Molimo s svetniki
November
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
Sv. Viktorin Ptujski
Sv. Viktorin je bil škof rimske kolonije na mestu sedanjega Ptuja. Bil je izobražen in
plodovit pisatelj razlag Svetega pisma in je svoje življenje končal z mučeniško
smrtjo ob Dioklecijanovem preganjanju, verjetno 2. novembra leta 303 ali
304.
Besede sv. Viktorina: Poslednje Kristusovo kraljestvo omenja sv. Pavel, ko piše
Korinčanom: Kraljevati mora, dokler ne položi vseh sovražnikov pred svoje
noge. V tem kraljestvu bodo svetniki; razveselil sem se, ko smo to slišali. V
tem kraljestvu bodo tisti, ki so ohranili neokrnjeno vero, kakor o njih pravi
sv. Janez, da jih je videl stoječe ob steklenem morju in z božjimi harfami v
rokah. To pomeni, da so ostali trdni na temelju svojega krsta in da se veselijo
svoje vere, ki so jo v življenju izpovedali.
Tihota
Molimo: Vsemogočni Bog, svetega škofa Viktorina si postavil za voditelja svojemu
ljudstvu. Zaradi njegovih zaslug bodo do nas usmiljen in nas obdari s svojo
milostjo. 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. Karel Boromejski
Sv. Karel Boromejski je kot milanski škof in kardinal odločilno sodeloval pri prenovi
v duhu sklepov tridentinskega vesoljnega cerkvenega zbora. Umrl je 3.
novembra leta 1584.

Besede sv. Karla Boromejskega: Priznam, slabotni smo. Toda Gospod nam daje vse
potrebne pripomočke. Če le hočemo, si lahko pomagamo … Če poješ v koru,
se zavedaj, s kom govoriš in kaj! Če skrbiš za duše, premisli, s kakšno krvjo
so očiščene. Vse naj se pri vas vrši v ljubezni. Tako boš neštevilne težave, ki
jih, hočeš nočeš, srečuješ vsak dan, lahko premagal.
Tihota
Molimo: Gospod, naš Bog, sveti škof Karel Boromejski si je goreče prizadeval za
prenove Cerkve in zveličanje ljudi. Daj tega duha tudi nam, ki smo tvoja
Cerkev, da se bomo neprestano prenavljali, postajali podobni Kristusu in
pričali o njem sodobnemu svetu. 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. Leon Veliki
Leon Veliki, papež, je vodil Cerkev v času vdiranja narodov v Italijo. Znan je, ker je
pregovoril hunskega kralja Atilo, da ni razrušil Rima, in kot verski pisatelj, ki
se je zavzemal za ohranitev pravega nauka nasproti krivovercem. Umrl je 10.
novembra leta 461.
Besede sv. Leona Velikega: Vse namreč, ki so prerojeni v Kristusu, naredi znamenje
križa za kralje, maziljenje Svetega Duha pa posveti v duhovnike, da bi vsi
duhovni in razumni kristjani spoznali, da so poleg posebne dolžnosti naše
službe deležni kraljevskega dostojanstva in duhovniške službe. Kaj je namreč
bolj kraljevsko, kakor da je duh, ki je Bogu pokoren, gospodar svojega telesa?
Tihota
Molimo: Vsemogočni Bog, nikoli ne boš dopustil, da bi peklenske sile premagale
Cerkev, ki si jo postavil na apostolskem temelju. Na priprošnjo svetega
papeža Leona Velikega naj ostane zvesta Božji resnici in uživa trajen mir. 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. Martin
Sv. Martin, po rodu iz Panonije, je vneto misijonaril na ozemlju današnje Francije in
postal škof v mestu Tours. Umrl je 9. novembra leta 397, 11. novembra pa
naj bi bil pokopan. Njegovo češčenje so benediktinski menihi zanesli tudi v
naše kraje.
Besede sv. Martina: »Če sem še potreben tvojemu ljudstvu, Gospod, ne bežim od
napora. Zgodi se tvoja volja!« je rekel sv. Martin v svoji bolezni, tik pred
smrtjo pa je rekel svojim bratom: »Pustite me, bratje, naj gledam rajši v nebo
kakor na zemljo, da bo šel duh po svoji poti h Gospodu.«
Tihota
Molimo: Dobri Bog, tebe je sveti škof Martin proslavil v življenju in smrti. Obnovi v
naših srcih čudovita dela svoje milosti, da tudi nas ne bosta ločila od tebe ne
smrt ne življenje. 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:
Martina zdaj slavimo mi,
ki so apostoli mu vzor:
z življenjem ali smrtjo je
služiti drugim le želel.
Martin, izprosi nam še zdaj,
da Cerkev sredi bo sveta

zvesto oznanjala Boga
in ji pastirji bodo v čast.
Odvrni hudega duha,
obudi mrtve, tudi nas,
ogrni revežem svoj plašč,
s pravičnostjo nas vse navdaj.
Kot dober škof si zaslovel,
o da bi se za vse zavzel,
ki odgovornost jih teži,
naj dušni blagor jih skrbi.
Slavimo Troedinega,
ki mu Martin dajal je čast,
da isto vero v nas prižge
in naša dela ga slave.
Sv. Stanislav Kostka
Sv. Stanislav Kostka, vzornik mladine, je iz Poljske prišel v Rim, kjer je vstopil v
Družbo Jezusovo, a je še mlad umrl 15. avgusta 1568. Občudujemo njegovo
ljubezen do čistosti, zvestobo redovnim pravilom, evharistično vnemo in
češčenje Božje Matere.
Besede o sv. Stanislavu: Bil je velik zgled vztrajnosti in pobožnosti, vsem drag,
nikomur neprijeten, po letih mladenič, po modrosti pa mož, majhen telesne
postave, a velikega in vzvišenega duha. Sleherni dan je bil pri dveh svetih
mašah, pogosteje kot drugi se je spovedoval in prejemal Kristusovo telo in
tudi več molil. Sošolce, s katerimi je hodil v šolo retorike, v znanju ni samo
dosegel, ampak celo prekosil jih je, čeprav je bil prej za njimi. Noč in da je
imel v mislih Jezusa in redovniško življenje.
Tihota
Molimo: Dobri Bog, mlademu svetemu Stanislavu si podelil milost izredne čistosti.
Naj prosi za nas in za našo mladino, da bomo prav uporabljali čas in moči ter
po njegovem zgledu hiteli k 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
Sv. Elizabeta Ogrska
Sv. Elizabeta Ogrska, hči ogrskega kralja, vdova po Ludviku IV., knezu Turingije, se
je iz krščanske ljubezni posvetila negi bolnikov in skrbi za siromake ter
razmeroma še mlada umrla 17. novembra 1231.
Besede o sv. Elizabeti: Vse svoje življenje je bila tolažnica revnih, zdaj pa se je vsa
posvetila skrbi za lačne. Ukazala je, naj zgradijo ob njenem gradu bolnišnico,
v katero je sprejemala mnogo bolnih in onemoglih. Imela je navado, da je
dvakrat na dan, zjutraj in zvečer, osebno obiskala vse svoje bolnike; osebno
je skrbela za one, ki so bili med njimi bolj odvratni; ene je dvigala, drugim
postiljala, spet druge nosila in opravljala še druga človekoljubna dela.
Tihota
Molimo: Dobri Bog, sveti Elizabeti si podelil milost, da je v revežih gledala Kristusa
in mu stregla. Po njenem zgledu naj tudi mi iz ljubezni pomagamo potrebnim
in preizkušenim. 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. Katarina Aleksandrijska
Sv. Katarina je bila kraljevskega rodu in je živela v egiptovski Aleksandriji ob koncu
3. stoletja. Kot osemnajstletno krščansko dekle se je uprlo cesarju
Maksenciju, ki je zahteval, da bi morali vsi prebivalci žrtvovati bogovom.
Kljub različnim obljubam je ostala neomajna v veri, zato jo je cesar obsodil
na smrt, a je bila čudežno rešena. To je povzročilo nova spreobrnjenja celo na
cesarskem dvoru. Pozneje jo je dal cesar obglaviti. Po legendi naj bi angeli
njeno truplo odnesli na goro Sinaj. Sv. Katarina velja po vsej Evropi za
zavetnico mladine, zlasti deklet.
Besede sv. Katarine: Na zaslišanju je sv. Katarina cesarju pogumno govorila: »Zakaj
pogubljaš ljudi s češčenjem malikov? Uči se spoznavati Boga, stvarnika
sveta, in njegovega edinega sina Jezusa Kristusa, ki je s križem rešil
človeštvo pekla!«
Tihota
Molimo: Vsemogočni večni Bog, svojemu ljudstvu si dal zgled svete Katarine, device
in mučenke. Daj, da se po njeni priprošnji utrdimo v veri in stanovitnosti in
se vneto trudimo za edinost tvoje Cerkve. 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. Modest in Virgil
Sv. Virgil se je rodil na Irskem. Postal je zelo učen in znan opat. Leta 743 je zapustil
Irsko in kot misijonar po nekaj letih prišel v Salzburg. Tu je bil najprej opat,
potem pa škof. Okoli leta 760 je na prošnjo slovenskega kneza Hotimira
poslal v Karantanijo svojega namestnika škofa Modesta. Le-ta je s svojo
svetniško osebnostjo med našimi predniki utrdil vero v Kristusa, posvetil
prvo Marijino cerkev in nato še več drugih cerkva.
Besede o sv. Virgilu: Že star se je Virgil odpravil na vizitacijo svoje škofije, da bi
videl, »če povsod vlada prava vera in se kaže krščanska ljubezen v dobrih
delih; pomagal je v vsaki stiki, učil ljudstvo, birmoval, posvečeval duhovnike
in jim zagotovil vzdrževanje.«
Tihota
Molimo: Usmiljeni Bog, sveta škofa Virgil in Modest si poslal, da sta našim
prednikom oznanjala evangelij. Pomagaj nam, da bomo vsi kristjani
napredovali v veri in jo izpričali 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. Andrej
Sv. Andrej je na Kristusov poziv z mlajšim bratom sv. Petrom pustil ribiške mreže in
postal »ribič ljudi«. Zvestobo Kristusovemu nauku je izpričal s smrtjo, razpet
na križu.
Besedo o sv. Andreju: Andrej se je zadržal pri Jezusu in se veliko naučil. Zaklada pa
ni zakopal vase, ampak je odšel in tekel k bratu, da bi mu predal del prejetih
dobrin … Andrej je z vso vnemo in veseljem napotil brata k izviru luči, da ni
mogel Peter niti malo oklevati.
Tihota
Molimo: Veličastni Bog, sveti apostol Andrej je v tvoji Cerkvi oznanjal evangelij in jo
vodil. Prosimo te, naj zdaj pri tebi neprenehoma posreduje za 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
Pesem:
Andrej, nekoč si ribič bil,
potem apostol Jezusov,
kot Peter zanj, tvoj rodni brat,
na križu si življenje dal.
O brata, vredna vse časti,
enako svet oba slavi;
bila sta Cerkve dva stebra
in pričala za Jezusa.
Ti prvi najdeš Jezusa
in bratu brž pokažeš ga.
Dobrotno vodi tudi nas
po pravi poti v večni dom.
Kot spremljal Petra si zvesto
in Cerkev varoval skrbno,
daj vsem krščanskim Cerkvam kdaj,
da se v ljubezni združijo.
Bil ljubljenec si Kristusov:
naj tudi mi ga ljubimo,
v nebesa k njemu pridemo
in večno hvalimo Boga.
Blagoslov z Najsvetejšim
Zbral in uredil: Lojze Kozar ml.

Molimo s svetniki
December
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

še mi dosegli blaženost.
Sv. Frančišek Ksaver
Sv. Frančišek Ksaver, sošolec in rojak sv. Ignacija Lojolskega, se je pridružil njegovi
Družbi Jezusovi. Kot misijonar je potoval v Indijo in na Daljni vzhod, kjer ga
je Bog podpiral tudi s čudeži. Umrl je 3. decembra leta 1552.
Besede sv. Frančiška Ksaverja: Naročil sem otrokom, ki so že znali molitve, naj
gredo v hiše bolnikov, zberejo tam stanovalce in sosede. Naj večkrat molijo
veroizpoved. Bolniki bodo ozdraveli, če bodo zares verovali. Tako sem dosegel,
da so se veroizpovedi, molitve in zapovedi naučili v hišah in na trgih. Razen
tega je Bog, naš Gospod, poplačal vero bolnikov, družinskih članov in
prijateljev, da je ozdravil bolnike na duši in na telesu.
Tihota
Molimo: Vsemogočni Bog, z oznanjevanjem evangelija je sveti Frančišek Ksaver
privedel k tebi mnoge vzhodne narode. Podeli nam enako gorečnost za vero,
da bo tvoja Cerkev v vsakem kraju rastla. 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 Damaščan
Sv. Janez Damaščan je deloval v Jeruzalemu in z govorjeno in pisano besedo branil
upravičenost češčenja svetih podob. Umrl je 4. decembra leta 749.
Besede sv. Janeza Damaščana: Podari mi besedo, ko bom odprl svoja usta, očisti in
naredi mi zgovoren jezik z ognjenim jezikom svojega Duha, da me bo tvoja
navzočnost venomer spremljala s pogledom. Pasi me, Gospod, in pasi z
menoj, da moje srce ne zaide ne na levo ne na desno, temveč ga bo tvoj Duh
usmerjal na pravo pot in bodo moja dela opravljena v skladu s tvojo voljo.
Tihota
Molimo: Dobri Bog, svetega duhovnika Janeza Damaščana si podpiral, da je odlično
učil pravo vero. Na njegovo priprošnjo nam daj, da bo živa vera luč in moč
našemu življenju. 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. Miklavž
Sv. Miklavž ali Nikolaj je bil v 4. stoletju škof v Miri v Mali Aziji. Udeležil se je
nicejskega vesoljnega cerkvenega zbora. Njegovo češčenje se je zelo razširilo
na Vzhodu in po 10. stoletju tudi na Zahodu. Znan je po svoji dobroti.
Besede sv. Miklavža: Če naj imajo moje besede moč, da bodo segle do srca, moram
svojim ovčicam biti za zgled v vseh krepostih.
Tihota
Molimo: Usmiljeni Bog, na priprošnjo svetega škofa Miklavža nas varuj v vseh
nevarnostih, da bomo varno potovali v večno 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. Ambrož
Sv. Ambrož je bil visok državni uradnik. Ko se je šele pripravljal na krst, so ga ljudje
že izbrali za škofa v Milanu. Kot pridigar, učitelj in pisatelj je bil vzoren pastir
svoje črede. Umrl je 3. aprila 397. Spominjamo se ga 7. decembra na dan
njegove posvetitve za škofa. Je eden od štirih velikih cerkvenih učiteljev.

Besede sv. Ambroža: Gospodova Cerkev, zgrajena na apostolski skali, po pravici
neomajno kljubuje tako številnim tokovom sveta in se upira silam
podivjanega morja ki ji še temeljev ne morejo načeti. Vanjo res pljuskajo
valovi, a je ne stresejo. Čeprav prvine tega sveta često v velikem hrupu
udarijo vanjo in se odbijejo, Cerkev trdno drži v rokah varen rešilni pristan,
kamor sprejema tiste, ki so v nevarnosti.
Tihota
Molimo: Vsemogočni Bog, po tvoji dobroti je bil sveti škof Ambrož učitelj katoliške
vere in zgled apostolske gorečnosti. Daj svoji Cerkvi škofe po svojem srcu, ki
naj jo pogumno in modro vodijo. 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. Lucija
Sv. Lucija iz Sirakuz na Siciliji je pretrpela kot zaročenka mučeniško smrt za
Kristusa v času rimskega cesarja Dioklecijana okoli leta 303. 13. decembra
naj bi bil dan njenega pogreba.
Besede o sv. Luciji: Ko je romala na grob mučenke Agate v Katanijo, da bi izprosila
ozdravljenje svoji bolni materi, se ji je prikazala svetnica in ji napovedala
skorajšnjo mučeniško smrt. Takoj po vrnitvi v Sirakuze, je Lucija razdrla
zaroko in začela razdajati svoje imetje siromakom.
Tihota
Molimo: O Bog, oče luči, molitev svete device in mučenke Lucije naj nam izprosi, da
bomo na zemlji živeli kot otroci luči, v nebesih pa večno gledali tebe. 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 od Križa
Sv. Janez od Križa, Španec, je bil velik ljubitelj križa in molitve. Prenovil je
karmeličanski red, bil je svetovalec sv. Terezije Velike in je s svojimi spisi
velik učitelj duhovnega življenja. Umrl je 14. decembra 1591.
Besede sv. Janeza od Križa: Kdor hoče imeti dostop do bogastva Kristusove
modrosti, mora skoz ozka vrata, ki se imenujejo križ. In malo jih je, ki želijo
vstopiti. Dosti pa je takih, ki si želijo (brez križa) tistih radosti, do katerih
pride človek samo po križu.
Tihota
Molimo: Vsemogočni Bog, po tvoji milosti je sveti duhovnik Janez od Križa v izredni
meri vzljubil križ in popolno premagovanje sebe. Naj ga posnemamo in tako
dosežemo večno srečo v 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
Sv. Štefan
Sv. Štefan je bil eden od sedmerih diakonov jeruzalemske Cerkve. Bil je poln
Svetega Duha. Pogumno je pričeval za Jezusa. Zaradi vere v Vstalega so ga
kamenjali do smrti, o čemer poročajo Apostolska dela. Že v 4. stoletju so ga
častili na Vzhodu in Zahodu.
Besede sv. Štefana: Glejte, vidim nebesa odprta in Sina človekovega stoječega na
božji desnici. – Gospod Jezus, sprejmi mojo dušo! – Gospod, ne prištevaj jim
tega greha!
Tihota
Molimo: Vsemogočni Bog, slavimo prvega mučenca, svetega Štefana, ki je umirajoč
molil za svoje preganjalce. Daj nam, da ga bomo posnemali v odpuščanju

sovražnikom. 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:
Slovesni dan obhajamo
in Štefana proslavljamo,
ki prvi venec je prejel,
ko muke, smrt je pretrpel.
Zavrnil zmote je, laži,
bil veri zvest do konca dni,
odprto videl je nebo
in ob Očetu Jezusa.
Usliši naših prošenj glas,
podpri, mučenec, tudi nas,
da v isti slavi kakor ti
bi pri Gospodu kdaj bili.
Umila te je lastna kri,
obdaja te nebeški svit,
spominjaj se nas, grešnikov,
da božjo luč dosežemo.
Naj, Jezus, tebi slavo bo,
ki iz Device rojen si,
Očetu, Duhu Svetemu
od vekomaj do vekomaj.
Sv. Janez
Sv. Janez, apostol in evangelist, je bil Jezusov najljubši učenec. Dopolnil je poročila
treh evangelistov in na otoku Patmosu v Egejskem morju napisal preroško
knjigo nove zaveze Razodetje. S pregnanstva na tem otoku se je vrnil v Efez v
Mali Aziji ter umrl v visoki starosti. Že v 4. stoletju je znan njegov praznik.
Besede sv. Janeza: Kar je bilo od začetka, kar smo slišali, kar smo s svojimi očmi
videli, kar smo gledali in so naše roke otipale, o Besedi življenja, kar smo
videli in slišali, oznanjamo tudi vam. In to je oznanilo, ki smo ga od njega
slišali in ga vam oznanjamo: Bog je luč in nobene teme ni v njem.
Tihota
Molimo: Večni Bog, po svetem apostolu Janezu si nam razodel skrivnostne globine
božje Besede. Razsvetli nas, da bomo vedno bolj umevali in ljubili, kar nam je
oznanil. 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:
Vse vrste blaženih duhov,
ki ljubi Kristus jih močno,
glasno Bogu prepevajo,
mi njim se pridružujemo.
V njih zboru, sveti Janez, si
ki te Gospod je s sabo vzel,
da spremenjenje zreti smel
bleščeče si vrh Tabora.

Na krilih si Duha se vzpel,
skrivnosti Božje doumel:
oznanjaš svatbo Jagnjeta,
neveste Cerkve zmago, čast.
Na križu Jezus ti je dal
Marijo, mater ljubljeno.
Mariji vse izročaj nas,
skrbno nas vodi h Kristusu.
Besedi Božji večna čast,
ki se je učlovečila,
Očetu, Duhu Svetemu
sedaj, vse dni in vekomaj.
Blagoslov z Najsvetejšim
Zbral in uredil: Lojze Kozar ml.

