Molimo s Slomškom – molitev 19. januarja
(Če je molitev v povezavi s sveto mašo, duhovnik povabi vernike po
poobhajilni prošnji, da sodelujejo v molitvi. Če pa je molitev pred ali izven
svete maše, začne voditelj s pesmijo in križem )
Pesem: Hvali svet Odrešenika: 1. In 2. kitica
Voditelj: V imenu Očeta, in Sina, in Svetega Duha.
Vsi: Amen.
V tednu od 18. -25. januarja vsako leto obhajamo teden molitve za edinost
med kristjani. Dobrih 100 let že molimo kristjani za edinost, kot je spodbudil
ameriški duhovnik v začetku 20. stoletja. Toda, že 50 let prej je vabil k
podobni molitvi naš blaženi škof Anton Martin Slomšek, ki je že leta 1851
prosil svoje duhovnike, naj začno skupaj z verniki moliti za edinost med
kristjani. V ta namen je ustanovil Apostolstvo svetega Cirila in Metoda, ki je
povezovalo molivce po vsej Evropi, saj se je temu kasneje pridružilo okoli 200
000 molivcev.
Ob misli na blaženega Slomška zato še toliko bolj poživljamo svojo molitev.
Lani smo obhajali 160 letnice te molitvene zveze, letos pa se spominjamo
150 letnice Slomškove smrti. Za vsaki mesec tega jubilejnega leta smo
izpostavili eno vrednoto, ki jo je Slomšek visoko cenil in se za njeno
uresničevanje močno trudil. Mesecu januarju je zelo primerna vrednota
edinost med kristjani. Vabimo vas, da ob misli na prvega našega blaženega
za to dobrino iskreno molimo in se trudimo da bi jo tudi v osebnem in
skupnem življenju uresničevali. On je zapisal takole:
»Vabim vse mašnike in vernike, sinove in hčere ene in ljubljene in ljubeče
Matere, celo dobrovoljne ločene brate in sestre, da naj bi se v duhu prave
ponižnosti in krščanske ljubezni, z iskrenim in gorečim srcem sklenili z
nami v moliti za zedinjene k Očetu ljubezni in usmiljenja, prav stanovitno in
zaupno klicali, naj bi dneve žalostne ločitve skrajšal, led slepega črtenja
raztopil na soncu prave krščanske ljubezni in odmaknil od nas trdno steno
ločitve, saj smo vsi njegovi ljubljeni otroci in sodediči Jezusa Kristusa.«
Prošnja: Molimo za več hvaležnosti za brate in sestre v veri. Naj nam
Gospod odpre srce, da si bomo prizadevali za edinost v naših družinah,
župniji in vseh drugih skupnostih, v katerih živimo.

MOLIMO ZA EDINOST
/povabimo vernike, da odgovarjajo z vzklikom;
Hvala ti, Gospod, Odrešenik sveta!/

1: Zahvaljujemo se ti, Gospod, za izraze tvoje velike ljubezni, ki se nam
razodeva v evangeljski veseli novici, sporočeni ubogim.
2: Hvala ti, Gospod, Odrešenik sveta!
1: hvala ti, Gospod, za može in žene, ki so skozi stoletja vse do nas prinesli
vero vate in moč tvoje ljubezni v zakramentih.
2: Hvala ti, Gospod, Odrešenik sveta!
1: Zahvaljujemo se ti, Gospod, za vse, ki so se trudili, da bi ohranili
neokrnjeno vero in edinost med kristjani.
2: Hvala ti, Gospod, Odrešenik sveta!
1: žal se je pogosto v zgodovini Cerkve zgodilo, da je prihajalo do nesoglasja,
različnih razumevanj, in ločitev. A vedno so se našli tudi ljudje, ki so se
trudili delati za edinost in spravo. Zahvaljujemo se ti zanje.
2: Hvala ti, Gospod, Odrešenik sveta!
1:
Še posebej se ti zahvaljujemo za našega blaženega škofa Antona
Martina Slomška, ki je bil pravi učitelj krščanske omike in edinosti. V mašni
prošnji njemu v čast molimo takole:
O Bog, vir vse svetósti, tvoj služabnik Antón Martín Slomšek se je v
gorečnosti svoje apostolske službe ves predal tvoji volji. Kot apostol in učitelj
krščanske vere in omíke
je budil v našem ljudstvu ljubezen do slovenske knjige in jezika, jih
spodbujal k razumevanju bogoslužja ter si prizadeval za krščansko edinost.
Po njegovi priprošnji naj rastemo v milosti in ti služimo v svetosti in
pravičnosti.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu
Svetega Duha
živi in kraljuje vekomaj.
2: Amen.
Pesem: Hvali svet Odrešenika : 3. In 4. kitica
Odlomek iz Evangelija po Janezu
Pri zadnji večerji je Jezus molil:
» Toda ne prosim samo za té, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi
besedi verovali vame:
21 da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi
oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal.
22 In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva
midva eno:
23 jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si
me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene.« ( Jn 17, 20-23)

Kratka tišina

/ povabimo vernike, da odgovarjajo z vzklikom:
ki verujemo vate/

Gospod, naj bomo eno vsi,

1:
Gospod Jezus, združeni v tebi doživljamo resničnost, da smo Božji
otroci, prerojeni pri krstu za novo življenje in poklicani k popolni združitvi s
teboj v tvojem telesu in krvi, v sveti evharistiji.
2: Gospod, naj bomo eno vsi, ki verujemo vate.
1: Prosimo te za sveto Cerkev, da bi si vsi njeni člani, pastirji in verniki,
prizadevali obraniti tisto edinost tvojega skrivnostnega telesa, ki si jo hotel
pri zadnji večerji.
2: Gospod, naj bomo eno vsi, ki verujemo vate.
1: Prosimo te, Gospod, za vse krščanske Cerkve, da bi zopet našle tisto
edinost, v kateri si nas združil v Božje ljudstvo nove zaveze.
2: Gospod, naj bomo eno vsi, ki verujemo vate.
1: Prosimo te za vse človeške skupnosti in družine, da bi se čutile eno telo in
da bi vsak član v žrtvovanju samega sebe znal deliti z bližnjim radost in
trpljenje.
2: Gospod, naj bomo eno vsi, ki verujemo vate.
1: Gospod Jezus, naredil si nas deležne velikonočne skrivnosti tvoje smrti in
vstajenja, daj nam, da bi v duhu Božjih posinovljencev hodili vedno v
novosti življenja. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
2: Amen.
Za edinost molimo eno desetko rožnega venca. Po vsaki »Zdrava Marija«
namesto običajne skrivnosti preberemo Slomškovo misel:
Oče naš……
Zdrava Marija: 1. Pravi kristjani malo tožijo, drugih celo ne dolžijo, ampak
veliko dobrega storijo in tako boljšajo svet.
Sveta Marija…..
Zdrava Marija:
2
Kakor so predniki nam vero ohranili, tako jo moramo svojemu kraju in
zarodu ohraniti s potrebnim poukom svojih mlajših. Kaj so naši predniki
storili za vero, koliko cerkva, samostanov in kipov so postavili v znamenje
svoje žive vere, nam pa v opomin!
3
Zastonj pričakujemo lepšo bodočnost od spremembe zakonov, od izboljšanja
državnih ukrepov. Temeljito ozdravljenje mora priti od znotraj! Po boljših
ljudeh skrbimo za boljše čase.

4
Pravo vero ohraniti in potomcem čisto zapustiti je naša prva in sveta
dolžnost. Kako malo jih ve, kaj in zakaj verujejo! Kdor se svoje vere sramuje,
jo zataji in lahko izgubi.
5
Vsaka hiša ima svojo sončno in senčno stran. Vsak človek ima svoje slabe in
dobre lastnosti. Ni tako hudobnega, da bi v kakšni reči dober ne bil. Pa tudi
tako dober ni nobeden, da bi se kaj ne pregrešil.
6
Zadovoljni moramo biti s tem, kar nam Bog da, in hvaležno spoznati, da še
tega nismo zaslužili. Kdor ob hudi letini veliko tožijo. In čez slabe, trde čase
zdihuje, nezadovoljno živi in ni vreden, da bi ga Bog uslišal.
7.
Kako bi mogli ugajati Bogu, ki je čista ljubezen, ako si med seboj zavidamo
in smo žalostni, če Bog drugim več da kakor nam? O nesrečna nevoščljivost!
8.
Kakor so predniki nam vero ohranili, tako jo moramo svojemu kraju in
zarodu ohraniti s potrebnim poukom svojih mlajših. Kaj so naši predniki
storili za vero, koliko cerkva, samostanov in kipov so postavili v znamenje
svoje žive vere, nam pa v opomin!
9
Le v nebesih smo prav doma, na tem svetu pa potujemo od danes do jutri.
Naše življenje na tem svetu je kratko, večnost pa je dolga. Tukaj je setev,
tamkaj bo žetev.
10
Če hočete biti srečni časno in večno, izpolnjujte zvesto dolžnosti svojega
stanu. Bogu kradeš čas, če z delom zamujaš ali ga slabo opraviš. Zvest bodi
in ne jemlji, kar ni tvojega! Nikdar si sam ne plačuj, Bog bo plačnik!
Molitev za edinost kristjanov
Gospod Jezus, na večer, preden si umrl za nas, si molil, da bi bili vsi Tvoji
učenci popolnoma eno, kakor Ti v Očetu in Oče v Tebi. Daj, da bomo živo
začutili, kako velika nezvestoba do Tebe je naša razdeljenost. Daj nam
iskrenosti, da bomo priznali in obžalovali ravnodušnost, nezaupanje in
medsebojno nenaklonjenost, ki se morda skrivajo v nas. Daj nam poguma,
da bomo vse to izkoreninili. Nakloni nam, da se vsi zedinimo v tebi, da bi

se iz naših src in ustnic neprestano dvigala Tvoja molitev za edinost
kristjanov, kakršno hočeš ti. V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj najdemo
Pot, ki vodi do edinosti v poslušnosti Tvoji Ljubezni in resnici. Amen.
Zaključimo z molitvijo za Slomškovo kanonizacijo in z blagoslovom:
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 da bodo uslišane naše prošnje za njegovo
kanonizacijo.
Blaženi škof Anton Martin Slomšek, prosi za nas!
Na njegovo priprošnjo nas usliši, ko te prosimo za …..(lahko dodamo svoj
namen). Po Kristusu našem Gospodu.

Pesem: V nebesih sem doma

