Sveče same ne morejo moliti, lahko pa se jih
pripravlja na molitev. Na različne načine nas
spremljajo skozi življenje.
Vsaka sveča je odsev tiste luči, ki je takrat v
Betlehemu prišla v temo našega svetá.
Tako kot svetloba sveče razsvetlja temó,
tako naj tudi naša prisotnost postane svetla z
Jezusom, ki je sporočilo za naše življenje.
Sveča nas spominja na sv. Krst, na začetek naše poti z
Jezusom in naše poslanstvo k resničnemu, večnemu
življenju.
Odkrijte čim več, kaj pomeni luč v vašem življenju.
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Gospod,
prižigam svečo.
Morda sploh ne vem, kaj naj molim.
Ta sveča je nekaj tega, kar imam
in nekaj tega kar sem.
Naj bo ta sveča luč, skozi katero me razsvetljuješ v mojih
težavah in mojih odločitvah.
Naj bo ogenj, s katerim zažigaš vse zlo v meni, tako da iz
tega nastane dobro in novo.
Naj bo ogenj, s katerim greješ moje srce in me učiš ljubit.
Gospod,
sam se ne morem muditi v tej Cerkvi.
S to lučjo naj ostane en košček mene, katerega bi ti rad
podaril, tukaj. Pomagaj mi nadaljevati mojo molitev v
mojem bitju in delu tega dne.

Gospod,
prižigam svečo.
Morda sploh ne vem, kaj naj molim.
Ta sveča je nekaj tega, kar imam
in nekaj tega kar sem.
Naj bo ta sveča luč, skozi katero me razsvetljuješ v mojih
težavah in mojih odločitvah.
Naj bo ogenj, s katerim zažigaš vse zlo v meni, tako da iz
tega nastane dobro in novo.
Naj bo ogenj, s katerim greješ moje srce in me učiš ljubit.
Gospod,
sam se ne morem muditi v tej Cerkvi.
S to lučjo naj ostane en košček mene, katerega bi ti rad
podaril, tukaj. Pomagaj mi nadaljevati mojo molitev v
mojem bitju in delu tega dne.

Gospod,
prižigam svečo.
Morda sploh ne vem, kaj naj molim.
Ta sveča je nekaj tega, kar imam
in nekaj tega kar sem.
Naj bo ta sveča luč, skozi katero me razsvetljuješ v mojih
težavah in mojih odločitvah.
Naj bo ogenj, s katerim zažigaš vse zlo v meni, tako da iz
tega nastane dobro in novo.
Naj bo ogenj, s katerim greješ moje srce in me učiš ljubit.
Gospod,
sam se ne morem muditi v tej Cerkvi.
S to lučjo naj ostane en košček mene, katerega bi ti rad
podaril, tukaj. Pomagaj mi nadaljevati mojo molitev v
mojem bitju in delu tega dne.

Gospod,
pred menoj stoji sveča.
Gori nemirno,
enkrat z manjšim, drugič z večjim plamenom.
Gospod, tudi jaz sem pogosto nemiren.
Naj ostanem miren v Tebi.
Daje mi svetlobo in toploto.
Gospod, naj tudi jaz postanem luč za svet.

VZEMI
IN PREBERI

Sveča upada, koprni v svoji službi.
Gospod, naj tudi jaz postanem
koristen in ponižen človek.
S to svečo lahko prižgem druge sveče.
Gospod, naj tudi jaz pripomorem, da
bodo tudi druge začele svetiti.
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