Znamenje križa
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen
Tebe ljubim, Stvarnik moj
Tebe ljubim, Stvarnik moj, ti si ohranil me nocoj;
tebi delo posvetim, dušo in telo izročim.
- O Marija, vodi me po nedolžni poti
in ob smrti pridi mi z Jezusom naproti.
Sveti angel, varuh moj
Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj:
Stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani!
Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen.
Spravna molitev
Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče.
Trdno sklenem, da se bom poboljšal. Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.
O Jezus, blagoslovi me
O Jezus, blagoslovi me, odpusti grehe moje;
po svoji ljubi Materi me sprejmi v srce svoje.
- Naj v tvojem svetem varstvu spim, v ljubezni tvoji se zbudim;
in v zadnji uri milost daj, da pridem k tebi v sveti raj.
- Vse dobro staršem vračaj, v nebesih jim poplačaj.
In vernih duš usmili se, da bodo tebe gledale.
Oče naš
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se
tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti
nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v
skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
Zdrava, Marija
Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in
blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas
grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Apostolska vera
Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa,
Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz
Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred
pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta
vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto
katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; naše vstajenje in večno
življenje. Amen.
Slava Očetu
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 rajne
Gospod, daj jim večni pokoj in večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v miru. Amen.
Angel Gospodov
Angel Gospodov je oznanil Mariji
- in spočela je od Svetega Duha. Zdrava Marija…
Glej, dekla sem Gospodova,
- zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija….
In Beseda je meso postala
- in med nami prebivala. Zdrava Marija…
Prosi za nas sveta božja Porodnica,
- da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Svojo milost, prosimo te, Gospod, v naša srca vlij. Po angelu si nam oznanil
učlovečenje Kristusa, svojega Sina; po njegovem trpljenju in križu nas pripelji k slavi
vstajenja. Po istem Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Slava Očetu…
Raduj se, Kraljica nebeška
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja.
Zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja.
Je vstal, kakor je rekel, aleluja.
Prosi za nas, aleluja.
Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.
Ker je Gospod res vstal, aleluja.
Molimo. Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa, si razveselil
človeštvo. Po priprošnji njegove deviške matere Marije naj dosežemo veselje večnega
življenja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
Pozdravljena, Kraljica
Pozdravljena, Kraljica, mati usmiljenja, življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena! K
tebi vpijemo izgnani Evini otroci, k tebi zdihujemo, žalostni in objokani v tej solzni dolini.
Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas in pokaži nam po tem izgnanstvu
Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa. O milostljiva, o dobrotljiva, o sladka Devica
Marija!
Magnifikat
Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Ozrl se je
na nizkost svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. Velike reči mi je storil
Vsemogočni, njegovo ime je sveto. Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu
zvesto služijo. Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate
je odpustil prazne. Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev. Slava Očetu in
Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Pod tvoje varstvo pribežimo
Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših
potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica,
naša gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu
nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči.
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O gospa moja
O Gospa moja,
o Mati moja,
tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem,
ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa,
svoja usta in svoje srce,
sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj,
o dobra Mati,
varuj me,
brani me kakor svojo last
in posest. Amen.
Benediktus
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil. Obudil nam
je mogočnega Zveličarja v hiši svojega služabnika Davida. Napovedal ga je po svojih
svetih prerokih, ki so ga oznanjali od davnih vekov. Rešil nas bo sovražnikov, otel iz rok
vseh, ki nas črtijo. Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, spomnil se je
svoje svete zaveze. Prisegel je Abrahamu, našemu očetu, da bomo rešeni iz rok
sovražnikov. Brez strahu bomo služili Gospodu, v svetosti in pravičnosti vse dni življenja.
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, ki ga bo rešil njegovih grehov. Obiskal nas bo
po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega, kakor sonce, ki vzhaja z višave. Razsvetlil bo
vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, in naravnal na pot miru vse naše korake. Slava
Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.
Te Deum
Tebe, Boga, hvalimo, tebe, Gospoda, poveličujemo, Tebe večnega Očeta, časti vsa
zemlja. Tebi vsi angeli, tebi nebesa in vse oblasti, tebi kerubi in serafi neprenehoma
prepevajo: Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in
zemlja veličastva tvoje slave. Tebe hvali apostolov slavni zbor, tebe prerokov
hvalevredno število, tebe mučencev sijajna vojska. Tebe po vsej zemlji slavi sveta
Cerkev: Očeta neskončnega veličastva, častitega tvojega Sina, pravega in edinega; in
Svetega Duha Tolažnika. Ti, Kristus, Kralj veličastva, ti si Očetov večni Sin. Ti se nisi
branil učlovečenja v telesu Device, da si odrešil človeka. Ti si premagal želo smrti in
vernim odprl nebeško kraljestvo. Ti sediš na desnici božji v slavi Očetovi. Da prideš kot
sodnik sodit, verujemo. Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, ki si jih
odkupil z dragoceno krvjo. Daj, da bomo v večni slavi prišteti tvojim svetim. Reši svoje
ljudstvo in blagoslovi svojo lastnino, ti bodi naš voditelj in vladar na veke. Vsak dan ti
hočemo prepevati hvalo in slaviti tvoje ime vekomaj. Ohrani nas, Gospod, ta dan brez
greha, usmili se nas, usmili se nas. Tvoje usmiljenje naj nas vedno spremlja, to vdano
pričakujemo od tebe. Gospod, vate zaupam, naj ne bom osramočen nikoli.
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O pridi, Stvarnik, Sveti Duh
O pridi, Stvarnik, Sveti Duh,
obišči nas, ki tvoji smo,
napolni s svojo milostjo,
srce po tebi ustvarjeno.
Ime je tvoje Tolažnik
in dar Boga Najvišjega,
ljubezen, ogenj, živi vir,
posvečevalec vseh stvari.
Sedmero ti darov deliš,
desnice prst Očetove,
obljubil tebe Oče je,
zgovorna moč apostolov.
Razsvetli z lučjo nam razum,
ljubezen v naša srca vlij,

Pridi, pridi Sveti Duh
Pridi, pridi Sveti Duh,
iz nebes na nas razlij
svoje luči svetli sij!
Pridi, oče revežem,
ki deliš darove vsem,
pridi, srcem svetla luč!
Ti olajšaš nam bridkost,
ti si dušam sladki gost,
ti jih sladko poživiš.
V hudem trudu si nam mir,
v vročem dnevu hladen vir
in tolažba v žalosti.
O, ti luč preblažena,
daj, razsvetli srca vsa
zvestih svojih vernikov.
Pridi, Sveti Duh
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! Bog naš Oče,

v telesni bedi nas krepčaj,
v slabosti vsaki moč nam daj.
Odženi proč sovražnika
in daj nam stanoviten mir,
pred nami hodi, vodi nas
in zla nas varuj vsakega.
Po tebi naj spoznavamo
Očeta in Sina Božjega,
in v tebe trdno verujemo,
ki izhajaš večno iz obeh.
Bogu Očetu slava, čast,
in Sinu, ki je od mrtvih vstal,
in Duhu Tolažitelju
od vekomaj, do vekomaj.
Amen.

Saj brez tvoje milosti
človek poln je bednosti,
k sreči nič ne priduje.
Duši madeže izmij,
kar je suho, spet zalij
in ozdravi rane vse!
Upogni, kar upira se,
vse ogrej, kar mrzlo je,
vodi vse, ki so zašli.
In sedmero vlij darov
v duše svojih vernikov,
ki v te zaupajo.
Za krepost plačilo daj,
srečno smrt in sveti raj,
v njem veselje vekomaj.
Amen.
Sveti Duh nas razsvetljuje in uči.
Naj nam pomaga,
da bomo v življenju spoznali, kaj je prav,
in vselej radi sprejemali njegove
spodbude.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
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Duša Kristusova
Duša Kristusova, posveti me.
Telo Kristusovo, zveličaj me.
Kri Kristusova, napoji me.
Voda strani Kristusove, operi me.
Trpljenje Kristusovo, utrdi me.
O dobri Jezus, usliši me.
V svoje rane sprejmi me.

Od tebe se ločiti ne pusti me.
Pred hudim sovražnikom brani me.
Ob uri moje smrti pokliči me
in k tebi priti pusti me,
da bom s tvojimi svetniki hvalil te
na vekov veke.
Amen.

Spomni se
Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga
zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji
priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati; k tebi pridem in pred
teboj zdihujoč grešnik stojim; nikar ne zavrzi, o Mati Besede, mojih besed, temveč
milostno me poslušaj in usliši. Amen.
Rožni venec
Kako molimo: Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostmi. Slava Očetu. O Jezus, odpusti nam
naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še
tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja
1. Veseli del (ponedeljek in sobota)
Prošnje:
1. ki nam poživi vero.
2. ki nam utrdi upanje.
3. ki nam vžge ljubezen.
Skrivnosti:
1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2. ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila.
3. ki si ga Devica rodila.
4. ki si ga Devica v templju darovala.
5. ki si ga Devica v templju našla.
2. Svetli del (četrtek)
Prošnje:
1. ki nam daj duha pokorščine.
2. ki nam daj srečo uboštva.
3. ki nam podeli milost čistosti.
Skrivnosti
1. ki je bil krščen v Jordanu.
2. ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
3. ki je oznanjal božje kraljestvo.
4. ki je na gori razodel svoje veličastvo.
5. ki je postavil sveto evharistijo.
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3. Žalostni del (torek in petek)
Prošnje:
1. ki nam utrdi spomin.
2. ki nam razsvetli pamet.
3. ki nam omeči voljo.
Skrivnosti:
1. ki je za nas krvavi pot potil.
2. ki je za nas bičan bil.
3. ki je za nas s trnjem kronan bil.
4. ki je za nas težki križ nesel.
5. ki je za nas križan bil.
4. Častitljivi del (sreda in nedelja)
Prošnje:
1. ki nam vodi naše misli.
2. ki nam vodi naše besede.
3. ki nam vodi naša dejanja.
Skrivnosti:
1. ki je od mrtvih vstal.
2. ki je v nebesa šel.
3. ki je Svetega Duha poslal.
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
Sklepna molitev:
Prosi za nas sveta Božja porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo.
Bog, tvoj edinorojeni Sin nam je s svojim življenjem, svojo smrtjo in svojim vstajenjem
pridobil plačilo večnega zveličanja. Te skrivnosti slavimo v svetem rožnem vencu
blažene Device Marije. Daj nam, te prosimo, da bomo izvrševali, kar vsebujejo, in
dosegli, kar obljubljajo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Bog bodi hvaljen
Bog bodi hvaljen.
Hvaljeno bodi njegovo sveto ime.
Hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek.
Hvaljeno bodi ime Jezusovo.
Hvaljeno bodi njegovo presveto Srce.
Hvaljena bodi njegova predragocena Kri.
Hvaljen bodi Jezus v najsvetejšem oltarnem Zakramentu.
Hvaljen bodi Bog Sveti Duh, Tolažnik.
Hvaljena bodi vzvišena Mati božja, presveta Devica Marija.
Hvaljeno bodi nje sveto in brezmadežno spočetje.
Hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje.
Hvaljeno bodi ime Device in Matere Marije.
Hvaljen bodi njen prečisti ženin sveti Jožef.
Hvaljen bodi Bog v svojih angelih in svetnikih.
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Dejanje vere
Gospod Bog, trdno verujem in izpovedujem vse in posamezno, kar sveta katoliška
Cerkev uči verovati. Ti, o Bog, si vse to razodel. Ti si večna resnica in modrost, ki ne
more varati in ne more biti varana. V tej veri hočem živeti in umreti. Amen.
Dejanje upanja
Gospod Bog, upam, da bom po tvoji milosti dosegel odpuščanje vseh grehov in po tem
življenju večno blaženost. Ti si to obljubil. Ti si neskončno mogočen, zvest, dobrotljiv in
milosrčen. V tem upanju hočem živeti in umreti. Amen.
Dejanje ljubezni
Gospod Bog, ljubim te nad vse in svojega bližnjega zaradi tebe. Ti si najvišje,
neskončno in najpopolnejše dobro, ki je vse ljubezni vredno. V tej ljubezni hočem živeti
in umreti. Amen.
Kesanje
Moj Bog, žal mi je, da sem grešil. Žal mi je zato, ker sem z grehi zaslužil tvojo kazen.
Posebno pa mi je žal, ker sem razžalil tebe, ki si moj najboljši Oče in vse ljubezni
vreden. Trdno sklenem, da te ne bom več žalil. Pomagaj mi po Gospodu našem Jezusu
Kristusu. Amen.
Obrazci katoliškega nauka
Zapovedi ljubezni
1. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in vsem mišljenjem.
2. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe
Zlato pravilo (Mt 7,12)
Vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, storite tudi vi njim.
Blagri (Mt 5,3-12)
Blagor ubogim v duhu,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor žalostnim,
kajti potolaženi bodo.
Blagor krotkim,
kajti deželo bodo posedli.
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti,
kajti nasičeni bodo.
Blagor usmiljenim,
kajti usmiljenje bodo dosegli.
Blagor čistim v srcu,
kajti Boga bodo gledali.

Blagor miroljubnim,
kajti ti bodo božji otroci.
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti
preganjani,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor vam, kadar vas bodo zaradi
mene zasramovali,
preganjali in vse hudo o vas lažnivo
govorili.
Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v
nebesih je veliko.
Tako so namreč preganjali že preroke, ki
so bili pred vami.

Tri božje kreposti
1. vera
2. upanje
3. ljubezen

Štiri glavne kreposti
1. razumnost
2. pravičnost
3. srčnost
4. zmernost
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Sedem darov Svetega Duha
1. dar modrosti
2. dar umnosti
3. dar sveta
4. dar moči
5. dar vednosti
6. dar pobožnosti
7. dar strahu božjega
Dvanajst sadov Svetega Duha
1. ljubezen
2. veselje
3. mir
4. potrpežljivost
5. blagost
6. dobrotljivost
7. dobrohotnost
8. krotkost
9. zvestoba
10. skromnost
11. vzdržnost
12. čistost
Pet cerkvenih zapovedi
1. Udeležuj se maše v nedeljo in druge zapovedane praznike in ne opravljaj nobenih
del in dejavnosti, ki ogrožajo posvečevanje teh dni.
2. Spovej se svojih grehov vsaj enkrat na leto.
3. Prejmi zakrament evharistije vsaj ob veliki noči.
4. Posti se zapovedane postne dni.
5. Po svojih zmožnostih podpiraj Cerkev v njenih gmotnih potrebah.
Sedem telesnih del usmiljenja
1. lačne nasičevati
2. žejne napajati
3. nage oblačiti
4. popotnike sprejemati
5. bolnike obiskovati
6. jetnike reševati
7. mrliče pokopavati

Sedem duhovnih del usmiljenja
1. grešnike svariti
2. nevedne učiti
3. dvomljivcem prav svetovati
4. žalostne tolažiti
5. krivico voljno trpeti
6. žaljivcem iz srca odpustiti
7. za žive in mrtve Boga prositi

Sedem glavnih grehov
1. napuh
2. lakomnost
3. nečistost
4. nevoščljivost
5. požrešnost
6. jeza
7. lenoba

Štiri poslednje reči
1. smrt
2. sodba
3. pekel
4. nebesa

Vir: nadskofija-ljubljana.si/laiki/wp-content/uploads/Splosne-molitve.doc
in http://www.sveti-kriz.si/index.php/content/display/26/20/20
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