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1. SPREMNA BESEDA UREDNIŠTVA
Če je molitev pogovor z Bogom, potem je prva in največja molitev molitev Njega
samega. Vsa molitev, ki jo je človek namenil svojemu Stvarniku, je samo odsev
notranjega odnosa Svete Trojice.
Ko Bog govori, ustvarja stvari, ko moli, ustvarja odnose.
Gospod se daje in razdaja, mi pa se nastavljamo soncu Njegove milosti. Vse je dar, ki ga
v sladkosti ustvarjalnosti odkrivamo in izročamo drug drugemu.
Molitve so nas učili starši in kateheti, odkrivali smo jo v knjigah in med prijatelji. Na
najodličnejši način pa nam jo daje Gospod sam, ko ga častimo v najsvetejšem
zakramentu, v tišini duhovnih vaj, pa tudi v vseh čisto navadnih dneh našega življenja.
Slovenska Skupnost krščanskega življenja Gospoda ljubi. Veselimo se Njegove bližine.
Radi Ga poslušamo in se navdihujemo ob Njegovi besedi. Radi imamo molitev svetnikov
in molitev Cerkve. V svojem razlikovanju Ga kličemo na pomoč, v poslanstvu se
veselimo Njegove tihe prisotnosti.
Skupnost moli Boga s svojim obstojem. Časti Ga s premišljevanjem Božje besede, z
molitvijo svetega Ignacija, ruskega romarja, naših staršev. Skupaj smo sestavili molitve
za izrekanje zaveze in za naša romanja k Mariji. Ko si zapisujemo svoje najsvetejše
trenutke, spontano nastajajo nove molitve. Na duhovnih vajah si za to, da bi v urah
molitve lažje ostali osredotočeni na Gospoda in na pogovor z Njim, mnogi prizadevamo
na ta način, da si svojo molitev zapisujemo. Mnogokrat drug drugega za molitev prosimo
in si jo obljubljamo. Pri sveti maši, pri delu, ob pripravah na poslanstvo in na različne
dogodke odkrivamo vedno nove načine molitve.
Biti vedno z Njim in neprenehoma moliti sta evangeljski zahtevi, ki se zdita človeku na
začetku duhovne poti neuresničljivi. Potrebnega je nekaj napora in nekaj vztrajnosti.
Kmalu začnemo odkrivati, kako Bog sam dela dobro delo v nas, kako nas vedno nove
stvari in dogodki spominjajo Nanj. Molitev postaja lepa in privlačna.
Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih, potem nam je
govoril po Sinu. Danes Božjo besedo izgovarja Sveti Duh. Globoko v naših srcih. Je
začetnica naše misli in naše besede. Tudi naših dejanj. Več je je, kot bi pričakovali v svoji
krhkosti in ranjenosti. Več, kot bi si upali želeti. V pogum in pričevanje je natisnjena v
mnogih knjigah o molitvi in v knjigah molitve.
Svoje molitvene vzgibe si v Skupnosti sporočamo na različne načine. Ker na vseh naših
srečanjih tudi molimo, si moramo že zato, da se ne bi prenajedli vedno enake hrane,
izmišljati vedno nove molitve. Ob tem doživljamo bogastvo Boga. Za širjenje tega
Njegovega bogastva med brate in sestre je knjiga enostaven in močan način.
V to knjigo smo zajeli nekaj od tega. Pripoveduje nam, kako Gospod nagovarja Skupnost
in kako mu besedo vračamo. Naše molitve ne meri, ampak se je veseli. Knjigi smo dali
naslov ŽIVA MOLITEV. V njej so namreč zbrane tiste molitve, ki jih v naši skupnosti v
resnici molimo.
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Prvo in najobširnejše poglavje z naslovom PRIČEVANJA je namenjeno načinom
molitve. Kje iščemo Boga, kaj vse nas spominja Nanj, kaj nam pomaga k Njemu, kako si
organiziramo čas za molitev. Gotovo je to poglavje tudi najpomembnejše, saj z njim naše
delo postaja knjiga izumov in učbenik o molitvi.
Sledijo NAŠE MOLITVE, ki smo jih sestavili in zapisali sami. Mednje smo uvrstili tudi
nekaj molitev naših prijateljev patrov jezuitov. S to drobno pozornostjo bi jim radi izrazili
hvaležnost, ker so nas učili moliti, nas navduševali s svojim zgledom in ker spremljajo
Skupnost s svojo molitvijo.
Potem so tu še MOLITVE SKUPNOSTI, ki smo jih tudi sami sestavili in jih molimo
skupaj ob različnih priložnostih.
Prejeli smo kar precej MOLITEV SVETNIKOV. Po zgledu naših duhovnih očetov se
člani Skupnosti radi zatekamo k svetnikom, ki so vsak na svoj način že uresničili svojo
dokončno zvestobo Kristusu. Moliti z njihovimi besedami je veliko doživetje za
vsakogar, ki iskreno išče Boga.
Od vsega bogastva STARIH MOLITEV smo zapisali samo tiste, ki jih znamo na pamet,
kar nam je bilo poroštvo, da jih vsaj občasno tudi molimo.
Molitve, ki jih nismo znali uvrstiti pod nobenega od teh naslovov, smo poimenovali
DRUGE MOLITVE.
Naj bo knjiga ŽIVA MOLITEV nova prisrčna vez med nami.
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2. PRIČEVANJA
MOLITEV V AVTU
Ko se srečujemo v naših zakonskih skupinah, posredujemo drug drugemu dobre novice in
svoje izkušnje. Tudi o molitvi.
Nekoč je prijateljica v skupini povedala, da v avtu vedno moli. Sam sem v avtu
največkrat poslušal radio ali premišljeval vsakdanje misli. Včasih pa sem tudi molil. Zato
me je ta novica močno nagovorila. Odločil sem se, da nekatere svoje molitve, ki sem jih
svoj čas že molil, preizkusim tudi v avtomobilu, saj v njem preživim kar nekaj svojega
časa. Hvaležen sem prijateljici za njen zgled in povabilo.

MOLITEV EKSAMNA
Z molitvijo eksamna sem imel vedno težave. Na vsakih duhovnih vajah sem se vedno
znova ogrel zanjo, se nekaj časa z njo trudil in včasih ob njej doživljal tudi nekaj veselja,
na koncu pa vedno obnemogel in spet čakal na naslednje duhovne vaje.
Lani pa sem se odločil, da poskusim s posebnim eksamnom, to je z molitvijo, pri kateri se
osredotočimo na eno od svojih napak, ki jo premišljujemo pred Gospodom vsak dan in
toliko časa, da dosežemo nek napredek. Najprej sem mislil na takšen način opazovati
svojo skrb in strah za materialno blagostanje, a sem že po nekaj dneh spoznal, da je moja
mnogo bolj temeljna težava jeza. S svojo jezo se torej ukvarjam že skoraj celo leto.
Spoznavam njeno moč in nepokorščino, njene mnogotere obraze in načine, s katerimi je
vedno obremenjevala moje življenje.
V tem času sem svoja ravnanja, ki jih spodbuja čustvo jeze, uspel precej ozavestiti. Če me
je bilo nekoč pri eksamnu strah, kako se bom vpričo Gospoda sploh lahko spomnil
mnogih dogodkov, vzgibov in napak preteklega dne, me molitev posebnega eksamna
pripravlja, da se svoje jeze že sproti veliko bolje zavedam, jo sproti polagam pred
Gospoda in se je tudi veliko bolje spominjam. Moje jeze je tudi že nekaj manj. Sicer ne
gre na bolje tako hitro, kot bi si človek želel, ima pa ta molitev še nek drug, zelo močan
stranski učinek.
Že prav kmalu se je v moji notranjosti vse zelo umirilo in bolj kot kdaj koli prej okušam
mir srca, kakršnega prej nisem poznal.

JEZUSOVO IME
Nekoč nam je pri verouku župnik pripovedoval o nekem človeku, ki si je vse življenje
želel, da bi umrl z Jezusovim imenom na ustnicah. Ne spominjam se, morda je bil to
kakšen svetnik, vem pa, da nam je župnik kar nekajkrat priznal, da si tudi sam želi tako
umreti. Svetoval nam je, naj Jezusovo ime izgovarjamo vedno pred spanjem, saj ne vemo
zagotovo, ali se bomo zjutraj zbudili v nov dan. V srcu sem sprejel to možnost in sem po
končanih molitvah, ki sem jih molil vsak večer, zašepetal tudi Jezusovo ime. Moj oče ni
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bil navdušen, kadar smo z mamo molili: »Če to noč umrl bom, sprejmi dušo v večni
dom!« Mami je rekel, da je še premlada, da bi umrla. Vseeno sem s svojo drobno
molitvijo nadaljeval. »Moj Jezus!« sem kot zadnjo besedo pred spanjem molil tudi še pri
vojakih, potem pa se je počasi izgubila. Tudi nocoj, ko odidem spat, je ne bom pozabil
izgovoriti.

ŽIVLJENJSKI DEL ROŽNEGA VENCA
Na nekih duhovnih vajah v tišini, ki jih je vodil pater jezuit, smo imeli udeleženci prek
močne voditeljeve besede in različnih svetopisemskih odlomkov možnost začutiti
globoko hvaležnost za vse, kar nam želi Oče podariti prek svojega Sina, ki je v neizmerni
ljubezni do nas sprejel Očetovo voljo, da bi imeli tisto, česar vrednost je neprecenljiva –
življenje v polnosti. V trenutku namreč, ko je Bog vsakemu izmed nas vdahnil življenje,
nas je povabil k polnemu življenju in nam vcepil željo po telesni, čustveni in duhovni
rasti. V vseh teh pogledih je njegovo vabilo trajno in se najmočneje izrazi z Jezusovimi
besedami:
»Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.« (Jn, 10,10)
Bog je torej poslal Jezusa na svet zato, da bi vsi njegovi ljubljeni sinovi in hčere po njem
prejeli življenje v polnosti. Imela sem milost spoznati, kako velik in neizmerno vreden
dar je to, in v meni se je prebudila želja, da bi to zame pomembno spoznanje postalo
nekakšno vodilo vsakega posameznega dne, ki mi je podarjen, zato sem Jezusova vabila
vpletla v molitev rožnega venca in ga poimenovala kar »življenjski« del rožnega venca.
1. desetka:
»Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!« (Jn 13, 34)
Zdrava Marija ..., sad Tvojega telesa Jezus, ki nam daje zapoved ljubezni.
2. desetka:
»Svoj mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem.« (Jn 14,27)
Zdrava Marija ..., sad Tvojega telesa Jezus, ki nam podarja svoj mir.
3. desetka:
»Vse to sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno.«(Jn
15,11)
Zdrava Marija ..., sad Tvojega telesa Jezus, ki želi, da je Njegovo veselje v nas in da je
naše veselje dopolnjeno.
4. desetka:
»Na svetu boste imeli stisko, toda bodite pogumni, jaz sem svet že premagal.« (Jn 16,33)
Zdrava Marija ..., sad Tvojega telesa Jezus, ki nas bodri, naj bomo v stiskah pogumni,
ker je On že premagal svet.
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5. desetka:
»Če ostanete v moji besedi, ste resnično moji učenci. In spoznali boste resnico in resnica
vas bo osvobodila.« (Jn 8, 31–32)
Zdrava Marija ..., sad Tvojega telesa Jezus, ki nas vabi, naj ostanemo v njegovi besedi,
da bomo spoznali resnico, ta pa nas bo osvobodila.
6. desetka:
»Vi pa ste izvoljen rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last, da bi
oznanjali odlike tistega, ki nas je poklical iz teme v svojo čudovito luč.« (1Pt 2,9)
Zdrava Marija ..., sad Tvojega telesa Jezus, ki nas in naše rajne kliče iz teme v svojo
čudovito luč.

BRANJE BOŽJE BESEDE
Branje Božje besede je kakor voda, ki teče čez kamen.
Z ženo si že mnogo let vsako jutro prebirava odlomke Božje besede. Včasih sva si
odlomek izbirala po občutku, včasih tam, kjer se je knjiga odprla, v letošnjem letu pa
prebirava odlomke, ki so tisti dan na vrsti za bogoslužno branje pri sveti maši.
Ko odlomek prebereva, si poiščeva besedo, ki naju je nagovorila, in jo drug drugemu
zapiševa na listič papirja. Ta listič shraniva do naslednjega jutra vsak na svojem mestu,
kjer se preko dneva pogosto ustavljava, da si besedo lahko še prebereva. Vsako jutro
pride na to mesto nov listič, stare pa shranjujeva za spomin na najina srečevanja z
Gospodom. Za pogum za najino molitev, kadar nama ne gre dobro. Za hvaležnost.
Kdo ve, česa vsega Božja ljubezen ne bi mogla nakapati v najino življenje, če ne bi bilo
tega najinega vsakdanjega jutranjega opravila!

ZAHVALA ZA DAR VERE
Moj stric duhovnik, frančiškan, sedaj v sedeminosemdesetem letu starosti, nama je že ob
poroki povedal, da od svoje nove maše zvesto moli vsak dan tudi tole kratko molitev:
»Gospod, hvala Ti za dar vere in zakrament mašniškega posvečenja!« Po tej molitvi
dobiva moč za trdno vero (kar sije, ko govori o Bogu, Mariji, svetnikih) in za svoje
duhovniško poslanstvo. Že več kot triinšestdeset let vztraja v tej molitvi.
Tudi midva sva jo hitro posvojila in se skoraj vsakodnevno obračava k Bogu z njo takole:
»Gospod, hvala Ti za dar vere in zakrament svetega zakona!« Verujeva, da nama
spominjanje zakramenta daje moč za življenje, da črpava iz tega vira milosti, ki nam jo
daje Bog. Še posebej pa v preizkušnjah in času, nenaklonjenemu družini.
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VSE JE MILOST
V težkih trenutkih sva se zato tudi večkrat spomnila na besede, ki sva si jih izrekla pri
poroki, in jih tudi naglas ponovila drug drugemu: »Jaz, ..., sprejmem tebe, ..., za svojo
ženo/moža in obljubim, da ti bom ostal-a zvest-a v sreči in nesreči, bolezni in zdravju, da
te bom ljubil-a in spoštoval-a vse dni svojega življenja.« Izkusila sva, da to niso le
besede, ampak da resnično dajejo moč. Bolj kot da bi znala opisati z besedami, je
potrebno poskusiti. Drugi kratek vzklik, ki ga stric nenehno ponavlja, pa je: »Vse je
milost!« Utihnem, se zazrem v svoje življenje in ponovim, ponavljam z njim: »Vse je
milost.«

PONAVLJANJE DUHOVNIKOVIH BESED
Že dolgo se zavedam, da je sveta maša najlepša molitev. Občudujem različne evharistične
molitve in sem navdušen nad njihovo lepoto. To so zakladi Cerkve za občevanje z našim
Bogom.
Kljub temu pa sem bil pri sveti maši velikokrat nezbran in so mi misli tavale sem in tja.
Nekoč mi je prišlo na misel, da bi spotoma potihoma ponavljal besede, ki jih izgovarja
duhovnik. To metodo uporabljam pogosto in mi zelo pomaga.

SKUPAJ PRI SVETI MAŠI
Skoraj v vseh cerkvah je navada, da se Božje ljudstvo ob vhodu razdeli. Otroci so
običajno bolj spredaj, odrasli pa sedijo na svoji ženski ali moški strani.
Ko sem bil še otrok, je v naši domači župniji župnik uvedel družinske maše. Ena od treh
nedeljskih maš je bila takšna. Otroci smo sedeli skupaj s starši. Takrat se še nisem dobro
zavedal, kako pomembno bo to za moje življenje. Ne samo da smo bili otroci pri teh
svetih mašah bolj mirni in zbrani, bolj važno se mi zdi, da je bila družina med najsvetejšo
daritvijo skupaj pred Gospodom. Takšen ali podoben način sem v slovenskih cerkvah
videl še večkrat, ni pa postal splošno pravilo, kar sem si tako zelo želel.
Takoj po poroki sva se z ženo preselila v župnijo, kjer živiva sedaj. Bila sva edina, ki sva
hodila sedet skupaj. Zdaj, po večih letih, ko nisva več čisto edina, pa glavnina še vedno
sedi po starem.
Ko so prihajali otroci, sva jih imela ob sebi. Kar žal nama je bilo, ko so počasi odhajali k
ministrantom in mladim pevcem. Kot da bi z njimi odšlo tudi nekaj naše skupne molitve.
V zakramentu zakona smo združeni vsi trije. Midva in najin Bog. Tudi otroci so zraven.
Pri sveti maši se nam Gospod daje z dna svojih globin. Z ženo preživiva premalo časa
skupaj. Rada bi ga več. Premalo tudi v pogovoru z Njim. Vsaj pri sveti maši smo lahko
eno.

8

SKUPNOST KRŠČANSKEGA ŽIVLJENJA

MOLITEV NAMESTO UVODOV IN ZAHVAL
Verniki pri sveti maši velikokrat pripravijo različne uvode in zahvale. Uvode na začetku
svete maše, pri prošnjah, pred očenašem. Zahvale po obhajilu, včasih kakšni osebi:
duhovniku, škofu. Srečanja skupin običajno začenjamo z molitvijo. Tudi pri tem
napravimo vsaj kratek uvod.
Kakšna je razlika med sledečima uvodoma v očenaš?
»Dragi prijatelji, zdaj bomo zmolili očenaš za našo župnijo, posebej še za vse bolne in
uboge.«
in
»Gospod, vsemogočni Bog, z molitvijo očenaša Te prosimo za našo župnijo, posebej še za
vse bolne in uboge.«
Prvi uvod je le »uvod«, drugi uvod pa je tudi »molitev«.
V svoji osebni molitvi te napake ne delamo. Kakor hitro pa nas je skupaj več, se že raje
obračamo drug na drugega in na našo skupino, kakor da bi se naravnost na Gospoda.
Na začetku naše poti Skupnosti krščanskega življenja, v Kresu, smo se učili zajemati zelo
globoko. Odnos voditeljev Kresa z Gospodom je bil otipljiv, zelo na blizu. Ta bližina se
je skoraj nezavedno preslikala tudi v mojo molitev. Seveda ne kar tisti hip, ampak počasi,
z meseci zorenja in z leti odraščanja. Vse bolj sem čutil, da je prav tudi med skupno
molitvijo nagovarjati Gospoda. In brate prek Njega.
Vse odnose živeti s Teboj. Smo samo orodje Tvojih rok. Gospod, povej jim Ti, moja usta
jim ne znajo spregovoriti o meni.
Če bi verni ljudje bili res dosledni, bi vsa naša komunikacija potekala preko Tebe, preko
Duha.
In potem bi se tudi tale moja izkušnja o molitvi namesto z: »Verniki velikokrat pripravijo
pri sveti maši …« začela z: »Gospod, Ti veš, da verniki …«

PRED NAJSVETEJŠIM
Že veliko let hodim na duhovne vaje v tišini, ki običajno trajajo pet dni. V prvih letih sem
težko zdržal toliko časa. Čas sem si krajšal s sprehodi, na katerih sem sicer tudi vsaj nekaj
časa molil z besedami in se trudil, da bi bilo vse zajeto v molitev.
Z leti pa me je vse bolj privlačila kapela. Zdaj na duhovnih vajah skoraj vse določene
molitve opravim v kapeli pred Najsvetejšim.
Zanimivo se mi zdi, da se ta isti proces, za katerega sem potreboval mnogo let, izvrši tudi
na vsakih duhovnih vajah posebej. V začetku nas je v kapeli samo nekaj, a z vsakim dnem
se prostor polni, ko skupaj povečujemo družbo Gospodu.
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Saj vemo, da je Bog povsod doma, in še kako lepo Ga je srečati v spokojnosti večera ali v
zrelem žitu. Zdi pa se mi čudež, kako nas vse na še poseben način privlači Bela hostija.

ROKE V OBJEMU
V Kresu smo očenaš molili tako, da smo se v krogu držali za roke. Intimnosti Jezusove
molitve smo dodali intimnost našega prijateljstva. Ne vem, kdo se je tega domislil, bila pa
je ta molitev med največjimi izkušnjami mojega zorenja v odnosu do Gospoda. Tudi še
zdaj, po mnogih letih, v skupnosti uporabljamo takšen način molitve, kadar smo si zelo
blizu ali kadar si želimo spet na novo obuditi okus nekdanje bližine.
Kakor v molitvi očenaša z leti prihajam do vedno novih navdihov, spoznanj in povezav,
tako me tudi v krog sklenjene roke prijateljev, ki izgovarjamo najsvetejšo molitev,
nagovarjajo vedno z novim čustvom. Kakor da bi molili drug drugemu v brezmejnem
zaupanju, da je Gospod v njem doma, kakor da bi z objemanjem prijateljevih rok božali
Boga v njem.
To je molitev Skupnosti v Gospodu.
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RAD VAS IMAM
Nekoč sem bral o neki slavni pevki, ki se je na svoje nastope pripravljala tako, da je
kukala skozi špranjo v zavesi v dvorano, opazovala ljudi, ki so čakali nanjo, in si
ponavljala:
»Rada vas imam, rada vas imam!«
Že od srednješolskih let prebiram v cerkvi Božjo besedo. V naši župniji imamo
organizirano branje beril in vsak mesec pridem enkrat na vrsto. Velikokrat se pred svojim
nastopom za brate v cerkvi spomnim teh pevkinih besed in si jih ponovim.
In kakor si duhovnik pred branjem evangelija šepeta:
»Gospod, bodi v mojem srcu in na mojih ustnicah, da bom dobro oznanjal Tvoj
evangelij!« tako si tudi sam, ko se priklonim oltarju in stopim k ambonu, obudim v srcu
to pevkino besedo: »Rad vas imam, rad vas imam!«
In se zahvaljujem Gospodu, da jih imam lahko rad z Njegovo ljubeznijo, ko nam govori
svojo besedo milosti in blagoslova.

O MOJ BOG
Veren človek srečuje Gospoda povsod, najmočneje v trpljenju.
Nekoč sem se ponoči prebudil ob svoji ženi. Bilo ji je hudo in ni mogla spati. Tiho si je
šepetala:
»O moj Bog!«
Poznal sem njeno bolečino, ki se mi je v tistem hipu zazdela kot gora. Takrat sem prvič z
njo skupaj molil to molitev. Hvaležen zanjo, za njeno vero, za odrešenje, ki že utripa v
njeni molitvi.
Kasneje, ko sem tudi sam v svojih težkih časih ponavljal ta vse bolj spontan vzklik, se mi
je razodelo, da je ta molitev le skrajšana oblika molitve ruskega romarja, ki smo se je
naučili v Kresu in v Skupnosti krščanskega življenja:
»Jezus Kristus, Božji Sin, usmili se mene, grešnika!«

POVEZANOST ŽIVIH IN POKOJNIH
Družina je najbolj močna Skupnost in Bogu najljubša; to čutimo od rojstva in kasneje
skozi celo življenje, pa naj se nam kasneje v življenju dogaja karkoli … Vezi oče-otrok,
mati-otrok, žena-mož, stric-nečak … in vse družinske podmene so od vseh najmočnejše,
kar tudi izkustveno spoznavamo. Družina in rodbinske vezi nas neizogibno določajo,
psihološko, mentalno, vizualno, gensko … To spoznanje, ki sem si ga pridobil v življenju,
vse bolj opredeljuje in določa tudi mojo molitev.
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Bistvo krščanske vere je v posmrtnem življenju, da se torej življenje ne konča s smrtjo.
Ta primarna skupnost, ki jo določa močna rodbinska vez, se nadaljuje in ima pomembno
vlogo tudi po smrti, samo na drug način – duhoven. Nekateri se bolj, drugi manj
zavedamo, da je med živo in pokojno dušo posebna vez – odnos. Ta primarna vez se ne
konča s smrtjo, ampak se nadaljuje tudi po njej. V molitvi smo lahko vsi povezani med
seboj.
Tako kot vedno je tudi danes vprašanje sobivanja sveta živih in pokojnih zavito v
skrivnost in si ga pogosto različno razlagamo, še raje pa se mu izogibamo in ga
zavračamo. Tudi svetopisemska sporočila, ki se nanašajo na to področje, pogosto
preslišimo ali jemljemo z zadržki in predsodki. Pa ne nujno zato, ker so nam
nerazumljiva, pogosto bolj zaradi tega, ker bi njihovo sprejemanje in poosebljanje imelo
korenite posledice v našem življenju in dojemanju. Neredko vsako tako misel zavračamo,
kot da se nas ne tiče, ali si ustvarjamo miselne predstave, ki nas ohranjajo indiferentne do
drugih svetov in povezav. Posledično ostajamo v kratkoročnem in zelo omejenem
miselnem dojemanju in prizadevanju, ki ga opredeljuje zgolj sedanje preživetje in
kratkotrajna minljivost. Zanimivo je tudi, da smo do presežnega različno dojemljivi in
odprti; včasih bolj, včasih manj, pa naj gre za nekoga, ki se opredeljuje za nevernika ali
vernika (slednje ne glede na versko pripadnost).
Če pogledamo pomen svetih zakramentov, lahko ugotovimo, da ti predstavljajo temelj
krščanskega življenja in presegajo dojemanje zgolj zemeljskega. Sveti zakramenti že v
sedanjem življenju izražajo in tudi obljubljajo neko drugo, tj. posmrtno – večno življenje.
Zaradi njihovega omejenega razumevanja ali zavračanja se temu primerno odzivamo tudi
na njihove spremljajoče pojave, kot so na primer pričevanja ali pisanja o življenju
svetnikov, katerih življenja najpogosteje kažejo na eno samo prizadevanje. Neprestano
prizadevanje za odrešitev duš, ki so spoznale presežno vrednost podarjenega življenja.
»Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi …« (Mt 13,46).
Mogoče je branje svetnikov občasno prijetno in v spodbudo, ker pritegnejo njihova
drugačna prizadevanja in zanimive pripovedi. Pogosto pa je precej težje sprejeti njihovo
bistvo in sporočilo, ker je njihovo prizadevanje namenjeno drugim, očem nevidnim
ciljem. Podobno velja tudi za sporočila iz Marijinih ali drugih romarskih svetišč.
Zato ne preseneča, da človek še posebej zavrača ali dvomi o pomenu in potrebi molitev za
pokojne. To zlasti velja za duše v vicah, saj imamo težave že z dojemanjem pekla in
nebes. Posledično se o tem ne želi razmišljati in se o tem raje molči, ker odvrača od
tistega, kar velja za pomembno ali potrebno. Pogosto na tak način tudi prav ravnamo, ker
nam ni dano razumeti in se s tem zapletali. Pri tem lahko pomaga Božja beseda, ki pravi:
»Zdaj gledamo z ogledalom, v uganki, takrat pa iz obličja v obličje. Zdaj spoznavam
deloma, takrat pa bom spoznal, kakor sem bil spoznan.« (Kor 13,12)
Pa vendar izkustveno spoznavam, da se v molitvi odpira nov, očem skrit svet, ki ga srčna
in vztrajna molitev približa; udomači dva ločena svetova, kjer se prečisti bistveno od
nebistvenega. Te molitve se mi zdijo zelo pomembne, posebno veljavo imajo zlasti med
sorodniki in bližnjimi, ker je osnoven odnos močnejši od ostalih, površinskih in
kratkotrajnih. Ta vez se v molitvi krepi s spoznanji in znamenji, ki presegajo razum in
ozko vedenje, saj nam na nedoumljiv način prikličejo spomine ali dogodke, ki jih ob tem
čisto drugače razumemo ali spoznamo. Pa ne gre samo za kopičenje spoznanj, temveč za
sodelovanje v odrešenjskem načrtu in podpori. Rodbinska molitev z darovanjem svetih
maš pa ima za pokojne še poseben učinek – milosti. Na ta način namreč sam Gospod
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vstopa v ta bližnji odnos s svojo sveto daritvijo in zavezo, ki nam jo je dal ob evharistični
postavitvi.
Svetost človekove duše je najvišji cilj. To je enost v Gospodu. Od takšne svete osebe/duše
je največ uslišanih priprošenj – zato se rad priporočam svetnikom kot tudi Božji Materi.
Potrebno se je tudi zavedati, da je prizadevanje za svetost omogočeno samo v sedanjem
življenju, v času, ko le bežno spoznavamo, zato nam je spoznanje tistih, ki so prehodili
našo pot in prišli do celostnega spoznanja, v veliko pomoč.

MOLČATI IN TIHO ČAKATI
Ko je moja molitev postajala vedno zaupnejša in vedno globlja,
sem znal vedno manj spregovoriti.
Slednjič sem povsem utihnil.
Postal sem, v tem je še večje nasprotje, kot da bi molčal,
postal sem poslušalec.
Najprej sem menil, da moliti pomeni govoriti,
toda spoznal sem, da moliti ne pomeni zgolj molčati,
marveč poslušati.
Tako je: molitev ni prisluškovanje tega,
kar sam si govorim.
Moliti pomeni:
molčati in tiho čakati,
da molivcu sam Bog spregovori.
13
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NEKEGA VEČERA
Nekega večera, ko sem osemletnega Andreja peljala domov z gimnastike, naju je
naenkrat prehitel objesten voznik, ki je kar cik-cak menjaval pasove na avtocesti. Oba sva
se zgrozila in Andrej je začel na glas razmišljati, kaj vse bi se lahko zgodilo.
»Lahko bi se zaletel v koga, ki ga ne bi pričakoval z desne strani, in hudo poškodoval
njega in njegovo družino.«
»Strašno!« sem izdahnila.
On pa je nadaljeval: »Ampak to še ni najbolj strašno. Ali veš, kaj je najbolj strašno?«
Malo me je mrazilo ob taki temi, ampak otroška vprašanja vedno jemljem skrajno resno.
In sem poskusila: »Najbolj strašno bi bilo, če bi v tunelu ne uspel zaviti in bi se zaletel v
zid in se ubil.«
»To je strašno, ampak ni najbolj strašno. Ali veš, kaj je najbolj strašno?«
Zdaj me že pošteno stiskalo, kam bova vendar prišla. Potem sem se vdala: »Ne vem,
prosim, pa ti povej.«
»Veš, kaj je najbolj strašno? To, da si stran od Boga!«
Čisto sem osupnila. Čez nekaj trenutkov sem priznala: »To je res. Resnično. Kdo ti je to
povedal?«
»Mami,« je rekel, še vedno resno in ponosno, kot bi mi pokazal biser iz nekega njunega
zelo pomembnega pogovora.
»Slavim te Oče, Gospod nebes in zemlje, da si to prikril modrim in razumnim, razodel pa
otročičem.«
Razumela sem, kako pomembno je, da se z otroki odkrito in jasno pogovarjamo o tem,
kar smo sami razumeli kot bistveno v življenju. Tudi če še ne razumejo vse razsežnosti
sporočila, je to največ, kar jim lahko položimo v njihovo »malho« za življenje.

BIL JE GLAS RAHLEGA ŠEPETA
Ko gledam nazaj na svoje življenje, ugotavljam, da imajo v njem ignacijanske duhovne
vaje v tišini osrednje mesto. Po drugi strani pa je ta ugotovitev prav smešna, če ne tudi
farizejska, saj sem od svojega dvaintridesetega leta, ko sem šel prvič na duhovne vaje in s
tem nadaljeval vsaj enkrat letno, od 365 dni, kolikor jih je običajno v letu, duhovnim
vajam posvetil le dobrih pet dni na leto oziroma od 6.930 dni le 95 dni, kar je manj kot
1,4 %.
Kako potem lahko rečem ali si mislim, da imajo duhovne vaje osrednje mesto? Njihovo
vlogo zaznavam predvsem v tem, da se kažejo kot moj osebni vir življenja. S tem, da v
tem posvečenem času prihajam pred Gospoda z vprašanji, skrbmi, dvomi, veseljem,
skratka z zadevami, ki posamezno obdobje najbolj zaznamujejo. Konkretna obdobja so
me zaznamovala glede odločitev o moji veri, krstu, izbiri Cerkve (katoliška, baptistična,
binkoštna, pravoslavna …), glede odločitve za poročenost ali samskost oz. konkretno
potrditev Neli za mojo ženo, in tudi glede odločitev o načinu dela, izbiri službe, kasnejših
menjav služb, odnosa do žene, otrok, dela. Vse te odločitve so zaznamovale duhovne vaje
in dale mojemu življenju tih pečat. Skratka, v vsem tem času doživljam, da me Gospod
spreobrača, mi kaže varno pot, potrjuje in usmerja, pri čemer mi znova in znova mehča
srce, ga očiščuje razne navlake, ki mi zastira pogled in ovira korak.
Na teh poteh duhovnih vaj srečujem tudi svete osebe, ki jih priporoča sveti Ignacij in se
sprva zanje nisem kaj dosti zmenil. Sveti Ignacij v svoji knjižici Duhovne vaje svetuje še
marsikaj drugega, za življenje zelo koristnega. Na primer, osebno sem spoznal zelo veliko
14

SKUPNOST KRŠČANSKEGA ŽIVLJENJA

razliko, če se na duhovne vaje pripravljam z molitvijo ali če se tja odpravim brez vsakršne
predhodne priprave. Predhodna molitev in priprošnja izbrani osebi, ki jo povabim, da me
v času duhovnih vaj spremlja, je še posebej koristna in tolažilna. Tako sem se v letu, ko
sem pred duhovnimi vajami prebiral življenjepis svetega Leopolda Mandiča, obračal k
njemu s priprošnjo za moje duhovne vaje in ga povabil, da se po opravljenih molitvah,
kot priporoča tudi sveti Ignacij, vedno najprej pogovorim z njim, nato pa še z Božjo
materjo in Bogom Očetom.
Ta sveti pater – kapucin, osebni spovednik nepreglednih množic iz prejšnjega stoletja – je
svojo vlogo opravil dosledno in brez olepševanj. V najinih pogovorih, ki so sledili
posameznim molitvam, je bil vselej izredno zbran, jasen in zelo tenkočuten. Pater
Leopold mi je znal jasno svetovati in opozarjati na moje slabosti brez ovinkarjenja.
Nasprotno, čutil sem, kako odgovorno in dosledno opravlja svojo nalogo pred Bogom in
mi v ničemer ne prizanaša ali popušča. Pater, ki je večino življenja prebil v spovednici,
mi je odgovarjal na razne reči. Med drugim, kako naj ravnam z jezo in podobnimi grehi,
ki me nadlegujejo. Dejal je: »Opazuj, glej svojo jezo, bes … skupaj z Gospodom.
Pozorno zri z njim na svoje slabosti, vzemi si čas in se temu ne izmikaj. Če želiš nekomu
nekaj darovati, pokazati, mu tega ne skriješ ali zadržiš zase. Nasprotno, prizadevaš si, da
mu vse po vrsti in zelo nazorno predstaviš, da tako lahko najbolje spozna tvoj namen in
vzgib. Tako je tudi z grehom. V miru in brez hitenja zri nanj skupaj z Gospodom in ga
opazuj z različnih plati, tako bo ta izpuhtel in izgubil svojo moč. Skušnjavec pa deluje
ravno nasprotno, vse slabosti želi prikriti, da bi lahko kasneje z njimi presenetil in
škodoval.«
Ob takih pogovorih sem se tudi spraševal, ali so sploh resnični in zakaj bi se pogovarjal z
drugimi osebami in ne le z Bogom, saj vse prihaja od Njega. Pa me tudi pri tem Bog ni
pustil brez odgovora. Večine odgovorov ne znam napisati, pa vendar si bom drznil
zapisati nekaj misli iz pogovora z Bogom Očetom:
»Za nekatere stvari je bolje, da pridejo od prijateljev kot le od Boga. Podobno kot si lahko
učenci medsebojno pomagajo brez posredovanja učitelja. Zaupen prijateljski pogovor je
človeku blizu in domač, podobno kot je staršem ljubo, da se otroci medsebojno podpirajo
v dobrem. Tako je takšnega sodelovanja vesel in željan tudi naš skupni Oče. Ne gre za to,
da Bog česa ne bi znal primerno povedati ali sporočiti, če je potrebno bo to zagotovo tudi
storil, in to na nam razumljiv način.«
V zadnjih letih se v takšnih pogovorih obračam tudi k Materi Božji. Za razliko od
prejšnjega opisa Mater Božjo vedno doživljam kot nežno, dobrohotno in materinsko in je
tudi v pogovorih drugačna od ostalih. To razliko bi še najlažje ponazoril z mislijo, ki mi
ostaja z nekih duhovnih vaj
»Če so svetniki, kot je pater Leopold, na Gospodovi trti prečiščena in skrbno negovana
mladika, ki rojeva obilo dobrega sadu, je Marija en sam cvet, ki se odpira Gospodu.«

MOLITI V SRCU IN S SRCEM
Avtorji krščanskega vzhoda pravijo, da je najpomembnejša molitev tista, v kateri
prevladujejo »občutja srca«. Teofan Zatvornik, denimo, piše: »Ko izrečete svojo molitev,
skušajte to storiti tako, da bo prišla iz srca. V svojem pravem smislu molitev ni drugega
kot vzdih srca k Bogu; ko manjka ta polet, ne moremo govoriti o molitvi.«
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KAKO PA MOLIMO S SRCEM, IZ SRCA?
Molitev je pogovor, zato s srcem molimo takrat, ko se polno zavedamo, s kom govorimo,
s kom se pogovarjamo, komu pripovedujemo, koga poslušamo.
Molitev iz srca ni ponavljanje ene same večne prošnje, čeprav si še tako želimo, da bi bili
uslišani. Povemo jo na začetku molitve. Bog, Marija, svetniki, h katerim se zatekamo, že
brez tega vedo, kaj nas tare. Vsekakor je prav, da povemo. Toda potem mora slediti
pogovor, molitev obrazcev, ki jih imamo veliko in so lahko zelo lepi, če jih izgovarjamo
zavestno in ob njih premišljujemo. Počastimo našega Očeta, našega Stvarnika, Svetega
Duha, počastimo Božjo Mater in svetnike, posebej tiste, ki so nam ljubi. Na koncu pa naj
bo spet pogovor, zahvale, tokrat s svojimi besedami; naj spregovori naše srce. Naj bo
zahvala za vsak preživet trenutek, za vsako srečanje; prijetno ali neprijetno.

HVALEŽNOST
Pazite, da v življenju ne pozabite na hvaležnost.
Pa saj to že veste.
Ampak ali to resnično živite?
Ste hvaležni, da imate hrano?
Niste, saj jo imajo vsi okrog vas.
Pa bi morali biti. Prišel bo čas, ko bodo ljudje spet lačni, ko bodo hvaležni za vsak košček
kruha, ki ga bodo lahko pojedli.
Zahvaljujte se Bogu za hrano. Vsaj pomislite na to, da če bi se rodili kje drugje, ni nujno,
da bi imeli hrane v izobilju.
16
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Ste hvaležni, da imate otroke, starše?
Niste, saj jih ima lahko vsak okrog vas.
Pa še same skrbi in težave imate z njimi.
Če bi bili vsak dan hvaležni zanje, potem bi bili bolj odprti v odnosih z njimi, bolj
pripravljeni na pogovor, več ljubezni bi jim dajali in prejemali od njih.
Ste hvaležni, da imate dom?
Niste, saj vam pripada, ker ste si ga ustvarili.
Pa bi lahko bili. Koliko brezdomcev, koliko beračev je prepuščenih ulicam, cestam, brez
strehe nad glavo.
Zahvaljujte se Bogu za dan, ki ste ga preživeli.
Nikoli ne veste, ali je to vaš zadnji dan v življenju na zemlji.

KUHINJA
Kupila sva novo kuhinjo.
Preden sva jo kupila, sva se pozanimala o marsičem. Ogledala sva si mnogo kuhinj in si
predstavljala, kako bi pristajale najini hiši. Molila sva za pravo izbiro, saj je to draga stvar
in se ne odločiš zanjo kar tako.
Zdaj jo imam. Ne sprašujem se o tem, ali bi jo menjala. Tukaj je. V njej se dobro počutim
in sem z njo zadovoljna. Blizu mi je. Vse njene kotičke poznam. Navadila sem se nanjo in
mi je ljuba vsakič, ko stopim vanjo. To je moja kuhinja. Preprosta, že malce zastarela,
vendar jo imam iz leta v leto rajši. Vsak kotiček v njej je dobro narejen in umerjen.
Ko grem na obisk in vidim druge kuhinje, sem jih vesela. Vsaka je lepa po svoje. Vendar
me nobena ne zamika tako, da bi jo imela sama. Včasih dobim pri kakšni kuhinji idejo, s
katero bi malce popestrila svojo, dodala kako dekoracijo ali premaknila nekaj na drugo
mesto, da bi bilo bolj priročno. Tako tudi naredim in potem se mi moja kuhinja zdi še
lepša in še bolj praktična.
Tako je tudi z mojim odnosom do stvari.
Dobila sem moža, s katerim sem zadovoljna. Molila sem zanj in dobila točno to, kar
potrebujem za svoje življenje. Vem, da sva si namenjena. Verjamem, da naju je Gospod
poklical in združil. To je moj odnos, to je moja kuhinja.

LIKAM
Oh, kako težko se je spraviti k likanju. Danes je cela gora.
Spomnim se, da sem nekoč slišala o neki ženi, ki ji je bilo likanje vsakdanji kruh – z njim
je preživljala družino. Likanje je vzela zares, z njim je služila ljudem, ki jih je imela rada.
Likala je vzorno, natančno, tako kot mora kirurg natančno opraviti operacijo, da je
uspešna.
Tudi sama vzamem likanje kot služenje. Ni vedno prijetno. Ko je kup velik, je potrebno
veliko truda. Vendar gre. Počasi, en del, znova en del, en del, en del … Kup se manjša in
manjša.
In sem že na koncu.
Vmes molim. Ker ne morem držati v rokah rožnega venca, sem si nastavila deset
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žebljičkov. Vsakega posebej pomaknem na drugo mesto, kadar zmolim en očenaš. Tako
vem, kdaj je na vrsti nova desetka. Včasih molim po namenu. Ena za mene, nato za moža,
pa za prvega otroka, za drugega …, za njihove sopotnike in če dvakrat zmolim zanje, je tu
nova desetka.
To mi je v veselje. Gospodu izročam sebe in svoje najdražje. On najbolje ve, kaj je dobro
za nas. Če Mu zaupam, je mnogo lažje.

STOPNICE
Znova sem nekaj pozabila in moram po stopnicah, kdove kolikič že danes. Nekdo me
kliče in grem. Hitro stopim po stopnicah in si rečem: »Nič hudega, to je samo dobro za
moje zdravje.«
In mi ni težko znova prehoditi vseh stopnic. Z mano po stopnicah hodi tudi Gospod.
Vedno je z menoj, zato sem lahko dobre volje, ker me podpira in mi daje moč. Vem, da
sem v njegovih očeh ljubljena, in to mi zadostuje.

POGOVOR S PRIJATELJI
Znova se pogovarjamo o lepih in globokih stvareh. O čisto vsakdanjih in vendar pravih.
Njihove besede srkam vase kakor goba. Oni govorijo iz svojega življenja, iz svojega
doživljanja. Mogoče bom tudi sama nekoč doživela nekaj, kar pripovedujejo danes.
Takrat bom imela že neko znanje o tem, prijatelji so mi že povedali, kaj so naredili v
takem primeru. Mogoče bom tudi sama naredila takrat tako, mogoče bom naredila
drugače – tako, da bo prav meni. Čutim, da mi Gospod vedno znova na pot pripelje
prijatelje, ki mi kažejo pravo pot. Slišim stvari, ki mi jih v življenju Gospod pripravlja, in
tako se nanje lahko pripravim. Nisem presenečena, ker vem, da je podobno pot pred mano
prehodilo že mnogo ljudi – in da se da. Vse je mogoče z Božjo pomočjo.

OČE IN DELO
Moj oče je velikokrat dejal: »Ko sem delal, sem razmišljal o tem in onem. Ko sem bil pri
maši, sem premišljeval o tem in onem – kako bom kaj naredil, kaj bom kupil.«
Delati in premišljevati je lepo. Moliti in premišljevati je lepo. Takrat je s teboj Bog in
Bog ti ne pošilja slabih idej.

BLAGOSLOVLJENA SVEČA
Prav gotovo mora imeti tudi blagoslovljena sveča posebno moč. Prižgano imamo že
mnogo let pri vsakem kosilu. Blagoslavlja jedi in vse nas. Prižgano imamo ob posebnih
priložnostih (krst, sveto obhajilo, birma, poroka …).
Blagoslovljeno svečo imam prižgano tudi vsak torek, ko molim molitve k sveti Marti. To
je stara molitev, ki sem jo dobila pred leti. Neko poletje smo šli na dopust na otok in
doma sem pozabila blagoslovljeno svečo. Prišel je torek – kaj naj zdaj storim? Do
blagoslovljene sveče nisem mogla, pa sem poklicala mamo, ki je bila doma, da je ob
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določenem trenutku prižgala v Sloveniji blagoslovljeno svečo, sama pa sem na jugu
hrvaškega morja molila molitve. Sij blagoslovljene sveče ter materina ljubezen,
razumevanje in veselje so premagali razdaljo, ki nas je ločevala.
Za Gospoda je razdalja nepomembna. Pomembna je ljubezen, ta premaguje vse razdalje.

SVETI JOŽEF
Dotaknilo se me je pričevanje nekega moža. Bil je nezakonski otrok in mati je razmišljala
o splavu, pa je nekega večera, ko je molila pred kipom svetega Jožefa, le-ta »odkimal« in
zanjo je bilo to znamenje, da mora otroka donositi. Tako se je mož že kot fant zatekel k
svetemu Jožefu, ki mu je poslej nadomeščal očeta.
Kako močno je to pričevanje! Sveti Jožef je lahko tudi naš pomočnik, pomočnik vsem
očetom, samo prositi je potrebno in se zatekati k njemu.
Enako velja tudi za druge svetnike (sveto Marijo, sveto Ano – kadar matere mislimo, da
moramo same nositi breme …).
Kako lahko in preprosto je življenje, če ga polagamo v Božje roke. Prosiš. Če veruješ, da
nam Gospod nameni le najboljše (kot mati svojemu otroku), potem sprejmeš iz Božjih rok
vsak dar. Tudi tak, za katerega v danem trenutku ne veš, ali ti res prinaša nekaj dobrega.
Bog deluje na dolgi rok, mi pa želimo cilj videti takoj.
Tudi Job je bil preizkušan. Želim si, da bi imeli moč v velikih težavah odreagirati kot Job:
»Prav, Gospod, sprejmem tudi to žrtev, vendar se ne bom odvrnil od Tebe.«
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MOLITEV
Včasih mi je bilo težko ponavljati obrazce, moliti očenaš, rožni venec. Vedno sem
mislila, da kadar molim, moram premišljevati samo besede, ki jih molim.
Potem sem si nekoč »upala« moliti IN HKRATI premišljevati svoje življenje, težave in
radosti. To mi je bilo tako domače, ljubo. Verjamem, da Bog želi, da skozi molitev
sprejemam in spremljam svoje življenje. Tako mi je molitev rožnega venca postala
podlaga – kot zemlja; moje misli, premlevanje težav, dogodkov, radosti in življenja pa kot
nekaj, kar teče nad tem.
Čeprav si sliši čudno, lahko molim in mislim na drugo. Besede rožnega venca so mi
začele teči v ozadju, v ospredju pa se pogovarjam z Bogom, Mu izročam, se zahvaljujem,
potožim, prosim.

TO NAJ TI PA BOG PRI OTROCIH POVRNE
Ko sem bila mlajša, sem velikokrat slišala: »To ti naj pa Bog pri otrocih povrne.«
Danes se teh besed večkrat spomnim in vam pravim – ne »šparajte« teh besed.
Izgovarjajte jih, ko mislite, da jih mladi zaslužijo. To je največje plačilo, kar ga je moč
dobiti.
Gospod, hvala. Hvala za vse tiste ljudi, ki so mi v življenju to izrekli. Hvala, da si jih
uslišal.

BOG VIDI IN USLIŠI
Gledala sem neko knjigo v knjigarni, si vzela uro časa, da sem jo prebirala, a je nisem
kupila, čeprav bi jo zelo rada. Vedela sem, da moram denar prihraniti za druge stvari. O
tem nisem pripovedovala nikomur.
Čez mesec dni me je obiskala prijateljica. Prinesla mi je darilo – knjigo, ki sem si jo
želela. Vem, da jo je kupila z zadnjimi novčiči. Kupila mi jo je, ker me pozna, ker sva
prijateljici.
Gospod, hvala. To so majhni čudeži, po katerih spoznavam, da si.
Želela sem si, da bi si z možem vzela čas zase za pogovor (o otrocih, delu, službi). Prosila
in molila sem – Gospod nama je dal še več. Čas drug za drugega, mir v srcu, ljubezen.
Gospod, hvala. Pričakovala sem malo – dobila sem ogromno.
Najbližji me je prizadel – enkrat, dvakrat, trikrat … Nisem vedela, kako naj pomagam
njemu in sebi. Spomnila sem se na Arškega župnika. Za svoje farane se je bičal, sam trpel
za njihove grehe, da bi jim ljubi Bog odpustil in jih privedel na pravo pot. Da bi se sama
bičala, bi bilo prehudo in še preveč očitno, če bi se postila, ne bi zdržala. Potem sem se
spomnila, da lahko molim. Če me prizadene malo, bom zmolila očenaš, če veliko, pa
rožni venec. Delala sem si črtice (za manjše) in črte (za večje) in molila, kadar sem imela
čas.
Gospod, hvala. Dal si mi mnogo več, kot sem pričakovala. Tudi najbližjemu si povrnil
srčni mir in ljubezen, s katero ljubijo nedolžni otroci.

20

SKUPNOST KRŠČANSKEGA ŽIVLJENJA

TORTA
Ko sem prvič pekla torto, sem zmolila očenaš za vse, ki jo bodo jedli. Ta navada se je
ohranila do danes, večkrat pa zmolim tudi ob drugih priložnostih, ko kuham ali pečem –
za tiste, ki bodo to jedli.
Ker Gospod rad blagoslavlja …

BLAGOSLOV
Ko je bil sin star štiri leta, se mu je velikokrat sanjalo o Mariji. Vedno samo lepe stvari.
Nekoč pa se je zjutraj prebudil in mi rekel: »Danes se mi pa ni sanjalo o Mariji!«
»Kaj pa se ti je sanjalo?« sem ga vprašala.
»Danes pa se mi je sanjalo o Jezusu. Rekel mi je: Vaša družina ima ključ za nebeška
vrata.«
Njegova navzočnost me je velikokrat spomnila na molitev. Ko sem povedala, da bomo
dobili dojenčka, je na moj trebuh naredil križ in tako smo začeli blagoslavljati tudi
dojenčka, še preden je prišel na svet.
Ne mine jutro ali večer, da ne bi drug drugemu naredili križ. Če pa je razdalja slučajno
prevelika, drug drugega blagoslovimo v mislih.

MOLITEV V AVTU
Na misijonsko nedeljo je pred mnogimi leti nekdo na radiu Ognjišče dejal, da bi bilo
veliko bolje, če bi ljudje med vožnjo več molili in manj preklinjali. Te besede sem vzela
zares in odtlej vedno, kadar se vozim sama, molim v avtu rožni venec. Že kot otrok sem
bila navajena, da je mama pred vožnjo prosila za srečno vožnjo. Tudi mi smo bili
navajeni, da smo pred dolgo vožnjo zmolili za srečno pot in za lepo preživet dan v avtu.
Pred mnogimi leti sem kot po navadi molila rožni venec. Spomnim se, da sem ravno
molila za moža, ko sem zagledala avtomobil, ki je po stranski cesti z veliko hitrostjo
peljal proti glavni cesti in proti mojim vratom. Vedela sem, da se ne bo ustavil.
V trenutku sem preletela svoje življenje in rekla Bogu: »Ljubi Bog, da naju dve vzameš
na istem križišču, to pa ni fer.« V istem križišču se je pred mnogimi leti smrtno
ponesrečila moja sestra.
Zaslišal se je pok in potem je bilo vse tiho. »Živa sem,« sem pomislila. Bila sem
popolnoma nepoškodovana. Ko smo stali okoli dveh razbitih avtomobilov, je voznik, ki je
peljal za menoj in videl, kako se je nesreča zgodila, dejal: »Gospa, ni mi jasno, kako da
ste še živi.«
Gospod dela čudeže.

MOLITEV ZA SLUŽBO
Imela sem dobro službo za nedoločen čas, dobro plačo in obetalo se mi je napredovanje,
ki je bilo finančno še bolj ugodno.
Potem pa sem izvedela za službo, ki sem si jo od nekdaj želela, vendar za mnogo manj
denarja in za določen čas. Ker sem imela že družino, nisem vedela, kaj je prav (pustiti
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dobro plačano službo za nedoločen čas ali vzeti slabo plačano službo za določen čas).
Z Gospodom sem se domenila takole: »Ves mesec (toliko časa sem imela za premislek)
bom molila v ta namen, potem pa bom vzela v roke Sveto pismo, zamižala, ga naključno
odprla in položila prst na neko mesto, Ti Gospod, pa na tisto mesto napiši, kaj naj
naredim.« Prav nič nisem dvomila o tem, da bodo tam napisane besede, ki mi bodo
pomagale pri odločitvi – tako ali drugače.
Napočil je dan odločitve. Vzela sem Sveto pismo, zamižala, ga odprla in prst položila na
besede: »Imamo namreč pomoč z nebes, ki nas podpira.« 1 Mkb 12,15.
Tako sem vzela službo za določen čas in nikoli nisem podvomila o odločitvi, saj mi jo je
priporočil sam Gospod. Kasneje sem tam dobila službo za nedoločen čas. Še danes mi niti
za trenutek ni bilo žal (tudi plače so se kasneje popravile na bolje). Hvala, Gospod.

NJEGOVA SUKNJA
Kot najstnica sem brala knjigo Njegova suknja. Sedela sem v svoji sobi na postelji in
brala. Ko sem brala o Jezusovem križanju in kako so vojaki žrebali za njegovo suknjo,
sem premišljevala, kaj bi sama v tistem času mislila o tem, kdo je Jezus. Bi Mu verjela ali
bi bila ena izmed mnogih, ki so bili proti Njemu. Pomislila sem, da bi tudi sama verjetno
verjela samo, če bi videla kakšen čudež.
Ob tem razmišljanju me je nekaj zapeklo na roki. Pogledala sem in opazila med
zapestjem in prsti veliko opeklino, katere pomena si nisem znala razlagati drugače kot –
nekaj nenaravnega.
Ker sem potrebovala dokaz, sem ga dobila.

ČEBELE
Na duhovnih vajah sem sedela zunaj v senci, molila in se v mislih pregovarjala z Bogom.
»To pa že ne more biti tako,« sem Mu dejala. »Če je to res, naj me takoj zdajle napadejo
čebele.« (Ne vem, od kod mi je prišla ta ideja.)
Lahko si me predstavljate, kako sem tekla pred rojem čebel, ki se je hip za tem, ko sem v
mislih izrekla te besede, kdove od kod zapodil proti meni.
Gospod se ne šali. Potrebno je paziti, kaj govorimo ali mislimo. Običajno nas usliši.
GOSPOD NAJ ME SPREMLJA VES DAN
Ko se zjutraj zbudim, mi je Gospod ena izmed prvih misli. Spremlja me čez dan doma, v
službi, pri prijateljih. Želim si, da bi se zavedali Njegove navzočnosti prav vsak trenutek
dneva, ob vsakem delu, pogovoru … Kadar ležem spat, mi molitev pospremi tegobe in
radosti dneva.

NARAVA
Sonce, dež, toča, veter ... naravo imamo radi ob vsakem letnem času, v vsakem vremenu,
tako je tudi z odnosi. Enkrat sonce, drugič dež, veter ... Vendar če imamo nekoga res
radi, ga imamo radi vedno.
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IMAŠ NA IZBIRO
V kuhinji kar nekaj časa čakam, da bo pritekla topla voda. Izbiram. Lahko sem živčna in
tečna, ker moram spet dolgo čakati na to toplo vodo, lahko pa se umirim in pomislim, da
mi je dobro, saj vem, da bo pritekla topla voda, marsikje po svetu nimajo te sreče, da bi
dočakali pitno, čisto in toplo vodo.
Mož v postelji smrči. Lahko tarnam, ker sem se spet prebudila zaradi njegovega smrčanja
in ne morem spati. Lahko pa se namesto tega raje zahvalim Bogu, da imam zraven sebe
moža, ki me ima rad. Marsikatera vdova bi bila vesela smrčanja svojega moža in se ne bi
pritoževala nad tako malenkostjo.
Prometna nesreča. Udeleženci so nepoškodovani, avto pa je popolnoma razbit.
Lahko zdihujemo, da nam gre vse narobe in da bomo morali dolgo delati, da bomo kupili
drug avto. Lahko pa smo Bogu hvaležni za zdravje in za to, da smo vsi dobro. Čez nekaj
mesecev bomo vsi pozabili na razbitino. Važno je, da smo živi in zdravi.
MOLITEV ROŽNEGA VENCA
Včasih se nam zdi, da je molitev rožnega venca dolgočasna, se vleče, je dolga, dolga …
Predstavljaj si, da bo tvoje življenje trajalo samo še toliko časa, da zmoliš en rožni venec.
Ista molitev je sedaj mnogo bolj zbrana, ni dolgočasna, se ne vleče in vse prehitro jo je
konec.
ZDRAVA MARIJA
Ob molitvi zdravamarija, ki je kratka, se odprem za delovanje Mariji, ki mi pomaga v
vsakodnevnih življenjskih situacijah.
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JUTRANJA MOLITEV V GOZDU
Že dalj časa se z možem skoraj redno zgodaj zjutraj odpraviva v gozd. Zamisel se je
porodila ob zgledu prijateljice, ki jo zelo ceniva in pravi, da ob jutranjem sprehodu s
psom dobi najboljše navdihe za čez dan, pa sva si rekla: če nekdo lahko vstaja redno
zaradi kužka, pa bi midva ne zaradi Boga in drug drugega?!
Ustaljen urnik ni bila ravno najina vrlina. Pogosto se je zgodilo, da kljub najboljši želji
popoldne ali zvečer nisva našla kratkih deset minut časa za najin pogovor ali za par
korakov zunaj. Spoznala sva, da najlažje najdeš čas za Boga, za drugega in za gibanje
takrat, ko še vsi spijo in ko te ne zmoti noben telefon. Torej – v jutranji uri, še predno
greva na delo in poskrbiva za otroka.
Najprej doma prebereva nedeljski odlomek iz Svetega pisma. Nato se (večino leta) z
lučkami podava v hrib, kjer imava svoj krog. Navzgor grede v tišini premišljujeva Božjo
besedo, potem skupaj kratko zmoliva s posebnimi nameni in si poveva, kaj naju je
nagovorilo, potem pa se pogovor naveže na kako posebno nalogo v dnevu ali se
pomudiva ob otrocih, kakšni svoji težavi, doživljanju drugega.
Ko se vrneva, sva na moč osvežena, dan je že skoraj rešen – dala sva svoj najboljši čas
Bogu, uspela sva se srečati in še za gibanje, ki nama veliko pomeni, sva poskrbela takoj
ob vstopu v nov dan.
Jutranja molitev me uči o veliko stvareh: kako se vedno, po še taki temi, v življenju
prebudi nov dan in upanje. Kadar pozabiš svetilko, spoznaš, kako počasen in tipajoč je
tvoj korak, in takrat pomislim, kako počasi in negotovo gremo brez Luči v srcu skozi
dnevne preizkušnje. Ali pa nasprotno: ob polni luni ne potrebuješ dodatne razsvetljave in
so dnevi, kadar vse okrog tebe kar žari in je lahko iti skozi vsakodnevne skrbi. Najhuje je,
kadar je megla in sploh ne veš, kje si, ali greš gor ali dol, zgrešiš pot, ki si jo že stokrat
prehodil. Verjetno smo že občutili kdaj meglo v duši, ko se ne znajdeš in tipaš, ko znano
postane kot prvič videno, nepoznano, čudno. Takrat se moraš držati samo najbolj gotovih
točk, iti skrbno naprej, takrat ni pravi čas za odkrivanje novih poti, ker boš zašel. Pa tudi
megla se enkrat dvigne, v naravi nič ne obstane in se ne zacementira, mi sami pa smo
včasih tako trdi v sebi in se ne premaknemo za nič na svetu leta in leta. In – v svojem
življenju vidim tudi različne letne čase, ki so del naravnega obrata, obdobja rasti pomladi,
razcveta in suše poletja, barvitosti in pobiranja sadov jeseni, spokojnosti in teme zime.
Občutim, da so obdobja, polna energije in petja, drugič pa velike tišine in počivanja, vse
to sestavlja življenjski ritem, spada zraven, in tako veliko lažje sprejmem sebe in druge.
Včasih te presenetijo izredno lepe stvari, svetleče oči srne ali družinica mušnic, da
ostrmiš kot takrat, ko se nam v življenju zgodi kaj nepričakovano lepega, da se samo
zahvališ. Največ pa je navadnih dni, morda se ne porodi nobena posebna misel in je težko
iti ven, posebej v dežju. A celo taki navadni dnevi se med seboj razlikujejo, vsak med
njimi je poseben. Na vedno isti poti našega vsakdanjika je vedno mogoče videti nekaj
enkratnega, posebnega, če le to hočeš. Ko si zjutraj daleč stran od vrveža obveznosti,
lažje zahrepeniš po Bogu. In stvari se postavijo na pravo mesto.

ZAPIS NAČINOV MOLITVE V ENI IZMED SKUPIN
Zjutraj se zahvalim za lepo preživeto noč.
Blagoslovim otroke in zmolimo sveti angel.
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Zjutraj se Bogu priporočim, da bi me spremljal v vseh dogodkih dneva, da bi bile misli in
besede prave, da bi bila ob pravem času na pravem mestu.
Zjutraj sebe in otroke blagoslovim z blagoslovljeno vodo.
Molim po obrazcih.
Pred vsakim delom prosim: »Gospod, bodi z menoj!«
Molim pri delu, da bi ga dobro opravil.
Ob ločevanju odpadkov molim: »Bog, Ti nisi ustvaril smeti. Ohranjajmo Tvoje stvarstvo.
Naj bodo stvari, ki so za nas odpadki, ponovno uporabljene za dobro vseh prebivalcev
Zemlje.«
Ob delu prosim Gospoda: »Bodi z menoj, popravi moje delo!«
Svetega Krištofa prosim, da bi našel parkirni prostor.
Svetemu Antonu se priporočam, da mi pomaga najti izgubljene stvari. Priporočam se še
sv. Patriku, sv. Ignaciju, sv. Tereziji in blaženemu Antonu Martinu Slomšku.
Priporočamo se vsem svetnikom v nebesih, posebno vsem krstnim zavetnikom družinskih
članov.
Zvečer se v eksamnu spomnimo dogodkov dneva in jih izročimo Jezusu.
Bogu se večkrat preko dneva zahvalim za kakšno uslišano prošnjo ter tudi za čisto
vsakdanje stvari. To učim tudi otroke.
Zmolimo kakšen psalm ali drugo Božjo besedo. Tisto Božjo besedo, ki nas je nagovorila,
napišemo v zvezek.
Na računalniku v službi menjavamo geslo. Za geslo napišem ime enega izmed prijateljev.
Ob vsakem vpisu gesla se ga spominjam in ga priporočam Bogu.
Ob petkih grem k maši za svoje otroke. Kadar gredo svojo pot, lahko le še molim zanje.
Ob nedeljah pojem pri maši, zato grem še enkrat med tednom.
Rada berem duhovne spodbude.
Berem molitve v tedniku Družina, ki jih piše frančiškan p. Pavle Jakop.
Berem iz knjige založbe Ognjišče, všeč so mi Misli za vsak dan.
Berem iz knjige Beseda med nami.
Poslušam duhovne pesmi in berem poezijo.
Molim za zdravo pamet in srečno zadnjo uro.
Skupaj z otroki na računalniku iščemo duhovne misli.
Otrokom beremo Sveto pismo za otroke.
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O drugih želim misliti le dobro.
Molimo pred in po kosilu. Zahvalimo se za hrano in se spomnimo tistih, ki je nimajo.
Bogu izročam in priporočam svoje domače, prijatelje, sodelavce, dobrotnike, nasprotnike,
duhovnike, misijonarje …
Molim rožni venec.
Kadar kje čakam, npr. pri zdravniku, molim rožni venec.
Rožni venec molim v avtu med vožnjo.
V začetku vožnje molim za srečno pot.
Skupaj z družino molimo za koga, ki je bolan ali kako drugače v stiski.
Rožni venec molimo skupaj v družini, enako tudi v skupini.
Priporočam se pokojnim staršem.
Hodim na pokopališče, se spominjam pokojnih in molim zanje.
Priporočam se vsem slovenskim mučencem.
Svetega Duha prosim za prave odločitve.
Na daljši poti v avtu nekdo naprej moli rožni venec, drugi odgovarjamo.
Koristi mi pogovor z drugim.
Tudi podnevi si včasih najdem čas samo za molitev.
Z Jezusom se preprosto pogovarjam, Ga kaj vprašam, čez nekaj časa pa odprem Sveto
pismo čisto na naključni strani in v Božji besedi poiščem odgovor.
V različnih obdobjih imam različne načine molitve.
Molitve iz otroštva najbolj ostanejo v spominu.
Opoldne molim Angel Gospodov …
Dobro se spominjam skupnih molitev v Kresu in včasih sam molim podobno.
Včasih sem vstajal zgodaj in molil, preden sem šel v službo.
Duhovne vaje me ponovno usmerjajo k pravi molitvi.
Prebiram zapiske z duhovnih vaj.
Poslušam duhovno misel na radiu Ognjišče.
Naši starši so nam izročili veliko bogastvo molitve.
Rada molim z zaprtimi očmi.
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Kadar doživim krivico, se skušam umiriti in vse izročiti Bogu.
Za otroke prosim njihovega angela varuha, naj jih vodi in varuje.
Prosimo za določene posamezne ali skupne potrebe.
Kadar molim v skupini, v cerkvi ali drugi skupnosti, se spomnim stavka iz evangelija:
»Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu …«
Božja beseda je zame velik dar, ki mi je bil dan.
Rada sem v tišini.
Molim ob občudovanju stvarstva.
Kadar morem, grem k maši; včasih sem le pri delu maše, če imam nujne obveznosti.
Sprehod mi pomeni umiritev, da postane pogled odprt za Boga.
V postnem času običajno še s kom skupaj skleneva, da se nečemu odpoveva.
Z blagoslovljeno vodo blagoslovim prostore v službi ter tudi drugje, kamor pridem.
Blagoslovljeno vodo nosim s seboj v torbici.
Kadar grem na kakšno romanje, lahko več molim in se priporočam svetnikom.
Zvečer zaspim z molitvijo obrazcev.
Z zakoncem moliva za otroke, za njihov blagoslov in pravo pot v življenju.
Z majhnimi otroki smo molili:
Angelček moj,
pridi nocoj,
da boš pri meni spal,
skrbno me varoval.
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SPROTNA MOLITEV
Ker se družim z vernimi prijatelji, me velikokrat kdo prosi, da bi zanj molil. Ob
najrazličnejših dogodkih pa mi Gospod sam pošlje vzgib, da bi molil za kakega človeka
ali za določen namen. Zato se potreba po molitvi stalno veča in kopiči in postaja v mojem
skromnem spominu še bolj nepregledna kot vse druge zadolžitve in izzivi, s katerimi
stalno živim.
Dolgo časa si nisem znal pomagati ob tem. Svoje »želje in dolžnosti za molitev« sem
premleval v sebi, prestavljal roke, se opravičeval Gospodu, se jezil nase in pozabljal.
Potem pa mi je Gospod pokazal pot »sprotne molitve«. Ko srečam lepoto ali skrb,
dobroto in veselje ali nesrečo in bolečino bližnjega, navdušenje ali tesnobo, ob tem
pogosto in vse pogosteje srečam tudi Božje povabilo k molitvi. Naučil sem se odgovoriti
takoj:
»Gospod, kako lepo!«
»Usmili se ga in ga blagoslovi!«
»Hvala, da lahko prosim zanjo!«
»Bodi z menoj!«
»Ne izpusti ga iz svojih rok!«
»Gospod, obišči vse!« …
Včasih me ob tem celo zanese, da se malo dlje pomudim v molitvi, preden nadaljujem
svoje delo. Kadar pride opoldne ali zvečer čas za molitev, se mi zdi, da že imam svoj dar.
Moja »sprotna molitev« je še daleč od »stalne molitve«, h kateri nas Gospod vabi, a je že
pot k njej. Je pot vedrega in svobodnega sobivanja z Bogom. Zelo sem Mu hvaležen, da
me je k temu spodbudil, da me stalno vabi in mi daje enkrat več, drugič manj moči za
vztrajanje in zvestobo.

PO KOLENIH
Na Brezjah lahko gremo okrog Marijinega oltarja na dva načina. Okrog Marijine kapele,
kjer si lahko ogledamo, kaj vse so verniki Materi zaupali in prinesli v dar, ali pa po
kolenih okrog Njene slike in oltarja, da Ji ponižno zaupamo svoje zahvale in prošnje.
V otroštvu in zgodnji mladosti sem tam okrog po kolenih hodil s svojo mamo in staro
mamo. V kotu je bil že tedaj v steni nabiralnik. Kadar smo prišli do tja, je v njem
zacingljalo.
Žvenket denarja se ni skladal z mojo predstavo o Božji poti. Ko sem v mladosti in kasneje
še mnogokrat obiskoval Marijino svetišče, se nisem nikoli opogumil in se spet spustil na
kolena. Zdelo se mi je, da bi bilo to dejanje preveč ponižno in zato neusklajeno z mojim
siceršnjim življenjem. Malo sem se bal ljudi, ko bi si lahko mislili, kaj se ta tu pretvarja,
ko vemo, da je radoživ in ne tako zelo pobožen. Velikokrat sem stal ali sedel tam, jih
občudoval in jim zavidal, ko so se spuščali na kolena in nekateri prav strumno, drugi s
trudom preostanka svojih moči odracali svoj krog, se privzdigovali in se še enkrat
pokrižali v siju Njene milostne podobe.
Mati sama me je vabila, a mi hkrati tudi dovoljevala odlašati mnogo let. »Samo da si tu,
pri meni!« mi je šepetala, jaz pa sem trpel in se izvijal objemu Njene ljubezni.
Pripovedoval sem Ji o svojem življenju, ki vendarle ni tako do konca ubogo, da bi se od
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geste takšne ponižnosti želelo nadejati Njene pomoči. »Saj ne potrebuješ tega mojega
trpljenja, kar tako se usmili moje revščine!« sem se Ji izmikal in se hkrati rade volje
pokoril za svoj greh s tem, da sem Ji vedno znova pripovedoval vse svoje razloge, ki me
nagibajo k dejanju, ki se bo nekoč moralo zgoditi, in tiste, močnejše, ki vedno pretehtajo.
Potem pa sem se, enostavno, odločil.
Ni bilo težko.
In od takrat je med nama spet vse tako zelo preprosto.

MOLITEV OB SVETOPISEMSKEM BESEDILU
V molitev vstopim tako, da:
– se umirim s trenutkom tišine,
– počasi diham,
– mislim na to, da bom srečal Gospoda,
– prosim odpuščanja za to, kar sem žalega storil, in iz srca odpuščam, kar sem žalega
storil,
– se postavim v Božjo navzočnost,
– se pokrižam,
– medtem ko molim očenaš, gledam, kako me Bog gleda,
– naredim kretnjo češčenja,
– začnem molitev na kolenih ali kot mi najbolj pomaga,
– v Jezusovem imenu prosim Očeta za dar Svetega Duha, da bi moja želja in moja volja,
moj razum in moj spomin bili naravnani samo k Njemu v hvalo in služenje.
Zberem se tako, da si predstavljam kraj prizora, o katerem premišljujem.
Prosim Gospoda za to, kar si želim, in sicer za dar, ki mi ga želi dati tisti evangeljski
odlomek in ki ustreza temu, kar Jezus stori ali reče v tisti pripovedi.
Meditiram in zrem prizor tako, da:
– berem besedilo počasi, besedo za besedo,
– se zavedam, da je za vsako besedo Gospod, ki govori meni,
– uporabljam spomin, da si zapomnim, um, da razumem in prenesem v svoje
življenje,voljo, da si želim, prosim, se zahvaljujem, ljubim, častim,
– si prikličem iz spomina: ne bom hitel, ni treba narediti vsega, pomembno je čutiti in
notranje okušati,
– se ustavim tam, kjer in dokler najdem sad, navdih, mir in tolažbo,
– ozaveščam: še večje spoštovanje bom imel, ko bom prenehal razmišljati in začel
govoriti z Gospodom.
Zaključim tako, da:
– se pogovorim z Gospodom kot prijatelj s prijateljem, končam z očenašem in počasi
zapustim molitev,
– po molitvi na kratko razmislim o tem, kako je potekala in se vprašam ali sem se držal
metode, sem naletel na kakšno težavo, zakaj ter kakšen sad in duhovne vzgibe sem imel.
Pomembno si zapišem v svoj dnevnik.
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IZKUŠNJA MOLITVE PO NAČINU SVETE BRIGITE ŠVEDSKE
Že dalj časa sem iskal in se spraševal, kako bi lahko pomagal svojim otrokom, da bodo
začutili izredno pomembnost molitve, blagoslova, svetega.
Življenjski slog naših otrok je žal precej drugačen, kot je bil moj. Opažam, da jim vedno
zmanjka časa prav za iskanje Božjega. Ko sem se natančno zavedal obljub, ki so dane ob
vsakodnevni molitvi svete Brigite Švedske, sem si rekel: »Največja dota, ki jo lahko dam
svojim najbližjim, je, da poskušam vztrajati v tej molitvi.«
Na zadnjem praznovanju rojstnega dne mi je prijateljica voščila: »Želim ti iz vsega srca
nebesa!«
Pošalil sem se: »Kako?«
»Tako, kot sem rekla. Ali ni to najlepša želja? Verjamem, da jih po obljubi Jezusa sveti
Brigiti Švedski lahko izmoliš.»
Za to molitev potrebujemo vsak dan natanko petnajst minut časa ali en odstotek celotnega
dneva. Vsak naj si sam izračuna izplen.
Morda poskusimo vztrajati vsaj en mesec. Po mojih izkušnjah se rezultat v odnosih do
najbližjih vidi že po enem mesecu.

ZNAMENJE KRIŽA
Znamenje malega križa na obrazu si podariva z možem vedno, kadar fizično zapuščava
drug drugega, ko odhajava v službo ali pa eden od naju odhaja kamorkoli od doma.

BLAGOSLOV
Nebeški Oče naj bo vedno pri vas in naj vas nikoli ne zapusti. Blagoslavljam vas s
posebnim Marijinim materinskim blagoslovom.
Priporočam ta blagoslov, ki je po pričevanju, ki mi ga je posredovala prijateljica,
redovnica, zelo močan. Molila sem ga, medtem ko sem zase čakala na infekcijski kliniki,
moževa mama pa se je zaradi raka na možganih že hitro bližala smrti. Duhovnika je
odklanjala in nas je skrbelo. Za molitev sem prosila karmeličanke in klarise in ena mi je
priporočila ta blagoslov. Medtem ko sem čakala na infekcijski kliniki in ponavljala ta
blagoslov za moževo mamo, je v njen dom nepričakovano prišel bolniški duhovnik Miro
Šlibar. Srečal je moža, s katerim sta se poznala že od prej, prišel k mami, ji podelil
zakramente in še popolni odpustek. Mož me je poklical ... To smo imeli za čudež.

BLAGOSLOV MED DOJENJEM
Med dojenjem naše male deklice mi je prišla molitev:
Blagoslovljen Ti v njej in ona v Tebi. Blagoslovljen Ti zaradi nje in ona zaradi Tebe.
Od takrat mi je to velikokrat prišlo na misel. Ko gresta z bratcem spat, po navadi zmolim
to zanju.
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PEČAT ŽIVEGA BOGA
Zelo nova molitev za Božje varstvo prihaja z Irske. Sprejela jo je prerokinja Marija
Božjega Usmiljenja, 20. 2. 2012, kot dar Boga Očeta za varstvo vseh Božjih otrok.
Molitev se nanaša na tako imenovani pečat živega Boga (Knjiga razodetja, govori o
zaznamovanih z Božjim pečatom.). Čim pogosteje naj bi prosili za Božje varstvo. Z
možem moliva to molitev vsak dan, po navadi zjutraj in zvečer. Nekateri, zlasti nekatere
redovnice, jo nosijo ves čas pri sebi, in sicer skupaj s podobo pečata (tako imenovanega
Pečata živega Boga).
Iz sporočila prepisujem oba dodatka (D1 in D2) in molitev.
D1: "Vsi, ki sprejmete ta Pečat, boste deležni varstva, prav vsi posamezniki in vaše
družine, v obdobju vodenja k drugemu Kristusovemu prihodu.
Vstanite in prejmite moj Pečat, Pečat živega Boga. Molite to križarsko molitev (33), da
boste cenili Pečat živega Boga; sprejmite ga z ljubeznijo, veseljem in s hvaležnostjo.
Molitev: O moj Bog, moj ljubljeni Oče, Tvoj Božji Pečat varstva sprejmem z ljubeznijo in
s hvaležnostjo. Tvoje božanstvo obdaja moje telo in mojo dušo na vekomaj. S ponižnim
zahvaljevanjem se sklanjam pred Teboj in izkazujem Tebi, svojemu ljubljenemu Očetu,
svojo globoko ljubezen in zvestobo. Prosim Te, s tem posebnim Pečatom varuj mene in
moje drage; obljubljam Ti, da Ti bom služil vse svoje življenje. Ljubim Te, dragi Oče. V
teh časih Te tolažim, ljubi Oče. Darujem Ti Telo in Kri, dušo in božanstvo Tvojega
preljubega Sina v spravo za grehe sveta in za rešitev vseh Tvojih otrok. Amen.
D2: »Pojdite, moji otroci, in ne bojte se. Zaupajte vame, svojega ljubljenega Očeta, ki
sem vsakega izmed vas ustvaril z ljubeznijo. Poznam vsakega posameznika; skoz in skoz
poznam vse vaše bitje, dušo in telo. Nobenega izmed vas ne ljubim manj kot drugega.
Zato ne želim izgubiti niti ene duše. Niti ene. Prosim, da še naprej vsak dan molite moj
rožni venec Božjega usmiljenja. Nekega dne boste dojeli, zakaj je to prečiščenje
potrebno.
Vaš ljubeči nebeški Oče, Najvišji Bog«
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3. NAŠE MOLITVE
MOLITEV NA DUHOVNIH VAJAH
Ti si Kristus, Sin živega Boga,
Ti si moj ljubi, moj pomočnik,
moje vse, moje življenje,
Ti si pot, resnica, ljubezen in življenje.
V Tebi živimo, se gibljemo in smo.
Ti si vrata.
Ti si, ki je prišel, da bi imeli življenje v izobilju.
Moj ščit in moja slava,
moje vstajanje in počepanje.
Ti si edini, na katerega se lahko zanesem,
Ti si, ki Ga ljubi moja duša,
Ti si, ki Ga ljubim bolj kot tile,
Ti si, ki veš, ki veš, da Te ljubim.
Ti si, ki vse veš,
ki veš, kako je z menoj in me imaš rad.
Ti si, ki mi praviš:
to je moja ljubljena hči, nad katero imam veselje,
to je moja ljubljena hči sionska,
to je moja golobica,
moja prijateljica,
moja sestrica.
Ti si, ki Ga ljubi moja duša.
Moj spev, moj odmev,
moj glas v vetru,
pesem škrjancev in pesem vetra,
toplota, zelenje,
kamen in klop, na kateri sedim,
Ti si nebesa v meni,
Ti si nebesa v nas,
Ti si moj Bog,
moj Oče,
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moj ljubi,
moj Sveti Duh.
Ti si, ki si z nami do konca sveta.
Ti si veter, ki mi seže do kosti, in vetrc, ki si ga želim,
tišina in čriček v daljavi,
samota in noč.
Ti si, ki je rekel, dopolnjeno je.
Naj rečem tudi jaz.
Ti si, ki Ga ljubi moja duša.
Ti si oblak na nebu in klasje v travi.
Ti si pogled (hvala),
ki gre mimo.
Ti si moj rešitelj,
moj gostitelj.

ZAHVALNA MOLITEV OB KONCU DUHOVNIH VAJ
Hvala Ti, Gospod, ker daroval življenje zame si.
V zahvalo darujem Ti jaz svoje zdaj.
Darujem ga v večjo slavo Tebi, Bog,
da poročiš me z njim,
kot hotel si, Gospod.
Ti dal najvrednejše si mi Gospod – življenje.
Zato sem tukaj.
Hvala Ti, Gospod.
Brez Tebe jaz nikamor več ne grem.
Usmili se
in ne zapusti me nikdar,
saj le s Teboj bom zmogla pot.
Poslušala Te bom in cvetela kakor lilija,
ki raste ob potoku,
razširja svoj prijeten vonj.
Saj vsaka Tvoja stvar namen prav svoj ima
in vse je v Tvojih čislih ob svojem času.
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Zato se zdaj radujem z vsem srcem
in slavim Te, o Gospod.

SPOVEDNA MOLITEV
Greh moj me je ubil.
Nisem vedela več, kdo sem.
Ko spet lahko sem slišala Te reči:
»Ljubim te,«
sem našla Tebe, naju, sebe spet.
Greh – iskanje – hočem zase.
Hočem zdaj od Tebe – DAJ!
Ne morem sama, hočem s Tabo,
Hočem vse, kar čutim, da lahko je.
Hočem – DAJ!
Ubijam – sebe,
– Tebe,
– nas. Za čas.
Nekje še up gori.
»Pojdi. Ne oklevaj.«
»Jaz sem, ki sem, in kličem Te.«
Ne vem. A vseeno grem.
Zakaj?
Ker dobro ni tako, kot je.
Ponovno srečam Te.
Poljubiš me. Pogledaš me. Nasmeješ se.
Saj ljubiš me.
Čemu strah?
Čemu obup?
Saj jasen dan je …
Glej: »Moja duša poveličuje Gospoda
in moj duh se raduje v Bogu, mojem Zveličarju.
Velike reči mi je storil On,
ki je mogočen in je Njegovo ime sveto.«
Doma sem. Doma.
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»Pojdi in ne ubijaj več.«
»Pojdi in ne kriči več.«
»Ljubim Te!«

VERUJEM, GOSPOD
1. Vsi romamo, žejni Boga,
obličje Njega iščemo.
Pokaži, Sin, Očeta nam,
neba in zemlje Stvarnika.
S svetniki skupaj hodimo
in prosimo Te, o Gospod:
povečaj v srcu vero nam,
da naša pot ne bo zaman.
2. Zdaj romamo v zaupanju,
ljubezni kruha lačni smo.
Z lučjo božiča hraniš nas,
Ti zvezda jutranja za nas.
Z Marijo skupaj hodimo
in prosimo Te, o Gospod:
povečaj v srcu vero nam,
da naša pot ne bo zaman.
3. Glej, romamo utrujeni,
v odprtem srcu z ranami.
V puščavi, kjer Te iščemo,
ozdravlja Tvoja roka nas.
Z ubogim skupaj hodimo
in prosimo Te, o Gospod:
povečaj v srcu vero nam,
da naša pot ne bo zaman.
4. Naj romamo, noseč svoj križ,
sledimo po stopinjah Ti.
Ti vstajaš na veliko noč,
življenje naše si in moč.
S ponižnim skupaj hodimo
in prosimo Te, o Gospod:
povečaj v srcu vero nam,
da naša pot ne bo zaman.
5. Mi romamo, poklicani
z navdihi novih binkošti.
Ti daješ dih nam in Duha,
ustvarjaš svet prihodnosti.
S kristjani skupaj hodimo
in prosimo Te, o Gospod:
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povečaj v srcu vero nam,
da naša pot ne bo zaman.
6. Le romajmo v hvaležnosti
za vsak dan, ki ga daješ nam.
Nas vodiš na življenja pot
k studencu, ki je naš Gospod.
Z vsem stvarstvom skupaj hodimo
in prosimo Te, o Gospod:
povečaj v srcu vero nam,
da naša pot ne bo zaman.
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POGLED
In bil je pogled,
rojstni dan svetlobe, sonca, življenja,
pogled,
Alfa in Omega,
kajti brez pogleda ni življenja,
vse je pogled,
skozi katerega
in v katerem žuborijo časi,
doživetja zarij,
poldni, večernic, noči
in celo temnega čuta zrenja,
umiranja, vstajanja,
pogled,
vanj sem utopljen kot v vesolju,
zvezda, lune in vesolja,
kozmosa, narave in družbe,
pogled,
bitje duha,
duh bitja,
ki vibrira
v neštetih, neimenovanih mimoidočih,
srečujem se z njim,
pogledom, pogledi,
vsakega, enkratnega, neponovljivega,
samosvojega, živega,
agresivnega, prijaznega, toplega, mrkega,
milega, drsečega, zavozlanega, neponovljivega,
samosvojega, živega
pogleda,
neimenovanega, identičnega, enkratnega,
s katerim se srečujem,
z njim soutripam, živim
v tem svetovju pogledov,
na začetku in koncu življenja,
v praoceanu vseh pogledov,
pogled.
Tvojega in mojega
ŽIVLJENJA
POGLED,
v Tebi živim,
se gibljem
in sem.
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GLEDATI Z NOVIMI OČMI
Nakloni mi, o Gospod, da bom zdaj videl vse stvari z novimi očmi. Naj bi razlikoval in
preizkušal duhove, ki nam bodo pomagali prepoznavati znamenja časov, se veseliti stvari,
ki so Tvoje in jih podarjaš drugim. Daj mi jasnost spoznanja, ki si jo dal svetim.

GOSPOD, V MENI LUČ PRIŽGI
Ko tema mi prekrije oči,
Gospod, v meni luč prižgi,
luč, ki sveti bolj kot nešteto sonc,
ta luč si Ti.
Takrat bo moj korak krepak,
svoboden moj nasmeh,
in solza, ki po licu mi polzi,
molitev sreče, ki preprosto Te slavi.
V tej sreči našel sebi bom počitek
in iz srca pregnan bo vsak očitek,
ki mi mir kali.
Svoboden bival bom v Tebi,
na gostiji življenja jedel bom in pil.
Odpri oči, Gospod, mi že sedaj,
in upanje mi v srce daj,
ki lajšalo bo moj korak
in dalo mi pogum, ko me ovije mrak.
Takrat bom gledal Tvoj obraz
in končno videl bom, kako sem ljubljen
v odsevu Tvojih oči.

GOSPOD, REŠI MOJO LJUBEZEN!
Le kaj naj pod tem nebom počnem, Gospod, tako nevedna in slabotna pred najmanjšim
žarkom Tvoje navzočnosti, pred najskromnejšo lepoto Tvojega stvarstva?
Moje srce edino v Tebi se raduje, edino v Tebi ublaži svojo žejo, edino v Tebi zmore
živeti svojo ničnost. Glej, zato edino k Tebi hočem, edino Tebi se vsa darujem, drugega
mi storiti ni. A Ti, ljubeči Oče in Gospod vsega, vsega, kar je, in vsega, kar ni, mi v svoji
milosti oznanjaš: Ni še, dete, ni še čas za žetev!
O jaz, uboga reva, ker sem na polju že uzrla zlato zrnje in Te hvalila za veselje žetve!
Sem še daleč od Tebe, Gospod? Ali je mar moje seme še v temi zemlje? Če pa tako je,
nikar nanj ne pozabi ... Pusti vode, Gospod, o vse vode Tvojih nebes, pusti oploditi zlato
zrnje v suhoti zemlje mojega srca! Pošlji sonca, Gospod, o vsa sonca Tvojega stvarstva,
ogrevaj zlato zrnje v mrazu zemlje mojega srca!
Blagoslovi, Gospod, in k sebi povzdigni iskrice Tvojega življenja v naših srcih, ki po
Tebi hrepene ...
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HREPENIM
Pokliči me, o dobri Oče, v svojo službo.
Stori,
da bodo moje misli rosa Tvoje modrosti,
da bodo moje besede iskra Tvoje dobrote,
da bodo moja dejanja roka Tvoje ljubezni.
Posveti me, o dobri Oče, v svojega služabnika
in moje srce odpri za svojo besedo!
Glej, tukaj sem in hrepenim po Tebi.
Dovoli, o dobri Oče, da se Ti vsega izročim!

KAKOR SMRT JE LJUBEZEN
Poljubljaj me s poljubi svojih ust!
Ne daj mi počitka, vztrajno me snubi in vabi, vselej me poljubljaj s poljubi svojih ust!
O sveta ljubezen, ogenj iz nebes, pridi!
Pridi in použij me vase, použij me … na smrt me použij.
Kajti ne želim si drugega kakor smrti zaradi ljubezni,
Tvoje, svete, oživljajoče, použivajoče …
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KJE SI?
Kje si, preljubi? Kje ogenj Tvoje ljubezni?
Svojega vinograda nisem varovala. Zapustila sem ga, da bi našla kraj Tvoje ljubezni, da
bi nič, kar mi je bilo dano, ne ostalo nedarovano. Zapustila sem ga, ker sem hotela Tvoj
vinograd, ki je večji, lepši, varnejši ter bogatejši in je vino, ki ga daje, slajše in opojnejše
…
Zapustila sem ga, ker sem hotela Tebe …

S KRIŽA
Mir, mir in sveta ljubezen prihajata s Tvojega križa. Večno želim zreti v to Ljubezen …
Ljubezen, ki se daruje. Želim si uboštva, da bi bila popolnoma svobodna in Ti dala na
razpolago vse, kar sem in kar imam.
Želim si pokorščine, po kateri bi mi Ti sam razodeval svojo voljo in vodil moje življenje.
Želim si čistosti, da bi bila Zate zapečaten studenec, studenec, ki ne želi biti deljen.
Misli na nekoga segajo do poljuba, objema! Misel Nate pa preplavi vse moje bitje.
Živim sladkost iskanja in pot bolečine.
Stapljam se v pričakovanju Njegovega ognja, v pričakovanju Ženina …

MOJA VISOKA PESEM
Ti, ki Te ljubi moja duša, povej mi, kje paseš, kje prebivaš?
Glej, grem po sledeh Tvoje črede, po sledeh ljubezni, ki jo je Tvoja daritev zarisala med
nebom in zemljo. Grem po poti Tvojih zapovedi.
Praviš mi, da sem kakor lilija med robidami. Ti si kakor jablana med gozdnim drevjem! Z
užitkom posedam v Tvoji senci in Tvoj sad je sladak mojim ustom. Tvoje znamenje nad
menoj je ljubezen. Varuješ me in ves me objemaš.

JEZUS, VEDNO VEČ HOČEM
Jezus, vedno več hočem, hočem vse! Tebe hočem, kajti Ti si vse!
Iščem, trkam, prosim … Mi boš dal najti, mi boš odprl?

Prosim, prosim za milost nore ljubezni! Večne, goreče, divje, smrtne! Ob sami misli Nate
začnem umirati. Umirati sebi, svetu in mesu, da bi bila vsa Ti, vsa ljubezen, ves dih …
Da bom nič, da boš Ti vse!
Kaj želiš, da storim, sveta ljubezen?
V ognju svete ljubezni me použij!

40

SKUPNOST KRŠČANSKEGA ŽIVLJENJA

ČE SEM JAZ RAZKRILA
Če sem jaz razkrila Tvoja čudovita dela,
naj še človek razkrije mojo hudobijo;
če sem Ti dala slavo in čast,
naj mi človek da sramoto, ki mi gre;
če sem razodela Tvojo veličino,
naj brat razkrije mojo bedo.
TI
Jezus, Ti si ljubezen. Ti si dobrota.
Ti si sladkost. Da, sladkost vseh sladkosti.
Ti si luč. Luč vseh luči si.
Ti si ženin.
Da, ženin si.
Ljubil si me in dal svoje življenje, da bi jaz živela. Takrat si me osvojil, nato pa odšel.
Pustil si me medleti v hrepenenju po Tebi. Nato si spet prišel, neviden ... in me dokončno
pritegnil k sebi. Napravil si me za svojo in me skril vase.
Da, ženin si.

GOSPOD, VELIKA JE TVOJA OBLJUBA
Gospod, velika je Tvoja obljuba
in k velikemu izzivu nas vabiš:
da Ti zaupamo, ko govoriš o vstajenju.
Ohranjaj v nas živost Tvoje obljube,
podpiraj v nas sprejemanje Tvoje obljube.
Daj nam svojega Duha,
da bomo mogli dati prostor Tvoji ljubezni,
močni in čisti, globoki in osebni, skriti in tihi –
tisti, ki ji ne grozi več niti zlo niti smrt;
niti propad niti krhkost.
Amen.

MOLITEV SEDEMLETNEGA FANTA
Dragi Bog,
Ti si me ustvaril, Ti me čuvaš, imaš me rad.
Nikoli me ne zapustiš, zmeraj me spremljaš na moji poti.
Vedno znova mi odpuščaš slaba dejanja.
Hvala Ti za darove, ki mi jih daješ vsak dan.
Prosim Te, da bi tudi jaz enkrat prišel v nebesa. Amen.
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MOLITEV PRED JEDJO
Gospod, blagoslovi nas in to hrano, ki jo bomo použili po Tvoji dobroti. Hvala za vse
dobrine, ki jih prejemamo.
Naj bo vse v slavo Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Amen.

BLAGOSLOV
Nebeški Oče naj bo vedno pri vas in naj vas nikoli ne zapusti.
Blagoslavljam vas s posebnim Marijinim materinskim blagoslovom.

JUTRANJA MOLITEV
Gospod Jezus Kristus!
S Tvojo pomočjo se odpovedujem nezaupanju do Tebe, odpovedujem se satanu, vsem
njegovim delom, vsemu njegovemu napuhu, vsemu njegovemu zvodništvu.
Verujem v Tebe, troedinega Boga: Očeta, Sina in Svetega Duha.
Gospod, svoje življenje Ti (spet) darujem: svojo preteklost, svojo sedanjost, današnji dan,
vse, ki so mi blizu, vse, za katere sem odgovoren, vso farno skupnost.
Darujem Ti svojo bodočnost in tudi že svojo smrt. Ti bodi popolnoma gospodar mojega
življenja.
Jezus, poglobi v meni milost svetega krsta, svete birme, svetega zakona, (mašniškega
posvečenja, redovnih zaobljub …) in razlij name sadove in darove Svetega Duha.
Sebe in svoje domače (družino, farno skupnost, redovno skupnost, svetni inštitut …),
moža, obe družini, brate in sestre, obe najini službi, vse skupine, v katerih sva, najine
krščence in birmance, duhovnike in redovnike in vse trpeče, ki jih poznava, posvečam
Tvoji dragoceni krvi, Tvojemu prebodenemu srcu, Tvojim presvetim ranam.
Marija, sebe in vse posvečam Tvojemu brezmadežnemu srcu.
Gospod Jezus!
Svoje grešno srce Ti darujem. Ti mi podari srce, ki sliši in je poslušno. Podari mi čisto,
ponižno, pogumno, ljubeče in modro srce. Upodobi moje srce po svojem srcu.
Zato daj, Gospod, da bo vsak moj dih in vsak moj srčni utrip Tebi v čast, v hvalo in
zahvalo in obenem znamenje ljubezni do Tebe. Amen.

MOLITEV STARŠEV ZA OTROKE
O Bog, Ti si stvarnik in gospodar mojih otrok. Bodi jim dober oče.
Popolnoma in z vsem zaupanjem jih izročam Tvoji očetovski ljubezni in skrbi. Posebno
Te prosim, pomagaj jim, da bodo vedno izpolnjevali Tvoje zapovedi in da jih zapeljivi
svet nikdar ne odvrne od Tebe. Daj, da bodo vse moje nauke in svarjenje vselej radi
poslušali. Daj, da se bodo skrbno ogibali in varovali slabe družbe. Pomagaj jim, da bodo,
kakor v letih tako tudi v modrosti in milosti, vedno rasli pred Teboj in pred ljudmi. Meni
pa daj milost, da jih bom z besedo in vedenjem navajala k dobremu. Daj, da jim bom s
potrebnimi nauki, svarjenjem in lepim krščanskim zgledom kazala pravo pot proti
nebesom in z njimi vred srečno prišla v večno veselje. Amen.
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MED POVZDIGOVANJEM
Jezus, za nas si umrl. Hvala Ti!
Jezus, Tebi živim,
Jezus, Tebi umrjem,
Jezus, Tvoja sem živa in mrtva. Amen.
Jezus, verujem v Te,
Jezus, ljubim Te,
Jezus, bodi milostljiv meni, ubogi grešnici. Amen.

PO OBHAJILU
Zahvaljujemo se Ti, aleluja,
za nebeški kruh, Gospod, aleluja.
(Zahvaljujemo se Ti, aleluja,
za odrešujočo kri, aleluja.)
Hvalo pojemo, Gospod, aleluja,
ker pokazal si nam pot, aleluja.
Hvalo pojemo, Gospod, aleluja,
ker si z nami vsepovsod, aleluja.
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Moj Gospod in moj Bog, zdaj si v mojem srcu. Ti si moj in jaz sem Tvoja, tesno
združi se z menoj. Daj, da Te bom ljubila tako lepo, kakor Te ljubi Tvoja sveta mati
Marija, kakor Te ljubijo angeli in svetniki v nebesih in kakor Te ljubijo vsi pravični na
zemlji. Sladko Srce Jezusovo, daj, da Te bom ljubila vedno bolj in bolj.

VZKLIKI
Blaženi Slomšek, varuj našo družino.
Sveta družina, varuj našo družino.
Sveta Joahim in Ana, prosita za najin zakon.

MOLITEV ZA DOMOVINO
Ljubi Bog, blagoslovi našo domovino,
očisti jo vsega zla,
ki jo trenutno razjeda,
pošlji blagoslov na vse ljudi in očisti duha voditeljev,
ki jo morajo voditi v svetosti.
Ne dovoli, ljubi Bog,
da bi zmagalo zlo.
Zaradi vseh rodov,
ki so živeli sveto,
ki so slavili Boga
in Mater Božjo.
Blagoslovi našo domovino,
da jo bodo vodili ljudje,
ki so vredni
Božjega usmiljenja.
Amen.

MOLITEV
Gospod, poveličaj mojo molitev in trud, da bosta vredna pred Teboj. Poravnaj, kar je
krivo v meni, da bom odprt za svetost in milost, ki jo želiš izliti vame. Glej, v meni gori
ljubezen do Tvoje žrtve na križu. Hvali in ljubi Te moja duša, ponižno slavi moje srce.
Odgrni tančico, ki me loči od Tebe, da bom vekomaj eno s Teboj.
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MOLITEV PRED POZDRAVOM MIRU PRI SVETI MAŠI
Gospod, za mir Te prosim. Za tisti mir, ki daje smisel človeškemu bivanju, ki zapolni
praznino, odžene tesnobo in strah.
Gospod, za mir Te prosim. Za tisti mir, ki daje srcu moč, da ne misli hudega, da vse
prenaša, da odpušča, spet in spet, in da – kljub vsemu – ljubi.
Gospod, za mir Te prosim. Za tisti mir, s katerim si utišal viharno jezero, pomiril svoje
učence, potolažil množice, sprejel križ na svoje rame in se tiho daroval.
Naj zasije nad nami Tvoje obličje, naj stisk roke poveže v eno vse, ki iščemo Tebe, ki si
Mir in Življenje samo.

MOLITEV ZA OTROKE
O Bog, ki si mi v svoji dobrotljivosti podaril otroke, zahvaljujem se za to milost in Ti
zatrdim, da sem voljan vzgojiti jih Tebi v čast. Izročam jih v Tvoje Božje varstvo in
zaklenem v Tvoje očetovsko srce, da bodo obvarovani vsakega greha in sramote. Prosim
Te, nebeški Oče, da jih prav vzgojim in izredim. Daj mi milost, da jim svetim z lepim
zgledom in jih navajam na sleherno čednost in pobožnost. Daj tudi njim obilno milost, da
bodo Tebi in meni v veselje. Darujem Ti vso skrb in trud, ki ga imam z njimi, in Te
prosim, sprejmi oboje v svojo čast in moje zveličanje. Amen.

JUTRANJA MOLITEV
Angel Gospodov …
Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo.
In prenovil boš obličje zemlje.
Molimo. O Bog, razsvetljuj mi srce, razum in duha, da bom znal prepoznavati Tvojo
voljo in jo izpoljevati, da bom znal prepoznavati znamenja časov in da bom v svojih
dejanjih doma in v svetu ravnal razumno in odgovorno.
Hvala Ti, Gospod, za to noč in včerajšnji dan. Blagoslovi dan, ki je pred nami, našo
družino – ženo in najine otroke. Daj, da bi se znali imeti radi in spoštovati drug drugega,
da bi drug z drugim živeli v ljubezni, miru in povezanosti. Daj, da bi se z ženo imela rada,
živela lep zakon in da bi najini otroci zrasli v dobre ljudi in dobre kristjane. Blagoslovi in
sprejmi vse, kar je bilo dobrega, in odpusti, kar je bilo slabega. Nakloni nama toliko
zdravja in življenja, da bodo najini otroci postali samostojni.
Blagoslovi najine domače – starše, brate in sestre z družinami. Blagoslovi pokojne iz
naših družin.
Blagoslovi vse iz zakonskih skupin, prijatelje, znance, sošolce, sodelavke, sodelavce in
vse, ki jih bomo danes srečevali. Blagoslavljaj naše delo v službah in v šoli.
Blagoslavljaj vse, ki bodo prihajali v našo družino – bodoče zakone in družine najinih
otrok, njihove sozakonce in otroke ter blagoslavljaj njihove življenjske poti.
Rožni venec
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4. MOLITVE SKUPNOSTI
VZEMI, GOSPOD
Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo, moj spomin, moj razum in vso mojo voljo,
karkoli imam ali premorem.
Ti si mi to dal, Tebi, Gospod, to vračam.
Vse je Tvoje, razpolagaj z vsem popolnoma po svoji volji.
Daj mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča.

MOLITEV ZAČASNE ZAVEZE
Gospod, tukaj sem, ker si me klical. Svoje upanje in življenje izročam Tvojemu
usmiljenju.
V Skupnosti krščanskega življenja si me s svojo besedo vzgajal, da bi Te slavil in delal
dobro. Hvala Ti za prijatelje, ki mi pomagajo odkrivati Tvojo ljubezen in zvestobo. Ker
Ti želim z vsem srcem odgovoriti, Ti darujem vse, kar imam in premorem, in se zavežem,
da Ti bom do dokončnega spoznanja o svoji poklicanosti služil v Skupnosti z načinom
življenja, kot je opisano v Temeljnih načelih Skupnosti krščanskega življenja.
Pomagaj mi, da bom vedno bolj s Teboj in bom našel pot, ki si mi jo izbral.
Mati Marija, prosi zame.
Sveti Ignacij Lojolski, prosi zame.
Amen.

MOLITEV TRAJNE ZAVEZE
Gospod Bog, jaz …………….…….., se Ti zahvaljujem in Te slavim, kajti okušam Tvojo
očetovsko ljubezen, odrešenje v Jezusu Kristusu in posvetitev svojega življenja v Duhu.
V preprostosti pred Tvojo ljubeznijo Te prosim za milost, da bi Te mogel vedno imeti
rad.
Zaupam, da mi bo to pomagalo živeti temeljno odločitev mojega življenja, ki je zavestna
pripadnost Sinu pri Njegovem poslanstvu med nami.
Iz dosedanje izkušnje Ti zaupam, da me kličeš, naj živim svojo vero po poti Skupnosti
krščanskega življenja.
Sprejemam njena Temeljna načela in se trajno obvezujem Skupnosti krščanskega
življenja, da bom uporabljal vsa sredstva, ki mi jih po njej podarjaš za mojo osebno rast in
poslanstvo v Cerkvi in svetu.
Naj mi pri tem pomagajo Tvoja Mati Marija, svetniki in vsi slovenski mučenci.

MOLITEV RUSKEGA ROMARJA
Jezus Kristus, Božji sin, usmili se mene, grešnika!
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MOLITEV ROMARJEV NA BREZJE
Moja duša poveličuje Gospoda za veselje in radost v vaših srcih. Poslušala sem vašo
molitev, ko ste prosili drug za drugega, za vašo skupnost in blagoslov tega romanja. Vse
te vaše poti k Očetu so bile tudi pot k meni. Ta pot je drugačna od vseh drugih vaših poti.
Ko mislite, da ste prispeli do njenega konca, se šele začenja vzpenjati kvišku; in vendar
ste, ko stopite nanjo, že kakor na cilju. In danes pridete prav v mojo hišo.
Prisrčno vas pozdravljam, ker prihajate, da bi izrekli besedo zaveze Bogu in skupnosti.
Pozdravljam vas, brate in sestre v Kristusu, vaše voditelje in duhovne spremljevalce. Vas,
otroci, pozdravljam skupaj z vašo razigranostjo in navdušenjem za to pot. Pozdravljam
vaše prijateljstvo in skupnost med vami.
Potrebujem vašo povezanost. Zaradi vas in za svet. Potrebujem to prepletenost ljubečih
odnosov za znamenje vsem, ki iščejo upanje in resnico. Zato sem iskala pot do
prebivališča vašega upanja in vaših sanj, zato sem vas klicala, da pridete.
Pridite in izrecite besedo, za katero vas je navdihnil Vsemogočni. Naj bo blagoslovljena
vaša pot. Pridite s pesmijo in molitvijo, s smehom na ustnicah in z veseljem v srcih.
Pridite in se ob meni napijte darov večnosti.
Kajti moje srce je Očetovo prebivališče, moja hvalnica je polna Božjega Duha in Dete
Odrešenik okuša slast ljubezni v mojem naročju. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
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POSVETITEV MARIJI NA BREZJAH
Marija, Kraljica nebes in zemlje,
prišli smo k Tebi, k Tvoji milostni podobi na Brezje,
da Ti izročimo sebe in našo Skupnost krščanskega življenja
in se posvetimo Tvojemu brezmadežnemu srcu.
V dar Ti prinašamo našo povezanost in medsebojno ljubezen,
delo in trud za izpolnitev Očetove volje, veselje nad rastjo lepega in svetega med nami.
Marija, odprla si se Bogu, Božji milosti, izrekla besedo »Zgodi se«
in sprejela Božjega Sina, ki nas je odrešil.
Tvoja materinska skrb nam je zgled lepe ljubezni, dragocen dar, zato Ti kličemo:
Božja Mati, Tebi z zaupanjem izročamo naše življenje. Pomagaj nam hoditi z vero in
pogumom, da bomo ponavljali svoj »Zgodi se« vse bolj predano in se v Božji ljubezni
popolnoma uresničili ter obrodili sadove Jezusovega veselega oznanila. Uči nas duha
edinosti in odpuščanja, da bo med nami, v Cerkvi na Slovenskem in vsepovsod po svetu,
zraslo Božje kraljestvo.
Marija, zaupamo v Tvojo priprošnjo za izpolnitev našega poslanstva in se Tebi,
Brezmadežna, vsi skupaj posvetimo. Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči svojemu
Sinu Jezusu, ki v slavi z Očetom in Svetim Duhom živi na veke.
Amen.

POSVETITEV SKUPNOSTI KRŠČANSKEGA ŽIVLJENJA MARIJINEMU
BREZMADEŽNEMU SRCU NA BREZJAH
Marija, Kraljica nebes in zemlje, prišli smo k Tebi,
k Tvoji milostni podobi na Brezje,
da Ti izročimo sebe in našo Skupnost krščanskega življenja in se posvetimo Tvojemu
brezmadežnemu srcu.
V dar Ti prinašamo našo povezanost, medsebojno ljubezen,
delo in trud za izpolnitev Očetove volje,
veselje nad rastjo lepega in svetega med nami.
Marija, odprla si se Bogu, Božji milosti z besedo »Zgodi se«
in sprejela Božjega Sina, ki nas je odrešil.
Tvoja materinska skrb nam je zgled resnične ljubezni, dragocen dar, zato Ti kličemo:
Božja mati, Tebi z zaupanjem izročamo naše življenje.
Pomagaj nam hoditi z vero in pogumom, da bomo ponavljali svoj »Zgodi se« in se v
molitvi vse bolj predano obračali k Njemu tudi z zadoščevanjem za grehe, s katerimi je
žaljen naš Gospod.
Pomagaj nam, da se Božja ljubezen v naših življenjih popolnoma uresniči ter obrodi
sadove Jezusovega veselega oznanila.
Uči nas duha edinosti in odpuščanja, da bo med nami, v Cerkvi na Slovenskem in
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vsepovsod po svetu, zraslo Božje kraljestvo.
Marija, zaupamo v Tvojo priprošnjo za izpolnitev našega poslanstva in se Tvojemu,
Brezmadežnemu srcu vsi skupaj posvetimo.
Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči svojemu Sinu Jezusu, ki v slavi z Očetom in
Svetim Duhom živi na veke. Amen.

KAJTI KAKOR PRIDE
Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba
in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo,
jo naredil rodovitno in brstečo,
dal sejalcu seme in uživalcu kruh,
takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust:
ne vrne se k meni brez uspeha,
temveč bo storila, kar sem hotel,
in uspela v tem, za kar sem jo poslal.
Iz 55, 10–11

SVETI DUH, TI SI LUČ NAŠEGA ŽIVLJENJA
Sveti Duh, Ti si luč našega življenja.
Ti hočeš vse narediti novo v naši sredi.
Pridi in uniči vse, kar se zoperstavlja Tvojemu delovanju
v naši skupnosti.
Uniči predsodke, zavist, obrekovanja na različnih ravneh,
iskanja moči in prevlade ter vso zlaganost,
ki smo ji povsod priča.
Ustvari v nas čisto srce in razsvetljen razum,
da bomo lahko spoznali to, kar Ti želiš;
in bomo pripravljeni hoditi po poti,
ki si nam jo Ti pokazal.
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5. MOLITVE SVETNIKOV
MOLITEV JE
Molitev je moč teles in blagostanje doma,
postavnost države in moč kraljestva,
znak zmage v vojni in zagotovilo miru,
sprava razdvojenih in stanovitnost složnih,
molitev je pečat devištva,
zvestoba v zakonu,
orožje popotnikov,
čuvar spečih,
pogum bdečih,
rodovitnost polj,
rešitev pomorščakov.
(Sveti Gregor iz Nise)

SKRITI ZAKLAD
V globočini moje duše je skrit zaklad.
Moje telo je prežeto z zakladom,
moja usta govore iz zaklada,
moje srce priča o zakladu.
Ta zaklad si Ti, neviden,
neimenovan, mnogim neznan.
In vendar – zame ostajaš zaklad,
brez katerega ne bi mogel več živeti.
(Sveti Hieronim)

SVETI OČE
Sveti Oče,
ki si dal življenje vsemu,
kar obstaja, ki si postavil
svetove na svoja mesta,
jim dal trdnost in določil pot.
Poglej nas, Tvoje uboge
in slabotne otroke,
ki nas bičajo sile narave,
ki jih je vzel v roke Tvoj sovražnik.
O sveti Oče, ne dopusti,
da pride nad nas uničenje.
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Ne dopusti, da se pretrga nebo
in zemlja odpre svoje žrelo,
od koder bo bruhala ogenj.
Položi svoje usmiljeno srce
v njeno nedrje,
da bo pomirjena
in bo ravnala po Tvoji volji.
Sveti Oče, naš preljubi Stvarnik in Bog,
le Tebi se izročamo in upamo,
da bo tako, kot Ti želiš in hočeš.
Zato Te prosimo, varuj in vodi nas.
Amen.
(Sveti Hieronim)

O NEIZREKLJIVI STVARNIK
O neizrekljivi Stvarnik,
ki si iz zakladov svoje modrosti določil tri vrste angelov,
jih v čudovitem redu postavil čez nebesa in dele vesoljstva prekrasno uredil.
Ti, ki Te imenujemo svetlobe in modrosti resnični vir in najvišji počitek,
razlij na temoto mojega razuma žar svoje jasnine in preženi od mene dvojno temo, v
kateri sem rojen: greh in nevednost.
Ti, ki jezike otrok narediš zgovorne,
izuči moj jezik in razlij na moje ustnice milino svojega blagoslova.
Daj mi bister razum, dober spomin, pravi način in lahkoto pri učenju,
dar globoke razlage in všečno zgovornost.
Ob pričetku me pouči, pri nadaljevanju vodi in konec dovrši,
Ti, ki si pravi Bog in človek,
ki živiš in kraljuješ v edinosti Svetega Duha na vekov veke.
Amen.
(Sveti Tomaž Akvinski)

V GLOBINI
V globini svojega srca želim čutiti Te.
V globini svojega razuma želim zavedati se.
V globini svoje duše želim častiti Te.
V globini svojega duha želim podati Ti roko.
Negotovost zamenja naj svetla pot.
Obup prelevi naj se v daljni spomin.
Iz strahu izkorenini mi žareče žeblje,
ki me preganjajo v pogubo.
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Osvobodi me mojih okov,
reši me lastne mreže,
odvrni me od mojega sovraštva.
Preden me očistiš,
preden Tvoj glas predrami moje bistvo,
me varuj, vodi in brani pred zlom,
ki ga je poln svet, polno nebo in polna zemlja.
Kje domuješ, mi pokaži,
da spoznam Te, kot poznaš Ti mene.
Tja, kjer trpiš, me popelji
in nauči me častiti trpljenje.
Tja, kjer se hraniš, me odvedi,
da naučil se bom hraniti.
Tja, kjer počivaš, me povedi,
da se bom učil življenja.
Če pade mrak mi na oči,
če obup se v moji duši dogodi,
vem, da boš prišel mi naproti.
Vem, da rešile me bodo Tvoje roke,
vem, da potolažil me bo Tvoj glas.
In vem, da si Resnica v resnici,
Ljubezen v ljubezni,
Tolažba vseh tolažb.
(Sveti Gvido)

PRIHRANI, GOSPOD
Prihrani, Gospod, mi veliko gorje,
ki duša se moja ga dobro zave,
kar greh je sveta zdaj priklical nad vse,
le Tvoje zavetje reši me.
Prostrane širjave skušnjav in zablod
se dvigajo s tal kot visoke čeri,
naj Duh Tvoj me vodi po poti zdaj tja,
kjer Tvoja ljubezen je večno doma.
Poglej zdaj sem dol, kjer stojim, Tvoj otrok,
slaboten, nemočen sem, poln zablod.
Očisti me, Oče, posveti na me,
da duša se moja svetosti zave.
Ni mar mi ničesar, kar nudi mi svet,
le Tebe želim si, ki Oče si svet.
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Približaj se meni, ki tu hrepenim,
v ljubezni naj Tvoji vedno živim.
(Sveti Jakob)

MOLITVE Z OBLJUBAMI – SEDEM MOLITEV SV. BRIGITE ŠVEDSKE
(Molijo se dvanajst let.)
Jezusove obljube:
»Vedi, da bom podelil naslednjih pet milosti vsakemu, ki bo dvanajst let vsak dan častil
mojo presveto kri, tako da bo molil sedem očenašev in sedem zdravamarij z molitvami, ki
jih objavljam.«
Obljubljene milosti so:
Ne bo šla v vice.
V nebesih bo pridružena mučencem, kot da je prelila svojo kri za vero.
Kdor moli te molitve, lahko izbere tri osebe iz svoje družine ali iz svojega rodu in jaz jih
bom po vseh molitvah privedel in ohranil v stanju posvečujoče milosti.
Nihče iz družine osebe, ki bo izmolila te molitve, v naslednjih štirih generacijah ne bo
pogubljen v peklu.
Oseba bo mesec pred svojo smrtjo dobila spoznanje o svoji smrti.
Jezus je sv. Brigiti obljubil, da bo sprejel molitveni namen tudi osebe, ki se je odločila
moliti te molitve, vendar je umrla pred iztekom dvanajstih let. Štel bo, kot da je izmolila
vse molitve, ter ji podelil vse obljubljene milosti.
55

SKUPNOST KRŠČANSKEGA ŽIVLJENJA

Ravno tako, če bi kdo nehote pozabil ali iz upravičenega razloga ne bi izmolil teh molitev
dan ali več. Lahko jih nadoknadi in jih zmoli naslednji dan dvakrat ali tolikokrat,
kolikokrat jih ni molil.
Pobožnost k sveti Brigiti je odobrila Sveta kongregacija za širjenje vere ter papež Klemen
XII. (1730–1740) in se nahaja v knjižici Objava svete Brigite. Tudi papež Janez Pavel II.
v svojem apostolskem pismu ob 600-letnici kanonizacije svete Brigite pohvalno govori o
tej svetnici.
Molitev o predragoceni Jezusovi krvi
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha
Uvodna molitev
Gospod Jezus, želim posvetiti Očetu to Tvojo molitev (sedem očenašev) združen s tisto
ljubeznijo, s katero si Ti to molitev posvetil in osladil v svojem srcu.
Vzemi to molitev iz mojih ustnic in jo prenesi v svoje božansko srce, izboljšaj in
izpopolni jo, da bo lahko Presveti Trojici izkazala vso čast in veselje, katero si ji Ti
izkazal, ko si jo molil na zemlji. Naj čast in veselje prevzameta Tvojo presveto človeško
naravo v poveličevanje in slavljenje Tvojih svetih ran in Tvoje presvete krvi, ki se je iz
njih prelila.
Prva molitev: Obrezovanje
Večni Oče, po Marijinih brezmadežnih rokah in po božanskem Jezusovem srcu Ti
darujem prve rane, prve bolečine in prvo Jezusovo prelitje krvi v spravni dar za moje in
vseh ljudi mladostne grehe ter za obvarovanje pred prvimi smrtnimi grehi, posebno v
mojem krvnem sorodstvu.
Oče naš …, Zdrava Marija …, Slava Očetu …
Druga molitev: Jezusovo trpljenje v Getsemanskem vrtu
Večni Oče, po Marijinih brezmadežnih rokah in po božanskem Jezusovem srcu Ti
darujem strahotno trpljenje Jezusovega srca v Getsemanskem vrtu. Darujem Ti tudi vsako
kapljo Njegovega krvavega pota, kot spravni dar za vse grehe mojega srca in za grehe src
vseh ljudi, za obvarovanje pred temi grehi ter za širjenje ljubezni do Boga in do bližnjega.
Oče naš …, Zdrava Marija …, Slava Očetu …
Tretja molitev: Jezusovo bičanje
Večni Oče, po Marijinih brezmadežnih rokah in po božanskem Jezusovem srcu Ti
darujem tisoče udarcev, strahotne bolečine ter predragoceno kri Jezusovo, ki jo je prelil v
času bičanja kot spravni dar za moje grehe telesa in za grehe teles vseh ljudi, za
obvarovanje pred temi grehi ter za ohranitev čistosti (nedolžnosti), posebno mojih
sorodnikov po krvi.
Oče naš …, Zdrava Marija …, Slava Očetu …
Četrta molitev: Kronanje s trnovo krono
Večni Oče, po Marijinih brezmadežnih rokah in po božanskem Jezusovem srcu Ti
darujem rane, bolečine in predragoceno kri, ki se je prelila iz Jezusove glave, ko je bil
okronan s trnjevo krono kot spravni dar za vse grehe mojega duha in za vse grehe vseh
ljudi, za obvarovanje pred temi grehi ter za uresničitev Božjega kraljestva na zemlji.
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Oče naš …, Zdrava Marija …, Slava Očetu …
Peta molitev: Jezusov križev pot
Večni Oče, po brezmadežnih Marijinih rokah in po božanskem Jezusovem srcu Ti
darujem bolečine in trpljenje, ki jih je Jezus preživljal, ko je nosil križ na Kalvarijo.
Posebno Ti darujem Jezusovo presveto rano na Njegovi rami in predragoceno kri, ki se je
iz nje izlila kot spravni dar za moje grehe upora in grehe upora vseh ljudi, za zavračanje
križa, za godrnjanja in zavračanja Tvojih svetih načrtov, za vse druge grehe jezika in
govora ter za obvarovanje pred temi grehi ter za pravo in sveto ljubezen do svetega križa.
Oče naš …, Zdrava Marija …, Slava Očetu …
Šesta molitev: Jezusovo križanje
Večni Oče, po Marijinih brezmadežnih rokah in po božanskem Jezusovem srcu Ti
darujem Tvojega Sina, pribitega in povzdignjenega na križ, Njegove rane na rokah in
nogah ter presveto kri, ki se je iz njih izlila, Njegovo skrajno uboštvo in popolno
poslušnost, Njegove strahotne bolečine telesa in duše, Njegovo predragoceno smrt in
nekrvavo obhajanje Jezusove žrtve v vseh svetih mašnih daritvah, slavljenih na zemlji.
Darujem Ti vse to v spravni dar za moje grehe in za grehe vseh ljudi, za bolnike,
umirajoče, za duhovnike, laike, za namene svetega očeta papeža Frančiška, za obnovo
krščanskih družin, za edinost v veri, za našo domovino, za edinost vseh narodov v
Kristusu in v sveti Cerkvi ter za vse, ki so izven nje.
Oče naš …, Zdrava Marija …, Slava Očetu …
Sedma molitev: Rana presvetega Jezusovega srca
Večni Oče, sprejmi kri in vodo, ki sta pritekli iz presvetega Srca Jezusovega, in
neskončne zasluge, ki iz Njega izhajajo, za potrebe svete Cerkve ter kot spravni dar za
grehe vseh ljudi. Prosimo Te, bodi nam blag, naklonjen in usmiljen. Kri Kristusova,
zadnji izdihljaji presvetega Srca Jezusovega, očistite mene in vse moje brate in sestre od
vsakega greha! Voda iz presvetega Srca Jezusovega, reši me vsake zaslužene kazni za
moje grehe in ugasni ogenj vic za mene in za vse duše v vicah. Amen.
Oče naš …, Zdrava Marija …, Slava Očetu …
Gospod, nakloni vsem dušam v vicah in vsem, ki bodo danes umrli, večni mir in pokoj. In
večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v miru! Amen.

SVETI OČE,
ki si dal življenje vsemu,
kar obstaja, ki si postavil
svetove na svoja mesta,
jim dal trdnost in določil pot.
Poglej nas, svoje uboge
in slabotne otroke,
ki nas bičajo sile narave,
ki jih je vzel v roke Tvoj sovražnik.
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O, Sveti Oče, ne dopusti,
ne dopusti, da se pretrga nebo
in zemlja odpre svoje žrelo,
od koder bo bruhala ogenj.
Položi svoje usmiljeno srce
v njeno nedrje,
da bo pomirjena
in bo ravnala po Tvoji volji.
Sveti Oče, naš preljubi Stvarnik in Bog,
le tebi se izročamo in upamo,
da bo tako, kot Ti želiš in hočeš.
Zato te prosimo, varuj in vodi nas.
Amen.
(Molitev sv. Hieronima)
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6. MOLITVE IZ NAŠE MLADOSTI
MOLITEV PO SVETEM OBHAJILU
O Jezus, zdaj si v mojem srcu in me ljubiš.
Mojo dušo hočeš ohraniti za nebesa.
Želim Te ljubiti tako lepo,
kakor Te ljubi Božja Mati presveta Devica Marija,
kakor Te ljubijo angeli in svetniki v nebesih
in kakor Te ljubijo vsi pravični na zemlji.
Sladko Srce Jezusovo,
daj, da Te bom ljubil vedno bolj in bolj.
Jezus, Tebi živim,
Jezus, Tebi umrjem,
Jezus, Tvoj sem živ in mrtev.
Amen.
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VEČERNA OTROŠKA MOLITEV
Pojmo spat,
Bog je zlat!
Pojmo gledat,
kaj Marija dela!
Angelce napaja,
v svet raj posaja.
Pojmo še mi tja,
da bo še nas napojila,
v svet raj posadila.
Amen.

STOPI, LJUBI ANGEL VARUH
Stopi, ljubi angel varuh,
v cerkvi ti na prostor moj,
bodi tam pri sveti maši,
jaz pa združen bom s teboj.
Pri darovanju ti položim
svojo dušo na oltar,
moje križe, moja dela
Večnemu ponudi v dar.
Dušam v vicah, dragim rajnkim,
pa prinesi rešnjo kri,
grešnike umirajoče
z njo pokropi, grehe izmij.
Ko bo mašnik se obhajal,
tudi meni, angel moj,
sveto Hostijo prinesi,
moli Jezusa z menoj.
Prosi Ga, da svet deležen
svetih mašnih bo sadov,
meni pa na dom prinesi
svete maše blagoslov.
Amen.
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O MOJ ANGEL, LAHKO NOČ
O moj angel, lahko noč,
ti me varuj celo noč.
Če to noč umrla bom,
sprejmi dušo v večni dom!
V miru Božjem naj zaspim,
»Jezus!« zadnjo besedo naj spregovorim.
Naj grem počivat v imenu Očeta, ki me je ustvaril,
in Sina, ki me je odrešil,
in Svetega Duha, ki me je razsvetlil.
Amen.

O DEVICA
O Devica, pomočnica,
bíla si in boš nam Ti.
Vse sladkosti in blagosti
Tvoja roka nam deli.
Ko cveteča in dišeča
si, Marija, rožica,
vsem iz raja, svetga kraja,
daješ cvetje upanja.
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SVETEMU JOŽEFU
O sveti Jožef, ti vsekdar
nam bodi skrben gospodar.
Izlij nebeški blagoslov
na vse družine, pod naš krov.
Naj bo ljubezen naša vez,
naj z nami bo pomoč z nebes.
Naj k Bogu pelje naša pot
in čednost spremlja nas povsod.
O sveti Jožef, bodi ti
med nami danes in vse dni.
Naj srečo svojo, hiše te
zročim zaupno ti v roke.
Odvrni milostno vsekdar,
kar bi nam moglo biti v kvar.
Zakleni mene, moje vse,
v srce presveto, prosim te,
da v Bogu skrito in sveto
življenja dnevi nam teko. Amen.
MOLIVA SKUPNO, LJUBI JEZUS
Živiva skupno, ljubi Jezus,
brez Tebe manjka mi moči.
S Teboj se ne bojim viharjev,
če moj čolniček vodiš Ti.
Deliva delo, ljubi Jezus,
vsa pota, misli in skrbi.
Obilen blagoslov bo želo,
če z mano delaš, Jezus Ti.
Trpiva skupno, ljubi Jezus,
naj zbada trnje, rani križ.
Izpijva grenki, bridki kelih,
sladak bo, če z menoj trpiš.
Ljubiva skupno, ljubi Jezus,
srce je Tvoje sreče vir.
O, daj nebeške mi ljubezni,
daj moji duši Božji mir.
Moliva skupno, ljubi Jezus,
in najin klic prodre v nebo.
Če moliš z mano, nebeški Oče
gotovo me uslišal bo.
S Teboj se ne bojim umreti,
s Teboj se smrti ne bojim,
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ob Tvoji roki, trikrat sveti,
naj še v nebesa pohitim.
In ko omahnem v težkem boju,
bo Tvoj še zadnji moj smehljaj.
Takrat, usmiljeni moj Jezus,
dobrotno mi odkleni raj.

ČUJ, MARIJA, KLIC SRCA
Čuj, Marija, klic srca,
bodi nam usmiljena!
Ti mogočna, sveta Mati,
moreš vedno pomagati.
Ko nikjer ni več pomôči,
si nam zvezda v temni noči.
Ne presliši prošnje glas,
ljuba Mati, reši nas!
Glej, otroci Tvoji smo,
Tebi vse zaupamo.
Ti nam moreš pomagati,
o, pokaži, da si Mati!
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ČUJ MARIJA
Čuj, Marija, prošnjo vročo,
o ne izpusti me iz rok.
Mati mila mi ostani
sredi križev in nadlog.
Vem, da Ti ne boš pustila,
da se Tvoj otrok izgubi.
Mati, Ti me boš rešila,
Tvoja roka me drži.
Ti me čuvaj, Ti me brani,
vedno mi ob strani stoj.
Milo sodbo mi izprosi,
da se vrnem v raj s Teboj.
SRCE PRESVETO, PROSIM TE
Srce presveto, prosim Te,
nedolžnega ohrani me,
stoj mi noč in dan ob strani,
vsega hudega me brani.
Prav prisrčno prosim Te,
varuj me in brani me.

MOJA GLAVCA JE ZASPANA
Moja glavca je zaspana,
moja postelca postlana,
Bog mi daj svojo pomoč,
ati, mami, lahko noč!

ANGELČEK MOJ
Angelček moj,
pridi nocoj.
Jaz bom lepo zaspal,
ti boš pri meni stal,
varval me bodeš hudega.
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7. STARE MOLITVE
SVETI BARBARI
O čast, svetnica Barbara,
tvojga lublenga Jezusa,
ko bom jest o zadnmo zdihvan,
zadnmo brihkan ležava,
moje oči navdo več gledale,
moje ušesa navdo več slišale,
moje usta navdo več govorle.
O čast, svetnica Barbara,
žen hude skušnave peklensko pošast,
prim mojo dušico,
nes jo v nebeško kraljestvo.
Amen.

POMAGAJ, MARIJA!
Pomagaj, Marija, rodovom zemlje,
ki v vojski tej strašni tak strašno trpe!
So dom zapustili, v tujino so šli,
pomagaj, Marija, pomagaj nam Ti!
Pomagaj, Marija, vse ljudstvo ječi,
pomagaj, Marija, pomagaj nam Ti!

MARIJA, K TEBI VSI HITIMO
Marija, k Tebi vsi hitimo,
pomôči Tvoje si želimo,
o, daj pomoč nam vsaki čas,
pred Božji vedi nas obraz.
Ti milostljiva Pomočnica,
v nobeni sili ne v trpljenju
ob smrti kakor zdaj v življenju
nas ne zapusti, o Kraljica,
ljubezni polna Pomočnica.
Otroci hočemo Ti biti,
s čednostjo Te veseliti,
s slavospevi Te častimo
z dna srca, dokler živimo.
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LJUBI JEZUS
Ljubi Jezus, spomni se name,
naj Tvoj krvavi pot na meni ostane,
da moja uboga duša
konca ne vzame.

ZAHVALNA MOLITEV
Fala Bogi, majka Boži, dara Duhi Svetoma,
ki nas je nahranio s svojim svetim darom,
nahrani, Bog, tudi duše naše z dika nebeško
i milostjo Božo. Amen.

MOLITEV K JEZUSU
Vsaka solza, ki iz očesa kane,
vse, kar žali me in težko stane,
vse bridkosti, ki jih pretrpim,
ljubi Jezus, Tebi podarim.
Vse, vse hočem v Tvojo čast storiti,
Tvojo slavo tu in tam množiti.
Vse, kar mislim, berem, pišem,
kadar počivam, v sladkam spanju dišem,
vsak pregibljaj udov in srca,
ljubi Jezus, Tebi naj velja.
Vse, vse hočem v Tvojo čast storiti,
Tvojo slavo tu in tam množiti.
Sleherni grižljaj, ki ga denem v usta,
dela vsa, prijetna ali pusta,
vse stopinje, lažje in težké,
ljubi Jezus, Tebe naj časte.
Vse, vse hočem v Tvojo čast storiti,
Tvojo slavo tu in tam množiti.
Vse najmanjše, srednje in največje,
kar prezre se ali je sloveče,
vse, kar na skrivnem le storim,
Tebi, ljubi Jezus, posvetim.
Vse, vse hočem v Tvojo čast storiti,
Tvojo slavo tu in tam množiti.
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Kadar sreča rajska me napaja,
kadar ljubezen Tvoja me navdaja,
kadar v delih srečna sem,
k Tebi vedno, ljubi Jezus, se ozrem.
Vse, vse hočem v Tvojo čast storiti,
Tvojo slavo tu in tam množiti.
Kadar mi bo zadnja ura bila,
truplo moje duša zapustila,
takrat Ti bom zadnji dar,
svojo dušo, ljubi Jezus, položila na oltar.
Vse, vse hočem v Tvojo čast storiti,
Tvojo slavo tu in tam množiti.

MOLITVENI VZKLIK
Srce presveto, prosim Te,
nedolžno Ti ohrani me.
Če kdaj se pregrešim,
ne daj, da se pogubim.
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MOLITEV GOSPODINJ NA ZAČETKU PRIPRAVE JEDI
Bog in ta sveti križ Božji –
kar še manjka, Bog doloži.
Ta, ki bi več ali manj zaužil,
da bi Tebe počastil.

OTROKOVA MOLITEV
Jezušček tam gori,
tam na Sveti gori
sveti križ držiš,
z angelčki sediš.
Prve hlačke nosim
in lepo Te prosim:
daj zdravja moji mami,
ki me zjutraj zdrami,
češe in umiva,
mojo srajčko šiva,
sladkih jabolk reže,
da mi s kruhom streže,
mleka piti daje,
da ga še ostaje.
Amen.

BOG, TA BOD ZAHVALEN
Bog, ta bod zahvalen
za vse gnade dari,
k s jh nam dal,
pa da nam b jh še dal,
kdr jh bomo potrejben
na duš in na telejsu. Amen.

JAZ SEM MAJHEN
Jaz sem majhen,
Ti si velik,
dobri moj Gospod.
Varuj mene,
varuj moje,
varuj vse ljudi povsod.
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VEČERNA MOLITEV
Naj bodo Bogu priporočene
vse naše majhne molitvice;
našemu angelu varuhu,
ki nas je varoval danes, ta dan,
da bi nas varoval
še nocojšnjo noč, predvsem hudega
na duši in na telesu,
prenagle in nepredvidene smrti.
O, Marija, sveti Jožef,
bodita pri nas zdaj in v naši zadnji uri.
Amen.

MOLITEV
O Jezus, glej, prišla je noč,
ostani Ti z menoj,
naj v rani Tvojega srca
počivam spet nocoj.
Odpusti, kar žalila sem
Te ta pretekli dan,
očisti dušo mi s krvjo
presvetih ran.
Če Tvoja sveta volja je,
da več se ne zbudim,
naj se s Teboj na kraj miru,
o Jezus, preselim.
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SVETI NADANGEL MIHAEL
Sveti nadangel Mihael,
brani nas v boju zoper zlobnost in zalezovanje hudega duha,
bodi nam v pomoč.
Ukroti naj ga Bog, ponižno za to prosimo.
In ti, zvesti vodnik nebeške vojske,
Satana in druge hudobne duhove,
ki hodijo po svetu v pogubo duš,
z Božjo pomočjo v pekel pahni. Amen.
JEZUS, MARIJA, JOŽEF
Jezus, Marija, Jožef,
Vam darujem srce in dušo svojo.
Jezus, Marija, Jožef,
stojte mi na strani v zadnjem boju.
Jezus, Marija, Jožef,
naj z Vami mirno izdihnem dušo svojo. Amen.
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8. DRUGE MOLITVE
MOLITEV K SVETI MARTI
O sveta Marta, ti čudovita, zatekam se s polnim zaupanjem k tebi po pomoč. Pomagaj mi
v mojih stiskah in podpiraj me v mojih preizkušnjah.
V zahvalo ti obljubljam, da bom povsod širil to molitev. Tolaži me v mojih skrbeh in
težavah, ponižno moledujem k tebi.
Pri velikem veselju, ki je napolnjevalo tvoje srce, ko si na svojem domu v Betaniji dajala
zavetje in skrbela za Odrešenika sveta, moledujem k tebi, prosi zame in za mojo družino,
da bi ohranili našega Boga v svojih srcih, in za moje potrebe in skrbi, ki me sedaj stiskajo
... (imenuj svoje skrbi).
Moledujem k tebi, pomočnica v vseh stiskah, premagaj moje težave, kot si premagala
zmaja, dokler ni ležal pred tvojimi nogami!
Oče naš ..., Zdrava Marija ..., Slava Očetu ...
Sveta Marta, prosi za nas.
Sveta Marta, prosi za nas.
Sveta Marta, prosi za nas.
Ljuba Mati Božja, sveti Jožef, vsi angeli in svetniki Božji, prosim vas in rotim vas pri
krvi Jezusa Kristusa: molite z menoj vse moje molitve, blagoslavljajte z menoj vsak
blagoslov, žrtvujte z menoj Kristusovo kri.
Sveti angeli varuhi, blagoslavljajte z menoj svoje in moje varovance in molite zanje in
zame, da bi pridobili nase milosti Jezusa Kristusa.
Predvsem izmoledujte po dragoceni krvi Jezusovi za naše varovance in za nas milostne
darove Svetega Duha in posebno zaščito vsemogočnega Boga ter svete Matere Jezusa
Kristusa.
Amen.

MOLITE, MOLITE, POMAGAJTE REŠITI ČIM VEČ DUŠ IZ KREMPLJEV SATANA
Preljuba Gospa presvetega Srca,
prosi Boga za vse grešnike sveta;
za Božjo milost za tiste, ki še niso spoznali Božje ljubezni,
za mir na svetu, za odrešenje sveta.
Usmili se, vsemogočni Bog, nas grešnikov,
ubogih Evinih zapeljanih otrok.
Zdaj in vekomaj.
Amen.
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LITANIJE SVETEGA DUHA
Gospod, usmili se,
Kristus, usmili se,
Gospod, usmili se,
Kristus, usliši nas,
Kristus, usliši nas,
Bog Oče nebeški, usmili se nas,
Bog Sin, Odrešenik sveta,
Bog Sveti Duh,
Sveta Trojica, en sam Bog,
Sveti Duh, ki izhajaš iz Očeta po Sinu,
Sveti Duh, enega bistva z Očetom in Sinom,
obljubljeni od Boga Očeta,
žarek nebeške luči,
vir vse dobrote,
studenec žive vode,
očiščujoči ogenj,
goreča ljubezen,
Duh ljubezni in resnice,
duhovno maziljenje,
Duh modrosti in umnosti,
Duh sveta in moči,
Duh vednosti in pobožnosti,
Duh strahu Božjega,
Duh milosti in molitve,
Duh miru in veselja,
Duh spodobnosti in čistosti,
Duh tolažnik,
Duh posvečevalec,
Duh voditelj svete Cerkve,
dar najvišjega Boga,
Duh, ki napolnjuješ vse vesoljstvo,
Duh posinovljenja Božjih otrok,
Sveti Duh, navdajaj nas s strahom pred grehom!
Sveti Duh, pridi in prenovi obličje zemlje!
Sveti Duh, razsvetljuj s svojo lučjo naš razum!
Sveti Duh, zapiši v naša srca svojo postavo!
Sveti Duh, vnemaj nas z ognjem svoje ljubezni!
Sveti Duh, odpiraj nam zaklad svojih milosti!
Sveti Duh, poučuj nas v pravi molitvi!
Sveti Duh, razsvetljuj nas s svojim nebeškim navdihovanjem!
Sveti Duh, vodi nas po poti zveličanja!
Sveti Duh, daj nam edino potrebne vednosti!
Sveti Duh, navdihuj nas, da bomo znali izvrševati dobra dela!
Sveti Duh, daj nam vztrajati v pravičnosti!
Sveti Duh, bodi Ti sam naše plačilo!
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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!

MOLITEV TRIDESETIH OČENAŠEV ...
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Za kaj: Molim za duhovno, duševno in telesno zdravje.
Za koga: Naštejem imena _____________.
Na čast in priprošnjo krstnih zavetnikov: _______, _____, Matere Marije, svetega Jožefa,
blaženega Janeza Pavla II., blaženega Alojzija Grozdeta, blaženega Antona Martina
Slomška, svetega patra Pija, svetega Benedikta, svetega Hieronima (za neverujoče), svete
Agate (za nosečnice), svetega Roka (za živali, za bolne) … vseh angelov in nadangelov in
vseh svetnikov.
Očenaš in zdrava Marija: 30-krat
Zaključimo: To sem zmolil za duhovno, duševno in telesno zdravje za__________, na
priprošnjo _____________________.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in
vekomaj. Amen.
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MOLITEV ZA SEDEM DAROV SVETEGA DUHA
Pridi božanski Tolažnik in napolni mi srce s sedmimi svojimi darovi.
Pridi, Duh modrosti, in prepoji moje srce in dušo. Nauči me, kako opazovati in ceniti
nebeške stvari, da jih bolj kot vse zemeljske stvari vzljubim in iskreno iščem.
Pridi, Duh razuma, in razsvetli mojo dušo, da Tvoje božanske besede in skrivnosti sebi v
rešitev pravilno razumem in se po tem spoznanju ravnam.
Pridi, Duh sveta, in nauči moje srce predvsem to, da bo naklonjeno dobremu in se bo
izogibalo zlu. Vodi me in upravljaj v vsakem dvomu, da nikoli ne skrenem s poti, ki me
vodi k rešitvi.
Pridi, Duh moči, in naseli se v meni. Ohrabri me v vseh težavah, utrdi me v bolečinah in
nasprotovanjih, daj mi moč proti vsem napadom hudobnega duha, da Ti v vsem ugodim.
Pridi, Duh znanja, in nauči me pravilno spoznati prehodne stvari tega sveta, da jih
uporabljam le za Tvojo slavo in rešitev svoje duše.
Pridi, Duh pobožnosti, in povedi moje srce v pravo pobožnost in sveto ljubezen do Boga,
da Tebe vedno iskreno iščem, Tebe v ljubezni najdem in Te za vedno obdržim.
Pridi, Duh strahu božjega, in prepoji moje srce s svetim strahom, da na Tebe, svojega
Boga, neprestano mislim in se izogibam vsemu, kar bi lahko bilo sovražno Tvojemu
božanskemu veličanstvu.
Amen.

OČE NAŠ
Oče naš, ki si v nebesih ...
Ustvaril si nas po svoji podobi in pri svetem krstu si nas sprejel za svoje otroke, da bi
prišli v nebesa, kjer boš Ti sam naše plačilo.
Posvečeno bodi Tvoje ime ...
Da bi se Tvoje ime nikdar ne sramotilo, temveč častilo in hvalilo. Vsi ljudje na zemlji naj
bi Te častili in hvalili s krščanskim življenjem.
Pridi k nam Tvoje kraljestvo ...
Razširjaj na zemlji svoje kraljestvo, po smrti pa nas sprejmi k sebi v svoje kraljestvo.
Zgodi se Tvoja volja ...
Da bi spolnjevali Tvojo voljo, kakor jo spolnjujejo angeli in svetniki v nebesih. Podpiraj
nas, da bi se v Tvojo voljo vdajali tudi v trpljenju in bridkostih.
Kakor je v nebesih, tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
Odpusti nam naše grehe.
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Kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom
in ne vpelji nas v skušnjavo ...
Obvaruj nas vseh skušnjav ali pa nam daj milost, da bi jih premagali.
Temveč reši nas hudega ...
Obvaruj nas smrtnega greha in večnega pogubljenja, obvaruj pa nas tudi raznih nesreč, če
je to dobro za naše duše.
Amen.
Tako bodi. Bog, usliši naše prošnje!

ŽENI, KI JO LJUBIM
Ženi, ki jo je videl Bog
kakor v ljubezenskem snu,
še preden je ustvaril svet;
Ženi, iz katere sem se porodil
po Njegovih bolečinah na križu;
Ženi, ki je smela šepetati
– kakor duhovnik –
nekoč na griču Kalvarije:
»To je moje telo, to je moja kri!«
zakaj iz nje je prejel človeško življenje;
Ženi, ki vodi moje pero,
katero se ob Besedi skoraj ustavi;
Ženi, ki nosi v ogroženem svetu
zastavo upanja:
sprejmi suho grozdje mojih misli,
– zakaj vina nimam –
in izprosi mi čudež kakor v Kani Galilejski
po moči svojega Sina:
reši eno dušo in spomni se tudi moje.

MOLITEV K VARUHOM SVETA
Presveta Kri Kristusova,
kličem Varuhe sveta
v čas in prostor ta,
da vzpostavi se ravnovesje sveta
in svetost vso temo do temeljev zravna,
jo pošlje v Gospodovo kletko sveta.
Temo, ki je in ki pride.
Tukaj in zdaj.
V večnosti in neskončnosti.
Od vekomaj in za vekomaj. Amen
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MOLITEV K PREDRAGOCENI JEZUSOVI KRVI
V zavesti svoje ničnosti in Tvojega usmiljenja, predobri Zveličar, poklekam pred Tvoje
svete noge. Zahvaljujem se Ti za toliko milosti, ki si jih izkazal meni, nehvaležni stvari.
Posebno se Ti zahvaljujem, da si me s svojo predragoceno krvjo rešil izpod uničujoče
moči zlega duha. Vpričo moje nebeške matere Marije, mojega angela varuha, mojega
nebeškega zavetnika in vsega nebeškega dvora se Ti posvečujem, preljubi Jezus, in
izročam z vsem srcem Tebi, ki si s svojo predragoceno krvjo odrešil svet greha, smrti in
pogubljenja.
Obljubljam Ti, da bom s Tvojo milostno pomočjo po svojih močeh širil češčenje Tvoje
predragocene krvi, ki je cena našega odrešenja. Iz srca želim, da bi jo vsi častili in vedno
bolj spoštovali. Tako bom skušal popraviti, kar sem s svojo nezvestobo zagrešil v
premajhni ljubezni do Tebe, in zadoščevati za toliko omadeževanja, ki ga ljudje kažemo
do predragocene krvi, ki za mnoge ne pomeni nobene vrednote.
Žal mi je za vse grehe, za vso mlačnost in za vse žalitve, s katerimi sem Te, Jezusova kri,
sramotil in omalovaževal. Kako vse drugače so Te spoštovali Devica Marija, Tvoji
apostoli in vsi drugi služabniki. Ne oziraj se več na nezvestobo in mlačnost, naj prevlada
Tvoje usmiljenje! Kristusova kri, ti si moč spoznavalcev, ti si srčnost mučencev, upanje
spokornim, uteha umirajočim. Nebeški Zveličar, s svojo krvjo si nas odrešil, daj, da jo
bom jaz in vsi ljudje vedno bolj cenili, se z njeno pomočjo varovali vsega hudega in po
tem zemeljskem življenju dosegli večno srečo pri Tebi. Amen
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MOLITVI K MARIJI – ROŽI SKRIVNOSTNI
Roža Skrivnostna, brezmadežna Devica, Mati milosti – pred Teboj klečimo, da počastimo
Tvojega Božjega Sina in izprosimo Božje usmiljenje. Pomoči in milosti ne prosimo
zaradi svojih zaslug, temveč zaradi dobrote Tvojega materinskega srca. Zaupamo, da nas
boš uslišala.
Zdrava Marija …
Roža skrivnostna, Mati Jezusova, Kraljica svetega rožnega venca in Mati Cerkve,
skrivnostnega Kristusovega telesa – prosimo Te za svet, ki je razdvojen. Podeli mu dar
edinosti in miru. Prosimo tudi za vse tiste milosti, ki morejo spremeniti srca mnogih
Tvojih otrok.

Zdrava Marija …
Roža skrivnostna, Kraljica apostolov – daj, da bodo okoli evharističnih oltarjev vzcveteli
številni duhovniški in redovniški poklici, ki bodo po vsem svetu širili kraljestvo Tvojega
Sina Jezusa s svetim življenjem in gorečo vnemo za duše. Izlij na nas svoje nebeške
milosti!
Zdrava Marija …
Pozdravljena Kraljica, Roža skrivnostna, Mati Cerkve – prosi za nas!

ROŽNI VENEC MARIJINIH KRVAVIH SOLZ
Rožni venec je sestavljen iz sedmih skupin po sedem jagod, kot je sedem žalosti Matere
Božje. Na koncu so tri jagode.
Začetek:
Križani Kristus! Klečimo pred Tvojimi nogami in Ti darujemo krvave solze Nje, ki Te je
s prisrčno in sočutno ljubeznijo spremljala na Tvojem trpljenja polnem križevem potu.
Daj nam, o dobri Učenik, da poslušamo nauke, ki nam jih dajejo krvave solze Tvoje
najsvetejše Matere, da Tvojo sveto voljo na zemlji izpolnjujemo tako, da Te bomo vredni
vso večnost v nebesih hvaliti in poveličevati. Amen.
Pri velikih jagodah (namesto očenaša):
O Jezus, glej na krvave solze Tiste, ki Te je na zemlji najbolj ljubila in Te najiskreneje
ljubi v nebesih.
Pri malih jagodah (namesto zdravamarije):
O Jezus, usliši naše prošnje zaradi krvavih solz Tvoje najsvetejše Matere.
Na koncu ponovi trikrat:
O Jezus, glej …
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Zaključna molitev:
O Marija, Mati ljubezni, bolečin in usmiljenja, prosimo Te, združi svoje prošnje z našimi,
da bo Jezus, Tvoj Božji Sin, na katerega se obračamo v imenu Tvojih krvavih materinskih
solz, uslišal naše prošnje in nam z milostjo, za katero prosimo, podelil tudi krono večnega
življenja. Amen.
Žalostna Mati Božja, naj Tvoje krvave solze uničijo moč pekla! Zaradi Tvoje Božje
krotkosti, o križani Jezus, obvaruj svet grozeče zmote!
Hudobni duh beži, kjer se moli ta rožni venec.

MOLITEV ZA SLOMŠKOVO KANONIZACIJO
Nebeški Oče!
Blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas
spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med
seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo
kanonizacijo. To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen
Oče naš …, Zdrava Marija …, Slava Očetu.

O, SVETI DUH,
presvetli naše srce, naš um in razum,
da bi razumeli dogodke,
ki se bodo zgrnili nad nas.
Daj, da bomo živeli
z globoko vero v Boga
in da nas ne bi zapustila
luč Jezusovega Srca.
Daj, da bomo z močnim upanjem
pregnali strah, ki bo najedal
vse okrog nas.
Očisti naše telo, um in srce,
da v presveto jedro ne bi vstopilo zlo,
ki bi uničilo vse, česar bi se dotaknilo.
Prosimo Te iz vsega srca, da virus zla,
ki bo moril in dušil, obide nas
in vse tiste, za katere molimo in Te prosimo.
Amen.
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9. POJASNILA
Ko smo uredniki sprejemali »gradivo« za knjigo, smo bili vsakič znova presenečeni nad
tem, v kako različnih oblikah in s kako različnimi črkami Duh piše svojim ljubljenim.
Molitve, ki ste nam jih pošiljali, ste pisali zdaj z navadno, zdaj s kurzivno pisavo, z levo
poravnanim ali usredinjenim besedilom, včasih z velikim tiskanim naslovom, včasih brez
naslova …
Neradi prikrivamo in zmanjšujemo vse to bogastvo, vseeno pa smo v knjigi oblike črk,
vrstic in naslovov poenotili.
Razen pri molitvah svetnikov imen avtorjev besedil nismo navedli. S tem smo hoteli še
posebej poudariti, da smo vse prejeli kot dar nekega drugega Avtorja in da je vse, kar smo
zapisali, naš dar za Skupnost.
Zaimke v različnih sklonih, ki se nanašajo na Gospoda in na Mater Marijo, smo zapisali z
veliko začetnico. V dveh tretjinah primerov ste tudi sami napisali tako, ostalo pa smo
poenotili po Ignacijevem načelu: »Vse v večjo slavo in čast Božjo!«
Ob nekaterih molitvah, ki ste jih »opremili« s svojo molitveno izkušnjo, smo se težko
odločili, ali naj jih uvrstimo med pričevanja ali med molitve. Komentarje ob molitvah in
navodila, kako naj se molijo, smo pustili samo v nekaj primerih.
Lepe misli o Bogu, ki pa niso molitve, smo izpustili.
Narečne molitve smo zapisali na najenostavnejši način, samo s črkami abecede. Nismo jih
prevajali v knjižno slovenščino niti opremljali s pojasnili. Naglase smo dodali samo tam,
kjer bi bilo sicer besedilo dvoumno ali nerazumljivo. Narečne besede so zapisane brez
opuščajev.
Od podvojenih molitev, ki se samo malo razlikujejo, smo objavili tiste z jasneje izraženo
in bolj pomenljivo vsebino.
Molitve, ki so bile napisane v »ženskem spolu«, smo tako tudi pustili.
Ker gre za zelo različna besedila, ki bi jih glede na vsebino ali po obliki le težko kakor
koli uredili, smo vrstni red molitev pustili nespremenjen, kot so prihajale do urednikov, in
ga prepustili kar temu naključju.
Fotografije naj »molijo« same. Čeprav smo v začetku predlagali, da bi jih opremili z
vrsticami iz katere od molitev ali z vrsticami Božje besede, smo to zamisel opustili. Naj
bodo takšne, kot ste jih posneli, vsaka s svojim čustvom in lepoto, vsaka svoj trenutek
večnosti.
Uredniki
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Molitev izvira v Bogu.
In izliva se Vanj.
»Njen tek je živ in je legak ko hod deklet s planine.«
V svoji poskočnosti se igra z veseljem v naših srcih.
Zajemamo globoko v njeni svežini.
Vedno tudi za svoje brate.

