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Molimo s svetniki
Januar
Pesem
Izpostavitev Najsvetejšega
Križ, uvod
Molitev za beatifikacijo Božjega služabnika Danijela Halasa: Vsemogočni Bog, po
tvoji dobroti je bil duhovnik Danijel Halas zavzet voditelj tvojega ljudstva in
junaški pričevalec vere do smrti. Daj, da bomo po njegovem zgledu rasli v živi
veri, trdnem upanju in goreči ljubezni do tebe in bližnjega, posebej do
duhovno in telesno ranjenih. Poveličaj ga pred vesoljno Cerkvijo, da ga bomo
častili na oltarju. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …
Dobri Bog, po priprošnji Božjega služabnika Danijela Halasa nam podeli
milost.
Molitev za svetniške kandidate iz naše škofije: Nebeški Oče, na različne načine nam
nenehno izkazuješ svojo ljubezen in naklonjenost. Dal si nam veliko dobrih
ljudi, ki so nas vodili k tebi. Hvaležni smo ti zanje. Ponižno te prosimo, pokaži
na tiste, ki so pri tebi v nebesih, da bodo tudi pred vesoljno Cerkvijo
povzdignjeni na čast oltarja. S pomočjo domačih zgledov svetega življenja in z
njihovo priprošnjo bomo lažje spoznavali in izpolnjevali tvojo voljo, služili tebi
in svojim bližnjim. Usliši nas po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem
Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Vsi: Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu
Molitev s svetniki
Pesem:
O srečni bratje v večnosti,
kako ste polni radosti:
na vekomaj uživate
sadove svojih dobrih del.
V ljubezni ste do Kristusa
prenesli mnogo hudega,
ljubezen vam je dala moč,
da delali ste za nebo.
Zvijače hudega duha
in zapeljivosti sveta
odločno ste premagali,
nad vse ljubili Kristusa.
Zdaj večno čast uživate,
nikdar nas ne pozabite,
ko vdano prosimo vas vsi,
da bi za vami v raj prišli.
Trojico sveto hvalimo,
ki vas sprejela je v nebo:
o da bi z vašo pomočjo
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še mi dosegli blaženost.
Sv. Bazilij Veliki in Gregor Nacianški
Sv. Bazilij je bil škof v Mali Aziji, kjer je umrl 1. januarja 379. V svojih spisih je
poglabljal nauk o Svetem Duhu in o resničnem božanstvu Jezusa. Zaradi
smernic za meniško življenje je dobil naziv »oče vzhodnega meništva«. Njegov
sodobnik Gregor iz Nacianza je živel v samoti, nato postal duhovnik in
carigrajski škof. Branil je pravi nauk o Sveti Trojici na drugem vesoljnem
cerkvenem zboru. Zaslužil je ime »teolog«, znanstvenik Božjega nauka.
Besede sv. Gregorja Nacianškega ob pogrebu Bazilija Velikega: Drugi so se veselili
pomembnih naslovov, podedovanih od staršev, ali se gnali, da bi si jih
pridobili s svojo podjetnostjo. Nama pa je bila velika čast in pomembno to, da
živiš kot kristjan in se smeš imenovati kristjan.
Tihota
Molimo: O Bog, vir modrosti in vednosti, sveta škofa Bazilij in Gregor Nacianški sta
bila po tvoji dobroti s svojim življenjem in učenjem luč tvoji Cerkvi. Pomagaj
nam, da bomo resnico ponižno sprejemali in jo v ljubezni dosledno
uresničevali. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v
občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Vsi: Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu
Sv. Pavlin Oglejski
Sv. Pavlin II. je bil škof, patriarh v Ogleju. Ima veliko zaslug za utrjevanje
krščanstva med našimi predniki južno od Drave. S spisi in nastopi ob raznih
škofovskih sestankih se je zavzemal za pravo vero in krščansko življenje.
Umrl je 11. januarja leta 802.
Besede sv. Pavlina: Držimo se prave vere, trdnega upanja in popolne ljubezni, ker je
vera kakor naš čut, ljubezen pa kakor naše zdravje. Vera veruje, ljubezen
deluje, upanje utrjuje: različni udje imajo namreč različna opravila, vendar
bodo mogli hoditi za glavo, če jih ljubezen združuje v enoto. Naša glava je v
nebesih. Nad vse skrbimo, da nas zavist, sovraštvo, obrekovanje, jeza in
prepir ne bodo ločile od naše glave, Jezusa Kristusa.
Tihota
Molimo: Bog, naš Oče, po apostolskem delovanju oglejskega škofa Pavlina si naše
prednike klical k luči evangelija. Po njegovi priprošnji naj rastemo v milosti in
v spoznanju našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj v občestvu Svetega
Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Vsi: Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu
Sv. Anton
Sv. Anton je s svojim zgledom puščavniškega življenja v Egiptu pritegnil mnogo
posnemovalcev. Umrl je 105 let star v Gornjem Egiptu leta 356. Njegovo
življenje je popisal sv. Atanazij in s tem spodbudil razcvet meništva.
Besede sv. Atanazija o sv. Antonu: Ko so Antonu umrli starši, je ostal sam. Bil je
tedaj star nekako osemnajst ali dvajset let, ko je moral sam prevzeti skrb za
domačijo in sestro ... Ves zatopljen v misli o apostolih je stopil v cerkev.
Slučajno se je prav takrat bral evangelij. Slišal je, kako je Gospod govoril
bogatemu mladeniču: Ako hočeš biti popoln, prodaj, kar imaš, in daj ubogim
in imel boš zaklad v nebesih. Antonu je bilo, kakor da mu je sam Bog
navdihnil spomin na te svetnike. Zdelo se mu je, da se je prav zaradi njega
bralo to mesto Svetega pisma. Šel je takoj ven iz cerkve in posestvo podaril
svojim sovaščanom, premičnine pa razprodal.
Tihota
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Molimo: O Bog, svetemu opatu Antonu si dal milost, da ti je v puščavi služil s
čudovitim življenjem. Po njegovi priprošnji naj se odpovedujemo sebi in tebe
nad vse ljubimo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj
v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Vsi: Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu
Sv. Boštjan
Sv. Boštjan ali Sebastijan je umrl mučeniške smrti okoli leta 300, v času rimskega
cesarja Dioklecijana. Že od 4. stoletja dalje je znan njegov grob v Rimu ob
Apijski cesti. Legenda pripoveduje, da je bil stotnik cesarske telesne straže.
Besede sv. Ambroža o sv. Boštjanu: Če je veliko preganjanj, je tudi mnogo nagrad,
in kjer je veliko zmagoslavnih vencev, je bilo veliko bojev. Zate je torej bolje,
če je veliko preganjalcev, ker po mnogih preganjanjih laže prideš do venca
zmage. Vzemimo za zgled mučenca Boštjana. Po rodu je bil iz Milana. Boštjan
je opazil, da tu ne bo nobenega boja. Odpotoval je v Rim, kjer je zaradi žive
vernosti divjalo hudo preganjanje. Tam je pretrpel mučeništvo in dosegel
venec zmage.
Tihota
Molimo: Gospod Bog, daj nam moč, da bomo po slavnem zgledu svetega mučenca
Boštjana bolj poslušali tebe kakor ljudi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Amen.
Vsi: Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu
Sv. Neža
Sv. Neža je že v zgodnji mladosti izpričala ljubezen do Kristusa z mučeniško smrtjo,
verjetno konec 3. stoletja. Slavil jo je že papež Damaz, sv. Ambrož in drugi
cerkveni očetje.
Besede sv. Ambroža o sv. Neži: Poročajo, da je pri dvanajstih letih postala mučenka.
Deklice take starosti ne prenesejo niti mrkega pogleda staršev, če se zbodejo
z iglo, že na vse grlo kričijo. Ta pa kljub krvavim rokam rablja ostane srčna,
ne klone pod težo rožljajoče verige, meču divjega vojaka nastavi celo telo.
Rablju, ki ji je grozil in se ji dobrikal, je rekla: »Tudi to bi bila krivca za
Ženina, če bi moral hrepeneti in čakati. Tisti me bo imel, ki me je prvi izvolil.
Morilec, kaj čakaš? Naj pade telo, ki ga morejo ljubiti oči, ki jih ne maram!«
Tihota
Molimo: Vsemogočni Bog, slabotne v očeh tega sveta si izbiraš, da ponižaš mogočne.
Ko se spominjamo svete mučenke Neže, nam daj, da jo bomo posnemali v
neomajni veri. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v
občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Vsi: Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu
Sv. Vincencij
Sv. Vincencij je bil pomočnik škofa Valerija v Saragosi v Španiji in je eden treh
velikih diakonov mučencev poleg sv. Štefana in sv. Lovrenca. Prestal je
mučeniško smrt okrog leta 304, v času rimskega cesarja Dioklecijana.
Besede sv. Avguština o sv. Vincenciju: Kristus nam stoji ob strani na obeh straneh,
v boju zoper lastno uživaželjnost in v odporu zoper grožnje drugih. Zato
kristjan ne more biti premagan. Če v Vincencijevem mučeništvu gledamo
samo na človeško moč, ki vzdrži v trpljenju, je neverjetno, če pa v njem
gledamo tudi božjo vsemogočnost, neha biti čudno.
Tihota
Molimo: Vsemogočni Bog, podeli nam svojega Duha, da bo v naših srcih ista močna
ljubezen, s katero je sveti mučenec Vincencij premagal vse telesne muke. Po
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našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega
Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Vsi: Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu
Sv. Frančišek Saleški
Sv. Frančišek z gradu Sales v Savojski deželi v Švici je kot škof v Ženevi deloval s
spisi in govori za ohranitev pravega nauka in gojitev duhovnega življenja. Je
zavetnik katoliškega časnikarstva. Umrl je v Franciji, v mestu Lyon, 28.
decembra 1622, pokopali pa so ga 24. januarja v Annecyju.
Besede sv. Frančiška Saleškega: Bog je ob stvarjenju sveta zapovedal rastlinam, naj
vsaka rodi sad po svoji vrsti. Tako je zapovedal tudi kristjanom, živim
rastlinam svoje Cerkve, naj prinašajo sad pobožnosti vsak po svoji zmožnosti
in poklicu … V katerem koli poklicu smo, povsod moremo in moramo
hrepeneti po popolnem življenju.
Tihota
Molimo: O Bog, po tvoji dobroti je sveti škof Frančišek Saleški vsem postal vse, da bi
ljudi vodil k tebi. Po njegovem zgledu naj tudi mi potrpežljivo služimo svojim
bratom in tako razodevamo tvojo očetovsko ljubezen. Po našem Gospodu
Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in
kraljuje vekomaj. Amen.
Vsi: Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu
Spreobrnitev apostola Pavla
Sv. Pavel je najprej preganjal kristjane, po srečanju z Jezusom pred Damaskom pa
je postal eden največjih oznanjevalcev Kristusovega evangelija. Že od 7.
stoletja dalje se v Cerkvi spominjamo njegove spreobrnitve.
Besede sv. Pavla Kološanom: Če ste torej s vstali s Kristusom, iščite to, kar je
zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne
na to, kar je na zemlji … Vse, kar koli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte
v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu. (Kol 3,1.2.17)
Tihota
Molimo: O Bog, ves svet poučuješ z naukom svetega apostola Pavla. Praznik njegove
spreobrnitve naj nas spodbuja, da bomo tudi mi po njegovem zgledu v svetu
priče tvoje resnice. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s
teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Vsi: Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu
Pesem:
Apostol Pavel, tebi v čast
vsa Cerkev poje hvalnico,
sam Jezus te poklical je
za pričevalca vnetega.
Sovražen bil si Kristusu
in proti njemu se boril,
potem še bolj si ljubil ga
in svetu ga oznanjeval.
Kaj vse ti, Pavel, Bog je dal,
da gledal v tretje si nebo,
da glas skrivnostni slišal si,
kot ni ga slišal še nikdo.
Besedo Božjo si sejal,
da je bogat dozorel sad,
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z resnico si razsvetlil svet,
pregnal nevere si temo.
Vsa čast in slava Kristusu,
Očetu, Duhu Svetemu,
da kot orodje izvoljeno
poslal te je vsem narodom.
Sv. Timotej in Tit
Sv. Timotej je bil škof v Efezu, Tit pa na otoku Kreti, kakor vemo iz pisem, ki jima
jih je pisal sv. Pavel in so med novozaveznimi svetopisemskimi knjigami. Oba
sta bila učenca apostola Pavla, zato se ju spominjamo dan po prazniku
spreobrnitve njunega učitelja.
Besede sv. Pavla Timoteju: Hvaležen sem Bogu, ki mu služim s čisto vestjo kakor
moji predniki, ko se te neprenehoma, noč in da spominjam v svojih prošnjah
... Spominjam se namreč iskrene vere, ki je v tebi in ki sta jo prej imeli tvoja
stara mati Loida in tvoja mati Evnika. Prepričan pa sem, da jo imaš tudi ti ...
Zato te opominjam, da znova razplameniš Božji milostni dar, ki je v tebi po
polaganju mojih rok … Nikar se ne sramuj pričevanja za našega Gospoda. (2
Tim 1,3-8)
Tihota
Molimo: O Bog, sveta škofa Timoteja in Tita si okrasil z apostolskimi krepostmi. Po
njuni priprošnji naj na tem svetu pravično in pobožno živimo in srečno
pridemo v nebeško domovino. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem
Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Vsi: Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu
Sv. Angela Merici
Sv. Angela Merici iz Desenzana ob Gardskem jezeru v Italiji je leta 1535 ustanovila
redovno družbo uršulink, bila vneta vzgojiteljica ženske mladine, posebno
zapuščene. Umrla je 27. januarja 1540 v Brescii.
Besede sv. Angele Merici: Ljube matere in sestre v Jezusu Kristusu, najprej si
prizadevajte, da si boste z božjo pomočjo pridobile in v sebi ohranile tako
prepričanje in blago mišljenje, da boste v skrbi za družbo in pri njenem
vodstvu delale samo iz ljubezni do Boga in za zveličanje duš. Samo tako bodo
vsa vaša dejanja, zakoreninjena v tej dvojni ljubezni, obrodila dobre in
zveličavne sadove.
Tihota
Molimo: Gospod, naš Bog, molitev svete Angele naj nas vedno priporoča tvoji
dobrotljivosti. Po zgledu njene ljubezni in modrosti naj vztrajamo v tvojem
nauku in ga izpričujemo s svojim življenjem. Po našem Gospodu Jezusu
Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje
vekomaj. Amen.
Vsi: Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu
Sv. Tomaž Akvinski
Sv. Tomaž iz družine grofov iz Aquina, je najslavnejši učenjak dominikanskega reda.
Odlikoval se je po odličnem znanju filozofije in teologije, zato je tudi zavetnik
katoliških visokih šol. Njegova dela so še danes kažipot po pravem
bogoslovju. Umrl je na poti na 2. lyonski vesoljni cerkveni zbor 7. marca
1274, 28. januarja 1369 pa so njegovo truplo prenesli v Toulouse.
Besede sv. Tomaža Akvinskega: Ali je božji Sin moral za nas trpeti? Da. Njegovo
trpljenje je bilo potrebno z dveh vidikov: kot zdravilo zoper greh in kot zgled
za ravnanje. Kdor hoče popolno živeti, naj zaničuje, kar je zaničeval Kristus
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na križu, in želi, kar je on želel. Križ je pot do vseh kreposti. Kdor išče zgled
potrpežljivosti, bo odličnega našel na križu. Če iščeš zgled ponižnosti, glej
Križanega. Če iščeš zgled pokorščine, hodi za njim, ki se je pokoril Očetu do
smrti.
Tihota
Molimo: O Bog, večna modrost, svetemu Tomažu Akvinskemu si pomagal, da si je
čudovito prizadeval za svetost in postal velik v raziskovanju svete znanosti.
Daj nam luči, da bomo razumeli, kar je učil, in moči, da ga bomo posnemali.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu
Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Vsi: Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu
Sv. Janez Bosko
Sv. Janez Bosko je ustanovitelj redovne družbe salezijancev in soustanovitelj Hčera
Marije Pomočnice. Bil je velik vzgojitelj, apostol zapuščene mladine in
pospeševalec duhovniških poklicev. Umrl je 31. januarja leta 1888 v Turinu v
Italiji.
Besede sv. Janeza Boska: Gotovo se je lažje razburjati kakor potrpeti, groziti otroku
kakor ga prepričati. Dejal bi celo, da je lažje za našo nepotrpežljivost in
prevzetnost kaznovati tiste, ki se upirajo, kako pa jih poboljšati s tem, da jih
vztrajno in dobrohotno prenašamo. Ljubezen, kot vam jo priporočam je tista,
ki jo je imel sveti Pavel do svojih vernikov, komaj spreobrnjenih h Gospodovi
veri. Ta ljubezen ga je pogosto spravljala v žalost in ga silila k prepričevanju,
kadar jih je videl, da so manj ubogljivi in se ne ozirajo na njegovo
prizadevanje.
Tihota
Molimo: O Bog, vir veselja, svetemu Janezu Bosku si dal, da je postal oče in učitelj
mladine. Naj tudi mi z enako ljubeznijo iščemo le duše in tako služimo tebi.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu
Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Vsi: Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu
Blagoslov z Najsvetejšim
Zbral in uredil: Lojze Kozar ml.

