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KNJIGA JE DAR.
NI ZA PRODAJO!

PREDGOVOR
Knjižico »Molitve za ozdravljenje« sem dobila v dar od patra Rufusa Periere, asistenta glavnega eksorcista v Vatikanu in enega od ustanovitvenih članov karizmatične prenove. Knjižica je luč sveta zagledala
v Kalkuti. Podpisa avtorja ni imela,
torej so pred vami izbrane molitve.
s. Svjetlana Rezo FDC
PREDGOVOR
Dragi bralec, v roki imaš knjižico, ki me je močno navdihovala, dokler sem jo pogosto prebi3

rala v angleščini in molila te tako
močne molitve. Knjižico »Moli za
ozdravljenje« mi je dal pater Rufus
Periera, namestnik glavnega eksorcista v Vatikanu in svetovalec v
Mednarodnem svetu katoliške karizmatične prenove. To je bila knjižica, ki jo je tudi sam uporabljal, saj
v njej ni bilo imenovanega avtorja.
Očitno je, da so bile te molitve namenoma in natančno izbrane za posamezne življenjske razmere.
Tako jo imamo sedaj, zahvaljujoč Božji previdnosti in sodelavcem
knjižnice »Izvor života«, ponovno
v celoti tudi slovenskem jeziku.
Prva izdaja je izšla leta 2002 in je
bila v 5.000 izvodih razdeljena na
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seminarju patra Jamesa v Novem
Travniku. Od takrat leto za letom
naletim na kopije, ki jih ljudje sami
razmnožijo, ob njih molijo in jih
navdušeno delijo drug drugemu.
Leta 2005 je bila natisnjena v
albanskem jeziku v 3.000 izvodih,
do danes je za knjižnice v pastoralnih centrih razdeljeno 8.000 izvodov po Kosovu, Albaniji, albanskih
misijonih in širom po svetu, vse do
Amerike.
Zahvaljujoč patru Kušanju, jezuitu in bivšemu provincialu, ki se
je zavzel, da v Ohridu izide tudi v
makedonskem jeziku, se knjižice
delijo tudi po pravoslavnih in katoliških cerkvah. Tako so iskane, da
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so jih že nekajkrat ponovno tiskali.
Prosite Boga z globoko vero,
kajti Bog je dober, milostljiv in vsemogočen. Njemu ni nič nemogoče.
»Prosíte in vam bo dano! Iščite in
boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo!« (Lk 11,9). Prejeli boste novo
srce in novo življenje v Kristusu.
»Zato upogibam svoja kolena
pred Očetom, po katerem se imenuje vsakršno očetovstvo
v nebesih in na zemlji, naj vam
dá po bogastvu svojega veličastva,
da se po njegovem Duhu močno
utrdite v notranjem človeku. Naj
Kristus po veri prebiva v vaših
srcih, da bi tako, ukoreninjeni in
utemeljeni v ljubezni, mogli z vse6

mi svetimi doumeti, kolikšna je
širokost in dolgost in visočina in
globočina, ter spoznati Kristusovo
ljubezen, ki presega spoznanje, da
bi se izpolnili do vse Božje polnosti. Njemu pa, ki more po môči, katera deluje v nas, v vsem napraviti
neznansko več od tega, kar prosimo
ali mislimo, njemu slava v Cerkvi
in v Kristusu Jezusu skozi vse rodove, na veke vekov. Amen« (Ef
3,14-21).
Dodali smo še molitev hrvaškega
blaženega kardinala Stepinca, ki jo
je priporočal župljanom, voditeljem
samostanov, očetom in materam
v družinah, in na koncu molitev k
Materi Božji, ki mi jo je dala sestra
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Briege McKenna OSC, v Prenovi v
Duhu poznana po vsem svetu.
Ta knjižica je v hrvaškem jeziku
izdana v tisočih izvodov in se deli
po župnijah in molitvenih skupinah, to je ljudem, ki so predani milosti in želijo moliti. Bolj kot jo delimo, bolj je iskana. Mnoge župnije
in molitvene skupnosti, pogosto
pa tudi posamezniki, plačajo samo
tiskanje pol marke ali dve kuni po
izvodu in jih delijo. Nihče torej ne
trguje s temi molitvami, saj nam je
cilj, da ljudje pričnejo moliti. Potovale so že od Amerike do Avstralije.
In kaj pomeni v tujini dobiti v svojem jeziku nekaj tako praktičnega,
imeti to pri sebi in uporabljati vsak
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čas v vsaki situaciji?!
Knjižico vam toplo priporočam
in verjamem, da ne boste nikoli
obžalovali časa, ki ste ga namenili molitvi, in da boste prek molitve
doživeli ozdravljenja na duhovnem,
psihičnem in telesnem področju.
Knjižica ni v trgovinah, temveč
med ljudmi, kot tudi druge knjige in
knjižice iz knjižnice »Izvor života«.
Za pomoč pri korekcijah besedila
se zahvaljujem Alenki Mirkac in
Dragici Rožič.
Naj jim dragi Bog stoterno povrne s svojim blagoslovom.
s. Svjetlana Rezo FDC,
dipl. teologinja
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1. MOLITEV »ABBA – OČE«
Moj nebeški Oče, kako dobro je
vedeti, da si Ti moj Oče in da sem
jaz Tvoj otrok! Še posebej takrat,
kadar je nebo moje duše prekrito z
oblaki in se moj križ zdi vse težji,
čutim potrebo, da se obrnem nate:
»Oče, zaupam in verujem v Tvojo
ljubezen do mene.«
Da, verujem, da si Ti moj Oče
v vsakem trenutku mojega življenja
in da sem jaz Tvoj otrok! Verujem,
da me ljubiš s svojo neizmerno ljubeznijo! Verujem, da me Ti varuješ
ponoči in podnevi in da mi niti las
z glave ne pade brez Tvojega dovoljenja! Verujem, da Ti v svoji ne10

skončni ljubezni bolje od mene veš,
kaj je dobro zame. Verujem, da lahko Ti v svoji neskončni moči spremeniš zlo v dobro. Verujem, da Ti v
svoji neskončni dobroti vračaš vse
dobro tistim, ki Te ljubijo; celo pod
rokami, ki me tepejo, ljubim Tvojo
roko, ki me ozdravlja! Verujem in
prosim: pomnoži mi vero, upanje
in ljubezen! Uči me, da bom vedno
videl Tvojo ljubezen, ki me vodi na
vseh področjih mojega življenja.
Uči me, da se Ti predam, kot se
mali otrok preda v materino naročje. Oče,Ti veš vse in Ti vidiš vse.
Ti me poznaš bolje, kot jaz poznam
samega sebe; Ti lahko narediš vse.
Ti me imaš rad. Moj Oče, Tvoja že11

lja je, da se vedno obračamo nate. Z
zaupanjem prihajam predte z Jezusom in Marijo … (tukaj prosi za milost, ki jo potrebuješ). V tej potrebi
se združujem z njunima Presvetima
Srcema in Ti darujem vse svoje
molitve, svoje žrtve, ponižanja in
trpljenje, vsa svoja dela in zaupanje
v moje sposobnosti. Razsvetli me,
daj mi milost in moč Svetega Duha!
Okrepi me v svojem Duhu, da ga
nikoli ne izgubim in da nikoli ne dovolim, da bo nemočen in žalosten v
meni. Moj Oče, to Te prosim v imenu
Jezusa, Tvojega Sina. Ti, dragi Jezus,
odpri svoje srce in položi moje srce
v Tvoje skupaj z Marijinim srcem in
ga ponudi našemu nebeškemu Očetu.
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Daj mi potrebno milost! Nebeški Oče,
povabi vse ljudi k sebi. Naj vse človeštvo spozna Tvojo očetovsko dobroto in Tvoje božansko usmiljenje!
V svoji blagosti me zaščiti v
vsem, kar imam in kar sem, kot
punčico svojega očesa. Naredi me
za vrednega sina (hčer), bodi usmiljen z mano! Nebeški Oče, sladko
upanje naših duš, bodi slavljen, čaščen in ljubljen od vseh ljudi! Nebeški Oče, delivec milosti vsemu
človeštvu, bodi slavljen, čaščen in
ljubljen od vseh ljudi!
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2. MOLITEV »ABBA – OČE«
Posvečam Ti ta dan in se zatekam pod Tvoje varstvo. Uporabi
me, da boš preko mene prepoznan,
čaščen in ljubljen od vseh ljudi. Naj
moja dela govorijo o Tvoji ljubezni. Moj jezik naj Te slavi v vseh trenutkih dneva in moje misli naj bodo
navdihnjene le od Tebe. Moj Oče,
ljubim Te nad vse. Amen.
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3. JUTRANJA MOLITEV
»ABBA – OČE«
Moj Oče, prihajam v Tvojo bližino na začetku današnjega dne.
Prihajam predte po modrost, da ne
bom delal nespametnih napak, tako
da bom vedel, kdaj govoriti in kdaj
ostati v molku, kdaj kaj storiti in
kdaj ne.
Prihajam iskat mir, tako da me
danes nič ne bo naredilo zaskrbljenega, nestrpnega ali zbeganega.
Prihajam predte, da najdem pogum
in potrpežljivost, da ne izgubim
upanja, da sprejmem razočaranja vedoč, da boš Ti vse obrnil v
moje dobro. Rad bi našel ljubezen,
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da ne bom naredil nič bridkega,
trdosrčnega ali neprijaznega. S Teboj pričenjam ta dan in ga s Teboj
želim tudi nadaljevati, tako da bo
dan brez kakršnihkoli vznemirjenj.
Oče, Ti si moja Božja previdnost.
Vem, da boš poskrbel za vse moje
potrebe. Oče, Ti si moj zaščitnik,
obvaruj me danes pred vsemi temnimi silami, pokrij me s Predragoceno Krvjo Tvojega Sina Jezusa in
me obdaj s svojimi angeli. To Te
prosim v imenu Jezusa Kristusa.
Amen!
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4. MOLITEV IZROČITVE
Abba, Oče! Izročam Ti (ime osebe, članov vaše družine); naš dom,
naše strahove in probleme; naše
sovražnike in vse sonarodnjake
posvečujem Tebi in evharističnemu
Srcu Jezusa ter brezmadežnemu
srcu blažene Device Marije. Pomagaj nam doživeti duhovno prenovo,
tako da bomo živeli čisto in sveto
življenje. Obrni vse naše probleme
in težave v našo korist in v Tvojo
večno slavo. Amen!
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5. MOLITEV K SVETEMU DUHU
Sveti Duh, sonce in življenje
moje duše, častim te in padam predte na kolena.
VODI ME pri vseh mojih delih
in podvigih (omeni posebne naloge/dolžnosti).
OKREPI ME, da premagam vse
svoje slabosti (omeni posebne slabosti).
POTOLAŽI ME v vseh mojih
razočaranjih in neuspehih (omeni jih).
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OČISTI ME vseh mojih grehov (še posebej…). Popolnoma me
očisti in me naredi svetega/sveto.
OZDRAVI ME vseh mojih ran
– telesnih, psihičnih in duhovnih.
(Omeni posebna področja). Pomagaj mi odpustiti vsem, ki so me ranili, žalili. (Premor: spomni se vseh
imen, odpusti in prosi odpuščanja.)
Popelji me k mojemu Očetu. Daj
mi spoznati Jezusa, mojega Rešitelja. Odpri moje oči in srce za Božjo
besedo. Nauči me moliti. Pomagaj
mi ljubiti, kot je ljubil Jezus.
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6. MOLITEV SV. AVGUŠTINA
K SVETEMU DUHU
Prosim, dahni vame, Sveti Duh,
da bodo moje misli svete. Vžgi me,
Sveti Duh, da bo moje delo posvečeno. Pritegni moje srce, da bo ljubilo samo tisto, kar je sveto. Sveti
Duh, zaščiti me, da bom vedno lahko svet(a).
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7. MOLITEV K SVETEMU DUHU
Pridi, Sveti Duh, in spremeni
našo nestrpnost v blaženi mir.
Spremeni naše bridkosti in težave v sveti mir. Spremeni naše
bojazni v tiho zaupanje. Spremeni našo raztresenost in strahove v
močno vero. Spremeni našo notranjo grenkobo v sladkost usmiljenja.
Spremeni temo v nas v blago svetlobo. Spremeni naš hlad v nežno
toplino. Spremeni temo v Tvojo
luč. Spremeni zimo v nas v Tvojo
pomlad. Odstrani našo pokvarjenost, nepoštenost in zapolni notranje praznine. Zmanjšaj meje našega
21

brezmejnega napuha in nam podeli
moč ponižnosti. Vžgi v nas ogenj
svoje Ljubezni, pogasi plamene
strasti.
Daj, da se spoznamo, kot nas
vidiš Ti, in da bomo videli Boga,
kot nam je obljubljeno po Njegovi
Besedi: »Blagor čistim v srcu, kajti
Boga bodo gledali« (Mt 5,8)
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8. ZAŠČITNA MOLITEV
PO PREDRAGOCENI
JEZUSOVI KRVI
Gospod Jezus Kristus, z vero
v Tvojo dobroto kličem Tvojo
Predragoceno Kri in jo razlivam
prek nas in naših družin. Prelij me
od vrha glave do podplatov mojih
nog. Popolnoma osvobodi moje
življenje in življenje moje družine. Gospod Jezus, varuj me danes
pred zlom, grehom, skušnjavo, satanskimi napadi in zapeljevanji,
strahom teme, strahom pred ljudmi,
slabostmi, boleznimi, sumničenji,
zamerami, negodovanjem in vsemi
nesrečami ter vsem, kar ni Tvoje
23

kraljestvo. Gospod Jezus, napolni
me z darovi svojega Svetega Duha
in daj mi dar modrosti, spoznanja in
vere, razumevanja in razločevanja
duhov, da bom danes živel v milosti Tvoje prisotnosti in deloval tako,
da bom v svojem življenju izpolnil
Tvojo voljo. Slavim Te, Jezus, zahvaljujem se Ti, Jezus, ljubim Te, Jezus, in Te častim.
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9. MOLITEV OB TREH
(Spomin, da je Jezus umrl ob
treh.)
Jezus, Ti si umrl, vendar se je izvir življenja za duše močneje spustil in odprl ocean milosti prek vsega
sveta. O izvir življenja, brezmejno
Božje usmiljenje, vlij sebe v nas,
napolni nas in zaobjemi ves svet.
O Kri in Voda, ki si močno stekla
iz Presvetega Jezusovega Srca kot
izvir milosti za nas, sprejmi nas v
svoje varstvo.
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10. MOLITEV
ZA OZDRAVLJENJE
Jezus, ti si čudoviti zdravnik po
svojih ranah, ozdravi me, Gospod.
(Pt 2,24; Iz 53,3-5)
Jezus, po svoji preliti Krvi odpusti moje grehe in grehe mojih
prednikov. (Jn 1,17; Heb 9,22)
Gospod, po moči svojega vstajenja me napolni s svojim Svetim
Duhom.
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11. MOLITEV LAIKOV
ZA OSVOBODITEV
Kličem nase in na (določeno
osebo) zaščito predragocene Jezusove Krvi. V imenu Jezusa Kristusa, Jezusa iz Nazareta, zapovedujem
hudemu duhu (jeze, ljubosumja,
sovraštva, alkoholizma, napuha,
ošabnosti, gledanju TV itd.), da se
odstranijo od te osebe. Naj Sveti
Duh pride nad njo (nanj) in spremeni vse okoli nje (njega). Gospod Jezus, pošlji Svetega Duha na to osebo
in spremeni njeno (njegovo) življenje po svojem imenu in podobnosti,
odstrani njene (njegove) probleme,
težave in slabosti v njeno (njegovo)
27

dobro in za Tvojo večjo slavo in še
večjo slavo Tvojega in našega nebeškega Očeta. (To molitev nadaljuj
z molitvijo v jezikih ali s slavljenjem
z besedo: ALELUJA!)
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12. MOLITEV ODPUŠČANJA
Gospod, Tvoji ljubezni in usmiljenju izročam … (povej ime osebe,
ki je razlog tvojega trpljenja), Jezus, prosim Te, spomni se je; Oče,
odpusti ji (mu), saj ni vedel(a), kaj
je storil(a). V imenu Jezusa ji (mu)
zagotovi svojo ljubezen in ozdravi
njene (njegove) rane, ki so povzročile rane drugim. Naj Tvoja ljubezen odstrani njena (njegova) grešna
dejanja, ker je ta oseba ustvarjena
po Tvoji podobi. Ne bo popolnoma
svobodna, dokler Tvoja svetloba
ne posije vanjo (vanj). Naj moja
odpuščajoča ljubezen deluje v njej
(njem) osvobajajoče, da se reši svo29

jih bremen. Prosim Te, ljubljeni
Gospod Jezus, odkupi in spremeni
jo (ga) s svojo ljubeznijo. Medtem
ko odstranjujem prepreke iz kanalov Tvoje ljubezni, napolni mene in
osebo, ki me je ranila, s svojo ljubeznijo, mirom in ozdravljenjem.
Amen.
V tej molitvi bodo zajeta mnoga področja življenja. Pomembno
je, da z besedami izrazimo odpuščanje naravnost Jezusu ali osebi, ki
je prisotna pri molitvi. Besedilo te
molitve vas bo spomnilo na ljudi,
ki jim morate odpustiti. Izrazite to
z besedami, naj Sveti Duh deluje
neovirano in vas privede k osebi ali
skupini, ki ji (jim) je treba odpustiti.
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Gospod Jezus Kristus, danes
prosim za milost, da bi mogel(-/a)
odpustiti vsem v mojem življenju.
Vem, da nam Ti želiš dati moč odpuščanja, in se Ti zahvaljujem,
da me imaš rad bolj, kot se imam
rad(a) sam(a), da želiš mojo srečo
bolj kot si jo želim sam(a).
Gospod, odpuščam sam(a)
SEBI vse grehe, slabosti in napake,
vse, kar je v meni resnično slabo, in
vse, za kar jaz mislim, da je slabost.
Sam(a) sebi priznam sodelovanje v
okultnih stvareh, horoskopih, astrologiji, gledanju v dlani, prerokovanjih in urokih; prosim odpuščanja
in si odpuščam ter prosim Tebe
31

odpuščanja za omenjanje Tvojega
imena po nemarnem. Žal mi je za
pomanjkanje strahospoštovanja do
Tebe in občudovanja. Odpusti mi
vse žalitve mojih staršev, za pijančevanje, kajenje ali uporabo drog,
za grehe zoper čistost (za nemoralo
in splav), za vse laži in kraje. Danes si resnično odpuščam. Hvala
Ti, Gospod, za resnično milost, ki
jo prav sedaj prejemam.
Resnično odpuščam SVOJI
MAMI, da, resnično ji odpuščam za
vsakič, ko me je ranila in me naredila zagrenjeno (zagrenjenega), ko
je bila jezna name, ko me je kaznovala; odpustim ji, če je več ljubezni
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kazala mojim bratom in sestram.
Odpuščam ji, če mi je govorila,
da sem neumen (neumna), grd(a),
nor(a), najslabši otrok, da stanem
družino veliko denarja, odpuščam
ji, če mi je rekla, da sem nezaželen
otrok in samo naključje ali napaka;
sedaj ji iz srca odpuščam.
Odpuščam SVOJEMU OČETU
za pomanjkanje čustev in pozornosti, za pomanjkanje podpore in
ljubezni. Odpuščam mu, ker mi ni
posvetil svojega časa in se ni družil
z mano. Odpuščam mu za pijančevanje in prepire z mojo mamo in
drugimi. Odpuščam mu za kaznovanja, da je zapustil mojo mamo in naš
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dom. Zdaj mu želim vse odpustiti.
Gospod, razširjam svoje odpuščanje na BRATE IN SESTRE.
Odpuščam tem, ki so me zavrnili,
lagali o meni, me sovražili ali me
pretepali, tem ki so bili grobi do
mene in naredili moje življenje težko. Zdaj jim želim odpustiti vse.
Gospod, odpusti MOJI ZAROČENKI (MOJEMU ZAROČENCU) za pomanjkanje ljubezni, občutkov, spoštovanja in podpore,
pozornosti, zaupanja, pogovora in
za vse napake in slabosti pri vseh
drugih dejanjih in besedah, ki so me
ranile in mi obremenile vest.
Jezus, odpustim svoji ŽENI
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(MOŽU) kakršnokoli pomanjkanje
pozornosti in ljubezni, vse težke
besede, obtožbe, za smrtno tišino,
sumničenja, ljubosumje, nevero,
nestrinjanja, kršitev Božjih zapovedi v zakonskem življenju, odsotnost
podpore pri vzgoji otrok.
Jezus, odpuščam svojim OTROKOM pomanjkanje spoštovanja,
poslušnosti, ljubezni, pozornosti,
podpore, topline in razumevanja,
njihove slabe navade, za premalo
pobožnosti in slaba dejanja, ki me
vznemirjajo. Moj Bog, odpuščam
SVOJEMU SINU/HČERI/ZETU/
SNAHI in ostalim sorodnikom za
vse njihove besede in dejanja, ki so
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me ranile. Zdaj jim odpuščam.
Prosim Te, Gospod, pomagaj
mi odpustiti SORODNIKOM, moji
babici in dedku, ki sta se vmešavala
v našo družino, ki sta vezala nase
moje starše, kar je vnašalo razdor
v našo družino. Jezus, pomagaj mi
odpustiti MOJIM SODELAVCEM,
ki so bili zoprni in tako naredili
moje življenje težko in boleče. Odpuščam tem, ki so svoje delo puščali meni, me opravljali ali niso hoteli
sodelovati z menoj ali so mi hoteli
vzeti delo. Zdaj jim želim odpustiti.
Gospod, odpuščam SVOJEMU
DELODAJALCU, ker me ni plačeval pravično, ker ni cenil mojega
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dela, ker je bil grob in neprijazen
do mene, ker ni cenil in pohvalili
mojega dela. Zdaj odpuščam SVOJEMU ŽUPNIKU in drugim posvečenim osebam za njihovo neprijaznost; ker me niso spodbujali ali
me navdihovali z novimi pobudami
in nalogami, ker me niso vključili
v župnijske aktivnosti. Odpuščam
vsakemu posebej tudi vsako drugo
rano, s katero sem okužen. Sedaj
jim vse odpuščam.
Gospod, odpuščam vsem PROFESIONALCEM, ki so me prizadeli, posebno zdravniku, sestri,
pravniku, miličniku … Za vse, kar
so zagrešili proti meni, jim sedaj iz
srca odpuščam.
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Gospod, odpuščam svojim UČITELJEM IN PROFESORJEM, ker
so me kaznovali, poniževali, žalili,
me nepravično obravnavali, se mi
posmehovali, me imeli za neumnega in norega, me za kazen puščali v
šoli po pouku, bili prestrogi z mano.
Gospod, odpuščam vsem svojim
PRIJATELJEM za pomanjkanje
občutka za ljubezen, ker so me zapustili in bili grobi, ko sem potreboval(a) njihovo pomoč, tistim, ki so
si sposodili denar in ga niso nikoli
vrnili, tistim, ki so me obrekovali in
me onečastili. Gospod Jezus, sedaj
Te prosim za milost odpuščanja tisti
osebi, ki me je NAJBOLJ UŽALI38

LA. Prosim Te za milost odpuščanja za vse tiste, ki jih smatram za
največje nasprotnike in sovražnike,
za tiste, ki jim je najteže odpustiti in
ki sem jim rekla (rekel), da jim nikoli ne bom odpustil(a). Sedaj kličem blagoslova na vse tiste, ki so
me žalili. Gospod, sedaj naredi nekaj posebnega za vsakega od njih.
HVALA TI, JEZUS. Osvobojen(a)
sem od zla neodpuščanja. Naj me
Tvoj SVETI DUH napolni s svetlobo
in naj obsije vsa področja mojega življenja. AMEN. (Moli v jezikih slaveč
Gospoda.)
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13. MOLITEV
ZA OZDRAVLJENJE
DRUŽINSKEGA DEBLA
Gospod Jezus, žal mi je, da nisem prej molil(a) za prednike, člane moje družine. Gospod, sprejmi
me kot posrednico (posrednika) za
vse člane, prednike moje družine z
obeh strani. Odpovem se vsakemu
umoru, splavu, družinskim prepirom zaradi dedovanja, ki so uničili
družinsko srečo. Odpovem se vsakemu stiku z okultnim, še posebej
se odpovem grehu zoper prvo Božjo
zapoved, vsakovrstnemu malikovanju. Gospod, bodi milostljiv meni
in tudi vsem družinskim članom.
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Odpusti vse grehe mojih prednikov, osvobodi me vseh negativnih
navezanosti. Svoje rajne sorodnike
predajam v Tvoj večni mir in Te
prosim, naj občutijo mojo ljubezen in odpuščanje in daj jim izkusiti Tvojo ljubezen in odpuščanje.
Gospod, zdaj vzemi vse te duše v
svoje kraljestvo in naj njihovi grehi
nikoli več ne obremenjujejo moje
družine. Gospod, bodi milostljiv do
vseh mojih prednikov.
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14. MOLITEV
STARŠEV ZA OTROKE
Milostljivi Jezus, izročam Ti
svoje otroke, saj nihče drug ne more
razumeti moje bolečine in strahu in
mi bolje pomagati. Daj mi milost,
da vzgojim svoje otroke, saj se zavedam, da brez Tvoje pomoči moj
trud ne bo obrodil sadov. Prečisti
moje delo in mi pomagaj pri učenju
mojih otrok.
Osvobodi jih greha, uči jih rasti
v ljubezni, obvaruj jih pred slabo
družbo, pomagaj jim pri učenju,
naredi jih prijazne do ubogih, nesrečnih in trpečih. Ohrani jih v svoji
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bližini in v dobrem zdravstvenem
stanju, da bodo lahko rasli Tebi v
slavo, v dobro drugih in v predanosti svojim staršem. Ko bom po
smrti prišel pred Tebe, moj sodnik,
naj Tvoja Mati prevzame skrb za
moje otroke. Obljubljam Ti, da Ti
bom odslej vdano služil(a) in drugim posredoval(a) to pobožnost.
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15. MOLITEV ZA DRUŽINO
Gospod Jezus, zahvaljujem se
Ti za vsakega člana svoje družine.
Verujem, da je vsak član družine
poseben dar od Tebe. Prosim Te,
odpusti mi, ker se do njih tolikokrat nisem obnašal(a) kot da so Tvoji
otroci. Odpusti vsem nam grehe, ki
smo jih zagrešili zoper Tebe in drug
zoper drugega.
Gospod, predajam Ti družinske
zadeve in Te prosim, da posreduješ
in urediš vse, kar je v naši družini
narobe.
Posebno pozornost nameni:
Neslogi med možem in ženo
Pomanjkanju ljubezni v naši družini
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Neplodnosti
Upornosti otrok
Slabim navadam družinskih članov, alkoholizmu in drugim odvisnostim
Lenobi
Ločitvam zakoncev
Pomanjkanju molitve
Pomanjkanju primernega odnosa do zdravja
Neprimernemu odnosu do sosedov
Pomanjkanju ekonomskega napredka
Neupoštevanju zakonov
In vsem drugim namenom.
Pridi, Gospod Jezus, pridi v moje
45

življenje, vstopi v moje družinske
probleme. Obdaj vsakega družinskega člana s svojimi angeli, obvaruj nas
obsedenosti, vsakega zla in nevarnosti. Pošlji v obilju svojega Svetega
Duha, tako da bo lahko vsak družinski član prenovljen po Tvoji podobi,
in naj mir Svetega Duha napolni to
hišo in ostane pri nas zdaj in vedno.
(Apd 16,31: »Veruj v Gospoda Jezusa in rešen boš ti in tvoja hiša!«)
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16. MOLITEV
ZA PREMAGOVANJE
NEGATIVNEGA OBNAŠANJA
IN NAJDENIH NAPAK
Bog, obvaruj me pred vsemi nepomembnostmi, da bom čist(a) v
mislih, besedah in dejanjih. Pomagaj mi najti in opustiti vse napake.
Naj pustim za seboj vse izgovore in prisvajanje pravic ter se
srečam sam(a) s sabo brez samopomilovanja in obsojanja. Naj nikoli
ne bom nepopustljiv(a) v sodbah in
naj bom vedno plemenit(a) in velikodušen (velikodušna).
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Naj vedno najdem čas za rast v
dobroti, preprostosti in spoštovanju. Nauči me aktivirati vso mojo
storilnost, da bom močan (močna)
in neustrašen (neustrašna). Pomagaj mi razumeti, da je v življenju
le malo stvari, ki nas delajo drugačne od drugih, veliko pa tistih, ki
nas povezujejo. Gospod, pomagaj
mi, da ne pozabim postati potrpežljiv(a) in prijazen (prijazna). Amen.

48

17. MOLITEV
ZA OZDRAVLJENJE
(Lahko se uporabi blagoslovljeno olje, kjer je navada, da se blagoslavlja.)
Oče, mazilim se s tem oljem v
imenu Jezusa, Tvojega Sina. On je
zdravilo za vse moje bolezni. Naredi, da skozi sveto olje občutim moč
ozdravljenja prek Tvojega Svetega
Duha, ki se izliva name po smrti in
vstajenju Jezusa Kristusa. Kot to
olje prodira in ozdravlja, naj Tvoj
Sveti Duh obda vse moje bitje in
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odstrani vso temo, greh, zle in negativne občutke in me popolnoma
napolni z močjo ozdravljenja. Oče,
ozdravi moje telo, dušo in duha v
Tvojo čast in slavo. Amen.
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18. PSALM ZA UČENJE
(To molitev izgovarjaj z globoko
vero pred in po učenju, išči izobilje
Jezusovega blagoslova.)
Gospod je moj učitelj. Ničesar se
ne bojim. On me bo (na)učil vsega.
On me vodi v ocean znanja. Odgovarja na vse moje dvome. Napolnjuje me
s svojo modrostjo in me vodi po poteh
znanja. Ne bom se bal niti najtežjega
izpita, saj je Gospod z menoj. Njegove besede in obljube me krepijo.
On dela lahke najtežje zadeve.
Glavo mi mazili s svojim znanjem …
Daje mi svoj blagoslov za študij ves
čas mojega učenja. Vedno bom zvest
Jezusov učenec, on je moj Učitelj.
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19. IZROČITEV NEKOGA,
KI SE JE ODDALJIL
OD JEZUSA
Nebeški Oče, v imenu in po krvi
Jezusa Kristusa Te prosim, da osvobodiš Tvojo stvaritev, ugrabljeno
iz rok Satana. Prosim te, Gospod
Jezus, da daš svojo trnovo krono
(ime) in jo (ga) pritegneš k svojemu
Presvetemu Srcu, pod svoj plašč
ljubezni. Marija, naša Mati, prosimo te, da pri tvojem Sinu posreduješ za to osebo in jo zaščitiš. Amen.
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20. MOLITEV
ZA ODREŠENJE VEČ
ŽIVLJENJSKIH PODROČIJ
Spreobrnitev – od vseh grehov
Odpuščanje vsem tistim, ki so te
prizadeli
Predati svoje življenje v Božjo slavo
ZA TELO
Nebeški Oče, daj, da se pogovarjam s Teboj na poseben način.
Ustvarjen(a) sem bil(a) s Tvojo
močjo. Vsak vdih zraka, vsako jutro, ko vstanem, in vsako sekundo
vsake ure živim v Tvoji moči, kajti
če si me ustvaril iz nič, me lahko
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tudi prenoviš. Napolni me z močjo ozdravljenja Tvojega Svetega
Duha. Osvobodi me vsega, kar me
ovira in teži. Popravi vse, kar je
zlomljeno. Odstrani vsako mrtvo
celico. Odpri vse zamašene arterije
in vene in prenovi vsa poškodovana
področja. Ozdravi vsa vnetja in odreši me vseh okužb.
Naj toplina Tvoje ozdravljajoče
ljubezni preplavi moje telo in prenovi vsa obolela področja, tako da
bo moje telo delovalo, kot si mu Ti
določil, naj deluje, ko si ga ustvaril.
Oče, prenovi moje zdravje v duši
in na telesu zate, da Ti bom lahko
služil(a) vse življenje. To te prosim
po Jezusu, našem Gospodu. Amen.
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21. MOLITEV ZA NOTRANJE
OZDRAVLJENJE
Jezus, prosim Te, pridi v moje
srce in me osvobodi težkih spominov, ki me bremenijo. Ti me poznaš
bolje, kot jaz poznam samega sebe,
zato te prosim, da v vsak kotiček
mojega srca vneseš svojo ljubezen.
Kjerkoli v meni najdeš ranjenega
otroka, se me nežno dotakni, me
ozdravi in osvobodi.
Prosim, pojdi skozi moje življenje vse do trenutka mojega spočetja
in osvobodi mojo krvno in duhovno
dediščino, ki je lahko obremenila
ta trenutek. Blagoslovi moj zače55

tek razvoja pod materinim srcem
in odstrani vse, kar me je ranilo v
tem času. Nadomesti razliko med
ljubeznijo, ki bi jo moral(a) dobiti, in tisto, ki sem jo prejel(a). Jezus, prosim Te, obdaj moje zgodnje
otroštvo s svojo lučjo in ozdravi
spomine, ki me bremenijo.
Če bi moral(a) imeti več materinske ljubezni, pošlji svojo Mater Marijo, da mi zagotovi, kar mi
manjka. Če bi moral(a) imeti več
očetove ljubezni in varnosti, mi
pokaži, da sem bil(a) ljubljen(a) od
Tebe. Objemi me, da začutim zaščito Tvojih močnih rok.
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Prenovi moje zaupanje in moč,
da se pogumno spopadem s težavami tega sveta, ker vem, da me bo
ljubezen mojega Očeta dvignila, če
mi spodrsne in padem.
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22. MOLITEV ZA FINANCE
Gospod Jezus, predte prihajam
s svojo zaskrbljenostjo in finančnimi težavami. Prinašam Ti svoje
finančne težave, male in velike. V
Tvojem imenu, Jezus, naj se prekine vsako satansko delovanje. Daj
mi milost, da bom svoj denar dobro
uporabljal(a) v večjo Božjo slavo.
Uči me uporabljati materialne dobrine po Božji volji. Pomagaj mi, da
bom dajal(a) Bogu in cesarju.

58

Uči me, da bom materialne dobrine, ki so mi na razpolago, uporabljal(a) z občutkom polne odgovornosti. Blagoslovi me, da bom
lahko zvest(a) v velikih in malih
stvareh. Daj mi razumeti, da sem
le skrbnik od Tebe zaupanega mi
imetja. Nauči me uporabiti zaupano mi imetje, kot Ti želiš. Odpusti
mi moje grehe na materialnem področju. Odpusti mi vse moje grehe razsipnosti, nevračanja dolgov,
visoke obresti, ustvarjanje velikih
dobičkov, črni trg, kopičenje zalog,
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napuh zaradi materialnih dobrin,
uničevanje tujih dobrin in nepravično ocenjevanje, utajo davkov in odtegovanje miloščine potrebnim. Izlij svojo Predragoceno Kri na moje
materialne dobrine in osvobodi me
vseh težav. Hvala Ti, Jezus.
Aleluja!
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23. MOLITEV
ZA OSVOBODITEV OD
SATNSKEGA SUŽENJSTVA
V imenu Gospoda Jezusa naj me
zapustijo vse sile teme, satanskega
suženjstva in slabih navad. Jaz sem
odkupljen(a) s Kristusovo krvjo.
Nikakršne temne sile nimajo moči
nad mano. Pripadam Jezusu Kristusu. Zapovedujem hudemu duhu
bolezni, nesreč in stranpoti, naj odidejo v Jezusovem imenu. Naj bodo
zvezane pod Kristusovim križem,
da se ne bodo mogle vrniti nikoli
več. Očisti me in vse, kar mi pripada s Predragoceno Krvjo Jezusa
Kristusa. Naj posredovanje preb61

lažene Device Marije in svetnikov
Petra in Pavla postanejo moje zatočišče in varstvo. Naj bodo molitve
svetnikov, apostolov in mučencev z
menoj. Naj me Gospod Jezus Kristus privede v večno življenje in me
izpolni z odrešenjem. Hvala Ti, Jezus. Slavim Te, Jezus!
(Slavimo Gospoda vsaj še pet
minut z darom jezikov, uporabimo
lahko tudi blagoslovljeno vodo ali
olje za maziljenje, s katerima delamo znamenja križa.)
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24. MOLITEV
V TRENUTKIH TRPLJENJA
Jezus, razodeni nam v teh dneh
trpljenja Božjo voljo. »On je spravil
moje solze v svojem mehu, mar niso
v tvoji knjigi« (prim. Ps 56,9) To vem
zagotovo, da je Bog z menoj. (prim.
Ps 56)
Pridi kmalu in mi pomagaj.
Zmanjšaj število dni trpljenja. Osvobodi me te nesreče. Podari mi dolgo
življenje in mir, da Te bom slavil(a)
v miru. Povzdigni me, da bom Tvoja
priča. Zahvaljujem se Ti, Jezus! Slavim Te, Jezus! Aleluja!
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25. MOLITEV
V OSAMLJENOSTI
O Bog, večni Oče, napolni me
s svojo neizmerno ljubeznijo. Ponudi mi, da ostanem zasidran(a) v
zavetju Tvoje ljubezni. Osvobodi
me občutka, da me nihče nima rad.
Vzemi mi žalostne spomine, da
sem nezaželen(a). Tvoj(a) sem in
edinole Tvoj(a). Ti si moje zavetje. Dragi Oče, hvaležno izjavljam,
da si Ti poslal svojega edinorojenega Sina Jezusa Kristusa za moje
odrešenje. Jezus moj dragi, slavim
Te, ker si me očistil grehov in mi
s svojo smrtjo na Kalvariji podaril
dostojanstvo Božjega otroka. Sveti
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Duh, Božja ljubezen, pridi in me
napolni. Naj se ogenj Božje ljubezni razplamti v meni tako, da ne bo
nikoli ugasnil. Amen.
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26. DEVETDNEVNICA
POSVETITVE PRESVETEMU
SRCU JEZUSOVEMU
Gospod Jezus Kristus, Tvojemu
Presvetemu Srcu zaupam ta namen
… (tu omenite namen).
Samo poglej me in nato stori,
kar hočeš storiti z menoj … Naj
Tvoje Presveto Srce odloči …
Upam vanj … Računam nanj … Izročam se Tvoji milosti … Gospod
Jezus, Ti me ne boš zavrnil. Presveto Srce Jezusovo, zaupam vate.
Presveto srce Jezusovo, verujem v
Tvojo ljubezen do mene. Presveto
Srce Jezusovo, naj pride Tvoje kra66

ljestvo. O Presveto Srce Jezusovo,
prosil(a) sem Te za mnoge milosti,
sedaj te še posebej prosim za to milost. Jezus, položi jo v svoje Presveto Srce. Ko jo bo Tvoj nebeški
Oče videl prekrito s Tvojo Presveto
Krvjo, te milosti ne bo zavrnil in to
ne bo več moja, temveč Tvoja molitev. O Jezus, o Presveto Srce Jezusovo, vate polagam svoje upe, naj
ne bom osramočen nikoli.
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27. MOLITEV
ZAŠČITE PRED ZLOM
(To molitev je kot zasebni eksorcizem vsako jutro in večer molil
blaženi Alojzij Stepinac in jo priporočal tudi drugim, posebej duhovnikom, vodjem skupnosti, družinam.
Moli z blagoslovljenim križem v rokah in živo vero.) (Posebej aktualno
danes, v tem stopnjevanju zla.)
+ V imenu Boga Očeta
+ V imenu Boga Sina
+ V imenu Boga Svetega Duha
+ V imenu Jezusa Kristusa, edinega Gospoda in našega Rešitelja
+ V imenu preblažene Device
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Marije, Njegove in naše Matere:
zapovedujem tebi, Satan, in
vsem domišljavim, nadutim, nečimrnim in pohotnim duhovom;
duhovom jeze, sovraštva in vseh
hudobnih namenov;
duhovom strahu, bojazni, obupa
in malodušja;
duhovom laži, prevar, goljufij,
zavisti, nevoščljivosti, ljubosumja
in vsega drugega zla,
da se takoj umaknete od mene
(od mojega doma, od skupnosti,
moje župnije, od mojega naroda, od
te in te (ime) osebe, od vseh s tega
sveta itd.)
in daste prostor Svetemu Duhu,
Tolažniku!
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(in prekrižaš s križem + na vse
štiri strani)
TO JE KRIŽ GOSPODA,
POŽENITE SE V BEG, NJEGOVI NASPROTNIKI, ON JE
ZMAGAL, LEV IZ JUDOVEGA
RODU, KORENINA DAVIDOVA.
ALELUJA!
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28. MOLITEV
K SVETEMU MIHAELU
Sveti nadangel Mihael, brani
nas v bojih, bodi nam v pomoč zoper zlobnost in zalezovanje hudega
duha. Ukroti naj ga Bog, ponižno
za to prosimo. In ti, vodnik nebeške vojske, satana in druge hudobne
duhove, ki hodijo po svetu v pogubo duš, z Božjo močjo v pekel pahni. Marija, Kraljica angelov, prosi
za nas.
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29. POSVETITEV
BLAŽENI DEVICI MARIJI
Presveta Devica Marija, najboljša
Jezusova učenka, svoje življenje želim
posvetiti tvojemu brezmadežnemu srcu.
Z Jezusom se želim prepustiti
volji Nebeškega Očeta in hoditi v
veri s teboj, moja Mati.
Tebi izročam v varstvo svoje
notranje življenje.
Podarjam ti vse talente, ki jih imam,
nadnaravne in naravne, svojo dušo in
telo, vse, kar imam, in vse, kar zmorem.
Prosi zame, da me Sveti Duh napolni s
svojimi darovi. Prosi z menoj, da bom
po veri spoznal Kristusovo moč in jo z
ljubeznijo naredil vidno temu svetu.
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