
Jezus, Marija, Jožef! Vam podarim svoje srce in svojo dušo. 
Jezus,  Marija,  Jožef!  Stojte  mi  ob  strani  v  zadnjem  boju. 
Jezus,  Marija,  Jožef!  Z  vami  združen  naj  mirno  izdihnem 
svojo dušo.

V: Hvaljeno in češčeno naj vedno bo. L: Presveto Rešnje telo.
V: Zdaj in vekomaj.  L: Amen.

Za umrle: V: Gospod, daj jim večni pokoj. L: In večna luč naj 
jim sveti. V: Naj počivajo v miru. L: Amen.

Križev pot - odgovori: V: Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
(pokleknemo) L: Ker si s svojim križem svet odrešil.
V: Usmili se nas, o Gospod. L: Usmili se nas.

Jezus, zdaj si v mojem srcu in me ljubiš. Mojo dušo hočeš 
ohraniti  za nebesa. Želim te ljubiti tako lepo, kakor te ljubi 
tvoja mati Marija, kakor te ljubijo angeli in svetniki v nebesih 
in  kakor  te  ljubijo  vsi  pravični  na  zemlji.  Sveto  Srce 
Jezusovo,  daj da  te  bom ljubil  vedno bolj in  bolj.  Presveto 
Srce Jezusovo, usmili se nas.

Jezus, verujem v te; Jezus, upam v te; Jezus, ljubim te nad 
vse. Jezus, tebi živim; Jezus, tebi umrjem; Jezus, tvoj sem živ 
in mrtev. Amen.

V: Z ljubljenim Sinom nas blagoslovi. L: Devica Marija.

Spovedne molitve: - Pozdravim duhovnika: Hvaljen Jezus!
- Pokrižam se: V imenu Očeta...
(- Po duhovnikovi molitvi odgovorim: Amen.)
(- Poslušam Božjo besedo, ki mi jo spovednik prebere)
- Nato se kratko predstavim npr. sem šolar in rečem:

- Zadnjič sem bi pri sveti spovedi pred...
- Moji grehi so...
- Moj Jezus, usmiljenje...

-  Poslušam duhovnika,  kaj  mi  naroči,  nato molim kesanje: 
Moj Bog, žal mi je...
- Po odvezi odgovorim: Amen.
(- Duhovnik moli: Zahvaljujmo se Gospodu, ker je dober.)
(- Odgovorim: Vekomaj traja njegova dobrota.)
- Duhovnik reče: Bog ti je odpustil grehe, pojdi v miru.
– Odgovorim: Bogu hvala.

Telesna  dela  usmiljenja:  1.  Lačne  nasičevati   2.  Žejne 
napajati  3. Popotnike sprejemati  4. Nage oblačiti  5. Bolnike 
obiskovati  6. Jetnike reševati  7. Mrtve pokopavati

Duhovna dela 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 grešnih nagnjenj (poglavitnih ali glavnih grehov): 1. 
Napuh  2.  Lakomnost   3.  Nečistost   4.  Nevoščljivost   5. 
Požrešnost  6. Jeza  7. Lenoba

Pet  potrebnih  reči  za  sveto spoved:  1.  Izpraševanje  vesti
2. Kesanje   3. Trdni sklep   4. Spoved   5. Pokora.

Človekove poslednje reči: smrt, sodba, pekel ali nebesa.

Zapovedani prazniki:  božič, sv. Rešnje telo in kri (telovo), 
Marijino vnebovzetje (rožnica ali veliki šmaren), vsi sveti.

V:  O Marija, brez madeža spočeta.
L:  Prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.

Nicejsko  -  carigrajska  (mašna)  vera:  Verujem  v  enega 
Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh 
vidnih  in  nevidnih  stvari.  In  v  enega  Gospoda  Jezusa 
Kristusa,  edinorojenega  Sina  božjega;  ki  je  iz  Očeta  rojen 
pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od 
pravega Boga; rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom, in 
je po njem vse ustvarjeno;  ki  je zaradi  nas  ljudi  in  zaradi 
našega zveličanja prišel iz nebes. In se je utelesil po Svetem 
Duhu iz Device Marije in postal človek. Bil je tudi križan za 
nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In 
tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma. In je šel v 
nebesa, sedi na desnici Očetovi. In bo spet prišel v slavi, sodit 
žive in  mrtve;  in  njegovemu kraljestvu  ne  bo konca.  In  v 
Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja; ki izhaja iz Očeta in Sina; 
ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo; ki je govoril po 
prerokih.  In  eno,  sveto,  katoliško  in  apostolsko  Cerkev. 
Priznavam  en  krst  v  odpuščanje  grehov.  In  pričakujem 
vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen.

7  darov  Svetega  Duha:  Dar  modrosti,  Dar  umnosti,  Dar 
sveta,  Dar  moči,  Dar  vednosti,  Dar  pobožnosti,  Dar  strahu 
božjega

Svetli del rožnega venca:         1. ki je bil krščen v Jordanu 
2. ki je v Kani naredil prvi čudež        3. ki je oznanjal Božje 
kraljestvo                 4. ki je na gori razodel svoje veličastvo 
5. ki je postavil evharistijo.

MOLITVE IN VEROUČNI OBRAZCI
ki jih je težje najti v katekizmih

V = moli samo voditelj; L = moli (odgovarja) vse ljudstvo

Rožni venec molimo po vrsti takole: apostolska vera, očenaš, 
trikrat  zdravamarija  in  pri  vsaki  preden  nadaljujemo 
svetamarija povemo ustrezno prošnjo: (veseli del) 1. ki nam 
poživi vero 2. ki nam utrdi upanje 3. ki nam vžgi ljubezen; 
(svetli del) 1. ki nam daj duha pokorščine 2. ki nam daj srečo 
uboštva 3. ki nam podeli milost čistosti; (žalostni del) 1. ki 
nam utrdi spomin 2. ki nam razsvetli pamet 3. ki nam omeči 
voljo; (častitljivi del) 1. ki nam vodi naše misli 2. ki nam vodi 
naše  besede  3.  ki  nam  vodi  naša  dejanja.  Nato  molimo 5 
desetk  (dvajset  za  vse  4  dele  rožnega  venca).  Desetka  je: 
očenaš,  desetkrat  zdravamarija,  slavaočetu;  pri  prvi 
zdravamariji  preden  nadaljujemo  svetamarija  napovemo 
ustrezno  skrivnost  veselega,  svetlega,  žalostnega  ali 
častitljivega  dela  rožnega  venca  (glej  katekizem),  lahko pa 
skrivnost napovemo že pred očenašem ali po njem.

V: Angel  Gospodov je oznanil  Mariji.  L: In  spočela  je od 
Svetega Duha. V: Zdrava Marija... L: Sveta Marija…
V: Glej dekla sem Gospodova. L: Zgodi se mi po tvoji besedi. 
V: Zdrava Marija... L: Sveta Marija…
V: In Beseda je meso postala. L: In med nami prebivala.
V: Zdrava Marija... L: Sveta Marija…
V: Prosi  za  nas  sveta  Božja  porodnica.  L: Da  postanemo 
vredni obljub Kristusovih.
V: Molimo.  Nebeški  Oče.  Po  angelu  si  nam  oznanil 
učlovečenje  svojega  Sina.  Posvečuj  in  podpiraj  nas  s  svojo 
milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi 
vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. L: Amen.

7 glavnih kreposti: vera, upanje, ljubezen (3 Božje kreposti), 
pravičnost,  razumnost,  srčnost,  zmernost  (4  središčne 
kreposti)

L: Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih 
ogenj svoje ljubezni.
V: Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. L: In prenovil boš 
obličje zemlje.
V: Molimo. Bog, naš Oče. 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. L: Amen.



Zgradba  maše  (deli  svete  maše):  začetni  obred,  besedno 
bogoslužje, evharistično bogoslužje, sklepni obred.

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 o veliki noči.
4. Posti se zapovedane postne dni.
5.  Po svojih  zmožnostih  podpiraj  Cerkev v njenih  gmotnih 
potrebah.

Zlato pravilo: Vse, kar želite, da bi ljudje storili vam, storite 
vi njim.

Posvetilna  molitev  Marijinemu brezmadežnemu srcu:  O 
Marija, kraljica presvetega rožnega venca, pomoč kristjanov 
in  pribežališče  človeškega  rodu.  Danes  se  posvetimo  in 
izročimo tvojemu brezmadežnemu Srcu. Sprejmi nas v svoje 
materinsko  varstvo  in  nam  pomagaj,  da  bomo  po  tvojem 
zgledu vestno spolnjevali  vse dolžnosti,  živeli  po božjih  in 
cerkvenih zapovedih, vdano nosili trpljenje in ostali do konca 
stanovitni v veri in zaupanju v božjo previdnost. Varuj nas, o 
Mati, da te ne bomo nikdar žalili z grehi. Posebej sklenemo, 
da se bomo varovali grehov zoper vero, upanje in ljubezen, 
grehov  preklinjevanja  in  nečistosti,  grehov  jezika  in 
nevoščljivosti,  grehov  sovražnosti  in  vsake  hudobije. 
Obljubimo ti, o božja Mati, da bomo posvečevali Gospodove 
dneve.  Po tvoji  želji  bomo za  spreobrnjene  grešnikov  radi 
molili  rožni  venec in  s  pobožnostjo  prvih  petkov in  prvih 
sobot zadoščevali Jezusovemu in tvojemu Srcu za vse žalitve, 
s  katerimi  vaju  žalimo  mi  in  Bogu odtujeni  svet.  O  Mati 
Marija,  srednica vseh milosti,  izprosi  nam,  da bomo stalno 
živeli  v posvečujoči  milosti,  ostali  zvesti  do  konca  tebi  in 
tvojemu Sinu ter te vso večnost častili in ljubili z vsemi angeli 
in svetniki. Amen.

L: Raduj se, Kraljica nebeška,  aleluja. Zakaj On, ki si ga 
bila  vredna  nositi,  aleluja.  Je vstal,  kakor  je rekel,  aleluja. 
Prosi za nas Boga.
V: Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja.
L: Ker je Gospod res vstal, aleluja.
V: 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.

Spomni se, o premila Devica Marija,  da še nikdar ni bilo 
slišati, da bi ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal 
in 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.

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 sveta Devica 
Marija!

Spravna molitev (molitev v spravo za bogokletje):
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 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.

"Blagoslov" laika:  V: Gospod nas  +  blagoslovi,  nas  varuj 
vsega hudega in pripelji v večno življenje. L: Amen.

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.

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.

Posvetitev  Jezusovemu  Srcu:  Dobri  Jezus,  Odrešenik 
človeškega rodu, ozri se na nas, ki smo ponižno zbrani pred 
teboj. Tvoji smo, tvoji hočemo biti. Da bi pa mogli biti s teboj 
trdneje  združeni,  glej,  zato  se  danes  vsak  izmed  nas 
radovoljno posveti tvojemu presvetemu Srcu. Tebe mnogi ne 
poznajo, mnogi pa tvoje zapovedi zaničujejo in te zavračajo. 
Usmili se obojih, dobrotljivi Jezus, in pritegni vse k svojemu 
presvetemu Srcu. Kralj bodi, Gospod, ne samo vernih, ki se 
trudijo, da bi ti ostali zvesti, temveč tudi izgubljenih sinov, ki 
so te zapustili; daj, da se skoraj vrnejo v Očetovo hišo, da ne 
omagajo od uboštva in  lakote.  Kralj  bodi tistih,  ki  jih  loči 
zmota ali razkol, in pokliči jih k polnosti vere in občestva, da 
bo  kmalu  ena  čreda,  en  Pastir.  Daj,  Gospod,  da  bo  tvoja 
Cerkev  povsod  v  svobodi  oznanjala  evangelij;  daj  vsem 
narodom pravičen  red in  mir;  daj,  da se bo po vsej zemlji 
razlegal en glas: Bodi hvala Božjemu Srcu, ki nas je rešilo, 
slava in čast mu vekomaj. Amen.

K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah, in ko smo 
na pomoč poklicali tvojo presveto nevesto, prosimo zaupljivo 
tudi  tvojega  varstva.  Pri  ljubezni,  ki  te  je  vezala  z 
brezmadežno Devico, božjo materjo, in pri očetovski ljubezni, 
s katero si objemal dete Jezusa, te ponižno prosimo, ozri se 
milostno na  delež,  ki  ga  je pridobil  Jezus s svojo krvjo in 
pomagaj nam v naših potrebah s svojo močjo in priprošnjo. O 
preskrbni varuh svete Družine, varuj izvoljeno ljudstvo Jezusa 
Kristusa; odvrni od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo zmot 
in  greha.  Podpiraj  nas  milostno  iz  nebes,  o  mogočni  naš 
varuh, v tem boju zoper moči teme, in kakor si nekdaj otel 
dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako brani zdaj sveto Cerkev 
božjo sovražnega zalezovanja in vsakega nasprotovanja. Varuj 
nas vsekdar,  da bomo po tvojem zgledu in  s tvojo pomočjo 
mogli sveto živeti, srečno umreti in doseči večno zveličanje v 
nebesih. Amen.

Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju; bodi nam v pomoč 
zoper  zlobnost  in  zalezovanje  hudega  duha.  Ukroti  naj  ga 
Bog, te ponižno prosimo. In ti, vodnik nebeške vojske, pahni 
z božjo pomočjo v pekel satana in druge hudobne duhove, ki 
hodijo po svetu v pogubo duš. Amen.

Molitev  za  nove  duhovne  poklice:  Gospod  Jezus,  dobri 
Pastir! Daroval si svoje življenje, da bi ga vsi imeli v izobilju. 
Podari  bogastvo  svojega  življenja  vsem  ljudem,  posebej 
fantom in dekletom, ki jih kličeš v svojo službo. Razsvetli jih 
pri  odločitvi,  pomagaj  jim  v  težavah,  ohranjaj  njihovo 
zvestobo, da bodo velikodušno in pogumno kakor ti darovali 
svoje življenje za to, da bi tudi drugi imeli življenje. Amen.



Apsotolska 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;  vstajenje  mesa  in 
večno življenje. Amen.

Molitev za duhovne poklice: Gospod Jezus, božji Pastir duš, 
ki si poklical apostole, da bi postali ribiči ljudi, pritegni tudi 
danes k sebi goreče in plemenite fante iz naših družin ter jih 
naredi za svoje učence in služabnike. Zbudi v njih željo po 
odrešenju  vseh  ljudi,  za  katere  na  naših  oltarjih  vsak  dan 
obnavljaš  svojo  daritev  na  križu.  Pokaži  jim,  Gospod,  vse 
pokrajine, kjer toliko naših bratov tiho prosi za luč resnice in 
gorečo ljubezen. Naj se odzovejo tvojemu klicu, postanejo sol 
zemlje  in  luč  sveta  ter  na  zemlji  nadaljujejo  tvoje  delo 
odrešenja in gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je Cerkev. Tudi 
številna in velikodušna srca deklet milostno pokliči, Gospod. 
Vlij jim hrepenenje po evangeljski popolnosti in zbudi v njih 
željo, da se bodo službi za tvojo Cerkev ter za uboge in bolne 
žrtvovale z vsem žarom in z vso močjo tvoje ljubezni. Amen.
(Pavel VI.). Pozor: ta je odobrena, ona pa ne vem, če je!

Šest resnic:
1. da je Bog;
2.  da  je  Bog  pravičen  sodnik,  ki  dobro  plačuje  in  hudo 
kaznuje;
3. da so tri božje osebe: Oče, Sin in Sveti Duh;
4. da se je Bog Sin učlovečil, da bi nas s svojo smrtjo na križu 
odrešil in večno zveličal;
5. da je človeška duša neumrljiva;
6. da je milost Božja za zveličanje potrebna.

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.

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 JEZUOM NAPROTI.

V IMENU OČETA IN
SINA IN SVETEGA DUHA.
AMEN.

SLAVA OČETU IN SINU
IN SVETEMU DUHU, 
KAKOR JE BILO V ZAČETKU,
TAKO ZDAJ IN VSELEJ
IN VEKOMAJ. 
AMEN.


