrešje hiše 
nekega prijatelja. Tega je prosil, naj mu tam 
pripravi ležišče, na katerem bo umrl. Storil je 
tako in Jožef se je preselil. Kmalu je resno 
zbolel za pljučnico in legel. Z veliko po-
božnostjo je prejel sveto popotnico. Preden je 
izdihnil, je prosil, da so mu dečki-pevci zapeli 
sveto pesem "Mati žalostna je stala", ki opeva 
bolečine Žalostne Matere božje, nato je z 
očmi, uprtimi v Križanega, mirno izdihnil svojo 
dušo 23. marca leta 1702. Njegov pogreb je 
bil kraljevski. Pokopali so ga v Marijini cerkvi, kjer je služboval. Za svetnika 
ga je razglasil papež PIj X. leta 1909. 
 

Pripravila: Martin Juhart in župnik Slavko Krajnc; www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila 

ŽUPNIJSKI  LIST  "SONČNE  PRIHOVE" 
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MARIJE VNEBOVZETE. 

 

 4. postna nedelja 

Nedelja žena in mater 

 

22. 03. 2020 – 29. 03. 2020  

 

 

Papež Frančišek: Prosimo za mir in ustvarjalnost v družinah 
»Danes bi se želel spomniti družin, ki ne morejo iti iz svojih domov. Morda 
je edino obzorje, ki ga imajo, balkon. Da bi mogla tam notri družina – z 
otroki, mladimi, s starši –najti način, kako dobro komunicirati, graditi odnose 
ljubezni v družini; ter da bi znali tesnobe tega časa premagati skupaj, v 
družini. Danes prosimo za mir v družinah v tej krizi, ter za ustvarjalnost.« 

Včeraj smo brali: »Vrni se. Vrni se domov.« Tudi v knjigi preroka 
Ozeja najdemo odgovor: »Pridite, vrnimo se h Gospodu.« To je odgovor 
… ko se tisti »vrni se domov« dotakne srca, »vrnimo se h Gospodu. On nas 
je raztrgal in nas bo ozdravil, udaril je, pa nas bo tudi obvezal. Vneto si 
prizadevajmo, da bi spoznali Gospoda: njegov izhod je zanesljiv kakor 
zarja.« Zaupanje v Gospoda je gotovo: »Prišel bo k nam kakor jesenski 
dež, kakor spomladni dež, ki napoji zemljo.« In s tem upanjem ljudstvo 
začenja pot vrnitve h Gospodu. Eden izmed načinov, da najdemo Gospoda, 
je molitev. Molimo h Gospodu, vrnimo se k Njemu. 
V evangeliju nas Jezus uči, kako naj molimo. V priliki sta dva človeka, eden 
je prevzeten, ki gre molit, vendar zato, da bi povedal, da je dober. To je 
prevzetnost. Morda je opravljal vse, kar je predvidevala Postava, saj pravi: 
»Postim se dvakrat na teden, plačujem desetino od vsega, kar imam … 
dober sem.« To nas spominja še na dva druga človeka: na starejšega sina 
iz prilike o izgubljenem sinu, ko gre k očetu in mu reče: »Jaz, ki sem tako 
dober, nimam gostije, temu bedniku pa pripraviš gostijo …« V teh dneh smo 
slišali tudi zgodbo o bogatašu, ki je brez imena, vendar je bil bogat, ki ni bil 
sposoben, da bi si ustvaril ime, vendar pa je bil bogat … nič ga ni zanimala 
beda drugih. To so tisti, ki so gotovi sami vase ali v denar ali v moč.   

Potem je drugi človek, cestninar. Ta ne gre pred oltar, ne – ostane 
oddaljen: »Stal je daleč proč in še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak 
se je tolkel po prsih in govoril: "Bog, bodi milostljiv meni grešniku!"« Tudi to 
nas spominja na izgubljenega sina: zavedel se je grehov, ki jih je storil, 
slabih stvari, ki jih je storil; tudi on se je tolkel po prsih: »Vrnil se bom k 
očetu in mu rekel: oče, grešil sem.« Ponižanje.  

http://www.liturgija.si/zupnija-prihova/oznanila


Dragi starši naših veroučencev!  
Bog je dopustil preizkušnjo pandemije koronavirusa, v kateri se nahajamo, 
da bi poglobili svoje medsebojne odnose, utrdili vero in ovrednotili 
družinsko življenje. Otrokom ste posredovali življenje, posredujte jim tudi 
duhovno življenje. Za duhovno življenje pa je nujno potrebna kateheza. 
Naši katehistinji Urška in s. Hermina ter katehist Samo, so pripravili kratke 
kateheze za vas in vaše otroke. Posredujte jih otrokom in se o njih pogo-
vorite med seboj in z njimi. Kakor je nadvse potrebna skrb za telesno 
zdravje, tako je nadvse potrebna skrb za duhovno zdravje: za družinsko 
molitev, pogovor in kateheze z otroki. Bodite jim učitelji, saj ste pri njihovem 
krstu na vprašanje: »ali se zavedate dolžnosti, da jih boste vzgajali v veri…, 
odgovorili: »Se zavedamo!«   

 
PRVI RAZRED – št. 25: Jezus je vstal in živi 

Razmišljanje: Evangeliji nam vstajenje prikazujejo 
kot dogodek, ki je presenetil apostole in se jim vsilil 
kljub njihovi nevernosti. Ko so jim žene prinesle novico 
o vstajenju, jim niso verjeli. Ko se jim je prikazal Jezus 
sam, mu tudi niso mogli verjeti. Tomaž ni verjel, dokler 
se mu ni sam prikazal. 

V uvodu ponovite, da je Marija Magdalena dobila na-
logo, da veselo novico o vstajenju pove učencem. Se-
veda ji učenci niso verjeli, prav tako tudi sami niso ver-
jeli, ko se jim je Jezus prikazal, da je to res On.   

Dva Jezusova učenca sta na večer velike noči odšla 
iz mesta Jeruzalem v vas Emavs. Žalostna sta se po-
govarjala, kaj vse se je dogajalo z Jezusom v Je-
ruzalemu (ponovite dogodke z otroki: slovesni vhod, trpljenje, smrt, pokop, 
srečanje Marije z vstalim Jezusom). Ko sta se tako pogovarjala, se jima je 
sredi poti pridružil mož, ki ga nista poznala. Čudila sta se mu, da ničesar 
ne ve, on pa jima je razlagal, da se je vse to moralo zgoditi, saj je bilo 
zapisano v Svetem pismu. S svojimi besedami jima je vračal veselje in up-
anje. V vasi Emavs sta ga povabila, naj gre z njima k večerji, tam pa sta ga 
prepoznala po lomljenju kruha. Vabim, da preberete odlomek iz Sv. Pisma: 
Lk: 24, 13-35.    

Poudarki: Jezus dveh učencev ni pustil samih, ampak je bil z njima tudi 
takrat, ko sta bila žalostna, obupana in razočarana. Ni pa bil samo z 
učencema. Vsak trenutek je tudi z nami. Posebej takrat, ko beremo Sveto 
pismo, molimo in gremo k sveti maši. Takrat Jezus tudi za nas lomi kruh. 
Učenca nam govorita, da nas Jezus vedno spremlja, zato je Velika noč za 
nas kristjane najpomembnejši praznik, saj ima življenje po Njem smisel, ker 
se s smrtjo ne konča. 

DRUGI RAZRED – št. 25: Jezus umre za nas 
Z otroki ponovite na kratko zadnjo večerjo in kaj se je po njej dogajalo na 
Oljski gori.  
Na veliki petek, ki sledi, se spominjamo Jezusove smrti na križu. V 
križevem potu je razložena celotna pot njegovega trpljenja, zato je smi-
selno za to katehezo najti kratek križev pot, ki je namenjen otrokom in je 
opremljen s slikami (na spletni strani lahko poiščete križev pot za otroke 
v pdf obliki s pobarvanko).  
Ob njem se vprašajte: Koliko postaj ima križev pot? Kaj molimo na 
začetku vsake postaje (Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim 
križem svet odrešil) in na koncu (Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas). 
Na kratko otrokom razložite dogajanje vsake postaje, ali pa otrok sam 
opiše, kaj vidi na sliki in ga vi dopolnite.  
Otrok našega vidika križevega pota še ne bo dojel, lahko pa spozna, kaj 
je Jezus iz ljubezni do vsakega izmed nas pretrpel, da je za nas dal svoje 
življenje. Potrudite se in skupaj z otrokom prebirajte postaje križevega 
pota tudi kdaj skozi teden.  
 
TRETJI RAZRED - št. 21:  Pridi,  ljubi Jezus 
Preberite v učbeniku kaj pravi apostol Pavel o obhajilu? Rešite naloge, ki 
so predvidene pri tej veroučni uri. Poleg vprašanj, ki jih imate v učbeniku, 
se vprašajte: Kako se zunanje pripravimo na  obhajilo? (pazimo na 
dostojno obleko, v cerkvi se spoštljivo vedem, poslušamo in odgovarjamo 
itd). Notranji del priprave: obhajila ne smemo prejeti, če imamo smrtni 
greh. Potem je potrebno najprej prejeti zakrament spovedi. Zavedamo pa 
se, da nismo brez grehov, zato pred obhajilom molimo molitev Gospod, 
nisem vreden… Zakaj nisem vreden, da pride Jezus? Kaj prosim Jezusa? 
Skupaj razmišljajte, starši in otroci, kako boste v vaši družini živeli v teh 
razmerah, da boste pripravljeni Jezusa sprejeti v svoje srce, hkrati pa ste 
mu hvaležni za… (otroci napišejo zahvale ob risbi hostije in keliha).  
 
ČETRTI RAZRED – št. 21: Telo je Božji dar 
Vprašanja, ki si jih lahko postavite poleg kateheze, ki je predstavljena v 
učbeniku. Ali radi živite? Kako skrbimo za življenje? Kako se počutite, ko 
je vaše telo čisto? Človekovo telo je Božji dar. Vsako telo je lahko lepo, 
saj ga lepega ustvarja človekova dobrota, prijaznost, vljudnost, 
ustrežljivost. Zato je prav, da ga živimo čisto v mislih, besedah in dejanjih. 
Vse, kar gledamo, govorimo, delamo in prihaja iz nas, naj bo čisto, vse, 
kar pa nespodobnega prihaja do nas, je prav, da ne sprejemamo v sebe.  
Imejmo spoštljiv odnos do svojega telesa. Pri tem nujno potrebujemo 
Božjo pomoč, da molimo in prosimo za čistost srca in telesa. Zmolite o 
Gospa moja in se priporočajte Mariji. 



 
PETI RAZRED – št. 21: Jezus je vstajenje in življenje 
Predlagam, da iz prejšnje kateheze ponovite red svete maše: kako si sledi 
začetni obred in koliko delov ima sveta maša. Tokrat nadaljujemo z 
besednim bogoslužjem in vabim, da v Svetem pismu poiščete odlomek: 
Jn 11, 1-45.  
Ker je besedno bogoslužje eden izmed dveh glavnih delov, sledite sv. 
maši na spletu ali rtv skupaj z učbenikom, da boste lažje razumeli potek 
svete maše. V besednem bogoslužju beremo Božjo besedo in evangelij, 
vse iz Svetega pisma. Vabim, da v Svetem pismu sami poiščete vstajen-
jski dogodek.  
 
ŠESTI RAZRED – št. 21: Kakor eno srce in ena duša 
Prvi kristjani so živeli kakor eno srce in ena duša, saj so skupnosti pripi-
sovali velik pomen (bilo jim je vse skupno in nihče med njimi ni trpel 
pomanjkanja). Iz ljubezni do skupnosti so se prvi kristjani odpovedali svoji 
lastnini. Pri tem se lahko vprašamo, zakaj mi tako težko delimo stvari med 
seboj, pa smo ravno tako kristjani. V sodobni družbi, kjer smo odvisni drug 
od drugega, bi samo en človek težko preživel in obdržal vero. Zato je to-
liko bolj pomembno, da vedno delujemo v skladu s skupnostjo.   
 
SEDMI RAZRED – št. 19: Nismo še videli česa takega 
Poudarki poleg učbenika: Za velika dejanja odpuščanja 
in za čudeže, si kristjani nabiramo kondicijo v »telovad-
nici molitve«. Jezus nam po molitvi in pogovoru z njim 
daje moč za iskrenost in vztrajnost v poslanstvu. V mo-
litvi odkrivamo življenjsko modrost. Odpuščanje vrača 
človeku vrednost in dostojanstvo. Dela ljubezni 
presenečajo, razveseljujejo, in so čudežna (jih občudu-
jemo).  
 
OSMI RAZRED - poglavje V/1: Cerkev je lepo telo 
Cerkev predstavljamo vsi krščeni, četudi je vsak drugačen, ima pri tem 
svojo nalogo. Nihče ne more reči, da ne spada zraven. In pomembno je, 
da vsak izmed nas v Cerkvi naredi kar je njegova naloga, v nasprotnem 
primeru nekaj manjka. Skupnost Cerkve je kot človeško telo. Telo lahko 
deluje le, če so vsi njegovi deli zdravi in nepoškodovani. Če te boli en sam 
prst, ne moreš več dobro delati, ker bolečina ves čas opozarja nase. Tako 
je tudi v skupnosti. Vsak posameznik je pomemben. Da skupnost lahko 
deluje, mora skrbeti za svoje telo.  
Naloga: Ob Svetopisemskem citatu 1 Kor 12, 12-27 razmisli o naši župniji. 
Nato odgovoriš na vprašanje v Delovnem zvezku (str. 84) 

LITANIJE V PRIPROŠNJO SV. ROKU 
 

Gospod, usmili se nas  –  Gospod, usmili se nas  
Kristus, usmili se nas  – Kristus, usmili se nas.  
Gospod, usmili se nas  – Gospod, usmili se nas.  
Bog Oče nebeški,   – usmili se nas.  
Bog Sin Odrešenik sveta  – usmili se nas.  
Bog Sveti Duh   –  usmili se nas.  
Sveta Trojica, en sam Bog  – usmili se nas.  
Kristus, sliši nas   – Kristus, sliši nas.  
Kristus, usliši nas   – Kristus, usliši nas.  
Sveta Marija, kraljica vseh svetnikov                –   prosi za nas.  
Sveti Jožef, varuh svete Družine      – // – 
Sveti Rok, ljubljenec Boga Očeta      – // – 
Sveti Rok, spokornik        – // – 
Sveti Rok, ki si se uspel vsem odpovedati in iti za Gospodom  – // – 
Sveti Rok, ki si imel veliko zaupanje v znamenje križa   – // –  
Sveti Rok, ki si se proti obupu boril z usmiljenjem,    – // –  
Sveti, Rok, ki si bil orodje Božjega miru,     – // – 
Sveti Rok, ki si bil orodje Božjega usmiljenja,    – // – 
Sveti Rok, ki si bil orodje Božjega dobrote,     – // – 
Sveti Rok, ki si krotko sprejel pomoč od psička,    – // – 
Sveti Rok, ki si brez strahu in tesnobe prestopil prag ječe,   – // – 
Sveti Rok, ki si ponižno sprejel preganjanje svojih domačih,  – // – 
Sveti Rok, ki si dosegel večno življenje v nebeškem kraljestvu,  – // – 
Sveti Rok, prerok upanja       – // – 
 

Sveti Rok, varuj nas in našo domovino     –       prosimo te, usliši nas.  
Sveti Rok, varuj in blagoslovi papeža, škofe in duhovnike   – // – 
Sveti Rok, varuj in blagoslovi Sveto Katoliško in apostolsko Cerkev –// – 
Sveti Rok, obvaruj nas kužne nevarnosti      – // – 
Sveti Rok, pomagaj vsem, ki strežejo bolnikom     – // – 
Sveti Rok, izprosi naši domovini nebeškega blagoslova    – // – 
Sveti Rok, pomagaj nam, da postanemo vredni obljub Kristusovih – // – 
 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – prizanesi nam, o Gospod.  
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – usliši nas, o Gospod.  
Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta – usmili se nas, o Gospod.  
 

Molimo. Bog, vir vse dobrote in naša edina pomoč v trenutkih stiske. K 
tebi se zatekamo ob času hude stiske in te na priprošnjo svetega Roka, 
ponižno prosimo: obvaruj nas kužne nevarnosti. Daj nam milost, da te 
bomo zdravi in veseli častili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki v 
občestvu Svetega Duha, živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. 


