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Molimo s svetniki
Februar
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.
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Sv. Blaž
Sv. Blaž je bil škof v Sebasti v Armeniji. Legenda pravi, da je bil najprej zdravnik.
Umrl je v 4. stoletju mučeniške smrti. V srednjem veku se je njegovo češčenje
razširilo po vseh krščanskih deželah in ga imajo za priprošnjika posebno
zoper bolezni grla.
Besede sv. Avguština ob godu sv. Blaža: Gospod sam je po vstajenju rekel Petru:
Peter, ali me ljubiš? Ljubim, je odgovoril ta. Trikrat je to ponovil Kristus,
trikrat je Peter odgovoril in trikrat je Gospod dodal. Pasi moje ovce … Gospod
mu je razložil, kaj pomenijo besede: Pasi moje ovce, namreč da to pomeni:
trpi za moje ovce.
Tihota
Molimo: Gospod Bog, usliši nas, svoje ljudstvo, ki te prosimo ob spominu na škofa
in mučenca Blaža. Naj se veselimo zdravja v tem življenju na zemlji in s tvojo
pomočjo pridemo 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. Agata
Sv. Agata, doma iz Katanije na Siciliji, je med preganjanjem kristjanov v času
rimskega cesarja Decija 5. februarja verjetno leta 251, pretrpela mučeniško
smrt za Kristusa. Češčenje tega krščanskega dekleta se je razširilo po vsej
Cerkvi.
Besede sv. Metodija Sikula, škof iz Carigrada o sv. Agati: Agata pomeni dobra.
Agata, tvoja dobrota se tako lepo poda tvojemu imenu, življenju in smrti.
Agata, tvoje sijajno življenje ustreza tvojemu dobremu imenu in ti z imenom
samim sijajno tolmačiš svoje življenje. Agata, že s svojim imenom vabiš, naj
vneto hitimo tebi naproti, in s svojim zgledom učiš, naj si vse brez
prenehanja prizadevamo za dosego prave in resničen dobrine, ki je le v Bogu.
Tihota
Molimo: Vsemogočni Bog, naj nam sveta devica in mučenka Agata izprosi tvojo
pomoč, saj ti je vedno ugajala zaradi posvečene čistosti in pogumnega
mučeništva. 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. Pavel Miki
Sv. Pavel Miki, japonski jezuit je s 25 kristjani pretrpel smrt na križu 5. februarja
leta 1597 v mestu Nagasaki na Japonskem, kamor je 50 let prej ponesel
krščansko vero sv. Frančišek Ksaver.
Besede Pavla Mikija pred smrtjo: Ker sem že prišel do tega trenutka, ne bi hotel, da
bi kdo mislil, da bom skrival resnico. Odkrito vam povem, da ni druge poti do
zveličanja kakor tista, ki se je drže kristjani. Ker me ta uči, naj odpustim
sovražnikom in vsem, ki so me žalili, rad odpuščam cesarju in vsem, ki so
krivi moje smrti, in jih prosim, naj se dajo poučiti in se krstiti.
Tihota
Molimo: O Bog, moč svojih svetih, po trpljenju na križu si v večno življenje poklical
svete japonske mučence Pavla in njegove tovariše. Naj tudi mi vero zvesto
izpovedujemo in jo ohranimo do smrti. 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
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Sv. Hieronim Emiliani
Sv. Hieronim Emiliani iz Benetk se je odlikoval s krščansko ljubeznijo do sirot in
zapuščenih otrok. V skrbi za bližnjega se je nalezel kuge ter umrl 8. februarja
1537 v Somaski v Italiji. Ustanovil je red »somaskov« za pospeševanje
krščanske dobrodelnosti.
Besede sv. Hieronima: Usmerjeni smo k Bogu, izviru vseh dobrin, pa moramo zato,
kakor pravimo v svojih molitvah, zaupati le njemu in nobenemu drugemu. A
naš dobrotljivi Gospod je hotel okrepiti vašo vero in uslišati vašo molitev; zato
je ukazal, da se posvetite revnim, trpečim, žalostnim utrujenim, preziranim
in zapuščenim, ki jim jez, vaš nevredni in dragi oče, sam, ne morem
pomagati, čeprav bi jim srčno rad.
Tihota
Molimo: Usmiljeni Oče, po tvoji dobroti je sveti Hieronim Emiliani postal oče in
zaščitnik sirot. Po njegovi priprošnji nam ohrani duha Božjega otroštva, saj
se imenujemo in smo tvoji otroci. 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. Sholastika
Sv. Sholastika je bila rodna sestra sv. Benedikta, očeta zahodnega meništva. Vodila
je ženski samostan ob vznožju Monte Cassina v Italiji, kjer je umrla 10.
februarja leta 547.
Besede sv. Gregorja Velikega, papeža o sv. Sholastiki: Sholastika, se je že v otroški
dobi posvetila Gospodu. K bratu je prihajala na obisk vsako leto enkrat. Tako
je bilo tudi tistega dne. Sholastika je prišla do posestva, brat pa ji je prišel
naproti v spremstvu nekaterih učencev. Ves dan so preživeli v slavljenju Boga
in v svetih pogovorih in, ko se je zmračilo, so skupaj večerjali. Ker so se sveti
pogovori zavlekli v pozen čas, je Benediktova sestra zaprosila: »Prosim te, ne
zapusti me nocoj, do jutra se pogovarjajva o veselju nebeškega življenja.«
Tihota
Molimo: Nebeški Oče, slavimo te na god svete Sholastike. Naj ti po njenem zgledu
služimo s čisto ljubeznijo, da bomo uživali sadove tvoje dobrote. 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. Valentin
Sv. Valentin je eden izmed mučencev rimske Cerkve, ki so mu kmalu po zmagi
krščanstva postavili v Rimu spominsko cerkev. Legenda postavlja njegovo
mučeništvo v dobo cesarja Klavdija okoli leta 269.
Besede sv. Avguština na god sv. Valentina: V slavnih dejanjih mučencev, s katerimi
se povsod zaljša Cerkev, ugotavljamo na lastne oči, kako res je: Dragocena je
v Gospodovih očeh smrt njegovih svetih. Dragocena je v naših očeh in v očeh
njega, za katerega so jo pretrpeli.
Tihota
Molimo: Vsemogočni in usmiljeni Bog, svojemu mučencu Valentinu si pomagal, da
je premagal strahote trpljenja. Ko slavimo spomin njegove zmage, naj s tvojo
pomočjo premagamo zalezovanje sovražnika. 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
Bl. Julijana Koprska
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Blažena Julijana Koprska je bila tretjerednica meniškega reda servitov, umrla je v
Kopru leta 1551. Dneva smrti viri ne omenjajo. Spominjamo se je 16.
februarja.
Besede sv. Avguština na god bl. Julijane: Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove
sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kar Gospod ukazuje, se zdi
trdo in težko: kdor hoče iti za njim, naj se odpove sam sebi. Vendar, to ni
nekaj trdega niti ne težkega, ker on, ki to veleva, pomaga uresničiti, kar
zapoveduje … Ta beseda ni samo za device, za omožene pa ne; in za vdove, za
poročene pa ne, za menihe, za zakonce pa ne; za duhovnike, za laike pa ne.
Temveč vsa Cerkev, celo telo, vsi udje, razvrščeni po službah, naj hodijo za
Kristusom.
Tihota
Molimo: Gospod, naš Bog, svoji služabnici blaženi Julijani si dal Duha ljubezni in
vere. Naj jo vztrajno posnemamo, da ti bomo vedno bolj všeč v veri in dobrih
delih. 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. Polikarp
Sv. Polikarp je bil učenec apostola Janeza in učitelj sv. Ireneja ter je deloval kot škof
v Smirni v Mali Aziji. Umrl je mučeniške smrti 23. februarja 155. Popis
njegovega mučeništva je prvo in najstarejše izvirno poročilo o smrti katerega
koli mučenca.
Besede sv. Polikarpa tik pred smrtjo na grmadi: Gospod Bog vsemogočni …
Poveličujem te, da si me vrednega storil tega dneva in te ure, da dobim v
številu tvojih mučencev delež keliha tvojega Kristusa za vstajenje v večno
življenje duše in telesa v neminljivosti Sveteta Duha … Za to in za vse te
hvalim, poveličujem, slavim po večnem in nebeškem velikem duhovniku
Jezusu Kristusu, tvojem ljubljenem Sinu, po katerem tebi in njemu in
Svetemu Duhu slava zdaj in na vse veke. Amen.
Tihota
Molimo: Bog vseh stvari, svetega škofa Polikarpa si pridružil svojim mučencem. Ko
smo tudi mi deležni Kristusovega keliha, naj zorimo za večno 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
Sv. Matija
Sv. Matija, apostol. Apostolska dela poročajo, da so apostoli na mesto Juda
Iškarijota izvolili za apostola sv. Matija. Legenda pripoveduje, da je pozneje
deloval v Etiopiji in umrl mučeniške smrti. Spominjamo se ga 24. februarja.
Besede iz Apostolskih del: V tistih dneh je Peter vstal sredi bratov, zbrala se je
skupina kakih sto dvajset ljudi, in rekel: »Bratje! Moralo se je izpolniti Pismo,
kakor je Sveti Duh napovedal po Davidovih ustih o Judu: postal je vodnik
tistih, ki so zgrabili Jezusa … Tu so možje, ki so hodili z nami ves čas, dokler
je Gospod Jezus prihajal k nam in odhajal od nas, od Janezovega krsta do
dne, ko je bil vzet od nas. Eden od njih mora biti z nami priča njegovega
vstajenja!« Predlagali so dva, Jožefa, ki se je imenoval Bársaba, z vzdevkom
Just, in Matija. Nato so takóle molili: »Gospod, ti poznaš srca vseh, pokaži,
katerega od teh dveh si izbral, naj prevzame mesto v tej službi in apostolstvo,
od katerega je odpadel Juda, da je šel na svoj kraj!« In žrebali so, žreb pa je
določil Matija, in pridružili so ga enajstim apostolom.
Tihota
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Molimo: O Bog, svetega Matija si zbral za apostola in z njim dopolnil apostolski
zbor. Na njegov priprošnjo pokliči v svoji ljubezni tudi nas med število svojih
izvoljenih. 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:
Matija, Bog te je izbral
in v apostolski zbor pozval.
Na mestu Juda si prešel,
ki v noč izdajstva je odšel.
Te Kristus vzljubil je srčno,
obdal z najvišjo te častjo,
predlagal te je Peter sam,
a žreb je Sveti Duh ravnal.
Dolžnosti svete ves prevzet
apostol šel si v širni svet,
oznanjal zmago si luči,
za Jezusa prelil si kri.
Apostol sveti, sprosi nam,
da bi veselega srca
hodili vselej in povsod,
kot Sveti Duh nam kaže pot.
Vsa slava Troedinemu,
ki naj nam s tvojo pomočjo,
da srečno priti v sveti raj,
kjer tvoji bomo vekomaj.
Blagoslov z Najsvetejšim
Zbral in uredil: Lojze Kozar ml.

