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Prošnja: Molimo za blagoslov naše domovine in
vseh njenih dravljanov! Naj Gospod podari našim
voditeljem modrost srca in vodi njihove odloitve,
da bodo res v skupno dobro. V vsakem od nas pa
naj prebuja odgovornost za dobro opravljanje dela,
prizadevanje za pravinost in mir, da bo vsak po svojih moeh prispeval za skupno dobro naše domovine.
Julij: DUHOVNIŠTVO
»Lu ugasne, e nima goriva, krepost obnemore, e
nima hrane pobonih vaj. Bratje duhovniki, iz globoine
srca vas rotim, molite, molite pogosto, kakor je Gospod
zapovedal moliti!«
Prošnja: Molimo za naše duhovnike, naj Gospod blagoslavlja njihovo prizadevanje, naj jim podari moi,
da bodo vsem prinašali Bojo Besedo in blagoslov.
Prosimo za odprto srce, da bomo za svoje duhovnike molili in z njimi sodelovali po svojih moeh.
Avgust: MARIJA
»Marija si je izbrala najboljši del. Kako se imenuje ta
del? Imenuje se: Boga posedovati, ga prav spoznati in
mu zvesto sluiti. Za to so potrebne tri stvari; odmaknjenost od nepotrebnega vrvea sveta, molitev – dihanje
duše, in delavnost, da bi v potu svojega obraza sluili
kruh. Te tri rei je Marija predstavila v najlepši lui. Te tri
rei so iz nje naredile najsrenejšo mater, Mater Bojo.
Marija, povedi nas danes v svojo tiho sobo v Nazaretu.
Ui nas moliti in delati, naui nas, da bomo vedno zadovoljni s svojim stanom.«
Prošnja: Molimo za milost, da se bomo ob zgledu
Boje Matere Marije uili dre molitve, prepoznavanja Boje volje za naše ivljenje in popolnega zaupanja Bogu. Naj nas povsod spremlja priprošnja
naše nebeške Matere.
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September: VZGOJA
»Iz dobre šole rastejo boljši asi, iz slabe pa slabši. asi
so taki, kakršni so ljudje. Boljših ljudi pa ne bo, dokler ne
bo bolje vzgojenih otrok. asi bodo samo še hujši, dokler se ljudje ne poboljšajo. Napana vzgoja je slabih
asov mati. Slaba vzgoja je strašna jama, ki si jo sami
kopljemo.«
Prošnja: Molimo za starše, uitelje in vzgojitelje, ki si
prizadevajo za vzgojo otrok in mladine. Molimo, da
bo naša šola prostor, kjer bodo mladi ljudje rasli v
samostojne, zrele in odgovorne ljudi, ki bodo znali
iveti v veselju in hvalenosti za ivljenje.
Oktober: NARAVA, SVET
»Tebi, kršanska duša, je ves svet tempelj Boji. Ko vidiš
ljubo sonce, gledaš malo travico, slišiš škrjanka vrgoljenje – razveseli se, povzdigni roke in srce ter poveliaj
modrega Stvarnika! To je prva molitev – poastitev.«
Prošnja: Molimo za dro obudovanja vsega ustvarjenega in hvalenosti za podarjene darove narave!
Naj Gospod v nas prebudi ut odgovornosti za ohranjanje stvarstva tudi za naše potomce.
November: IVLJENJE
»Našega ivljenja aša je prazna, nepopisana knjiga, ki
nam jo je Bog dal, da bi jo z dobrimi deli popisali. Za
vsak dan je ena stran. Ni v naši moi prešteti pole v knjigi
ivljenja! To pa je v naši moi, da vsako stran popišemo
z dobrimi deli.«
Prošnja: Molimo, naj Gospod blagoslovi našo sedanjost in prihodnost, da bomo vsak trenutek iveli v
Boji milosti in prinašali ljubezen vsem, s katerimi
ivimo in jih sreujemo.

Izdala Nadškofija Maribor, november 2011
Založila Slomškova družba, d.o.o., Maribor

MOLIMO S SLOMŠKOM
Septembra prihodnje leto bo minilo 150 let od smrti velikega Slovenca blaenega Antona Martina Slomška. Ko
se ob tem jubileju oziramo nanj, vidimo, kako veliko vlogo
je imel v slovenski preteklosti in kako pomemben je tudi
za sedanjost ter prihodnost - kot vzornik in priprošnjik.
Zato elimo obujati in ohranjati spomin nanj, da bi iz vrednot, za katere se je toliko trudil, tudi mi iveli. Obenem pa
se z zaupanjem izroamo njegovi priprošnji v naših osebnih ter skupnih potrebah in molitvah. Nebeškega Oeta
ob tem prosimo, da njegovo svetost kmalu potrdi z enim
udeem in da bi bil Slomšek prištet med svetnike, kanoniziran.
Ob obletnici rojstva, 26. novembra 2011, zaenjamo jubilejno Slomškovo leto, ki ga bomo konali na isti dan prihodnje leto.
S priujoo zgibanko vabimo druine in posameznike, da
se pridruite molitvi za vrednote, za katere si je tudi Slomšek zelo prizadeval in molitvi za njegovo kanonizacijo.
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Primer za molitev ob posameznih vrednotah:
- preberemo Slomškovo misel za doloen mesec
- preberemo prošnjo, ki ji sledi
- zmolimo molitev za Slomškovo kanonizacijo
- zmolimo Oe naš ... Zdrava Marija ... Slava Oetu ...
Nebeški Oe! Blaeni škof Anton Martin Slomšek je
lu na poti našega kršanskega ivljenja. 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 bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo.
Blaeni škof Anton Martin Slomšek, prosi za nas!
Na njegovo priprošnjo nas usliši, ko te prosimo za ...
(lahko dodamo svoj namen).
Po Kristusu našem Gospodu.
December: VERA
»Kaj je kršanska vera? Dar Boji je, nadnaravna lu. Verovati, se pravi vse za resnico imeti, kar je Bog razodel,
apostoli uili in nam katoliška Cerkev verovati veli, naj
bo v sv. pismu zapisano ali od ust do ust izroeno.«
»Sveta vera bodi vam lu, materni jezik pa klju do zveliavne narodove omike.«
Prošnja: Molimo za trdno vero in zaupanje, da Bog
vodi naše ivljenje. Naj nas skozi vsakdanje skrbi
in obveznosti vodi njegova lu, da bi mogli ljudje
po nas prepoznavati njegovo ljubezen.
Januar: EDINOST
»Vabim vse mašnike in vernike, sinove in here ene in
ljubljene in ljubee Matere, celo dobrovoljne loene
brate in sestre … da naj bi se v duhu prave poninosti in
kršanske ljubezni z iskrenim in goreim srcem sklenili
z nami v moliti za zedinjene k Oetu ljubezni in usmiljenja, prav stanovitno in zaupno klicali, naj bi dneve alostne loitve skrajšal, led slepega rtenja raztopil na
soncu prave kršanske ljubezni in odmaknil od nas
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trdno steno loitve, saj smo vsi njegovi ljubljeni otroci in
sodedii Jezusa Kristusa.«
Prošnja: Molimo za ve hvalenosti za brate in sestre v veri. Naj nam Gospod odpre srce, da si bomo
prizadevali za edinost v naših druinah, upniji in
vseh drugih skupnostih, v katerih ivimo.
Februar: KULTURA (OMIKA)
»Skrbi za lepoto materine besede, naj cveti in rodi
lahtnega sadja omike!
Ljubi materin jezik po njegovi ceni! Pazi na jezik preprostega ljudstva, kjer je še pristna slovenšina
doma!«
Prošnja: Hvaleni smo vsem, ki so nam ohranili slovenšino skozi stoletja. Molimo, da bi se bolj zavedali vrednosti slovenske besede in kulture. Prosimo
za vse ustvarjalce, da bi nam odkrivali lepoto in
vrednost ivljenja.
Marec: DRUINA
»Vaš dom, vi, starši ljubi, naj bo za vaše otroke, ki so
lahtne mladike vinograda Kristusovega, prva šola, da
jih v kršanskem nauku skrbno pouujete in po
kršansko vzgajate. Dobra kršanska vzgoja otrok mi
najve na srcu lei. Po boljših ljudeh skrbimo za boljše
ase.«
Prošnja: Molimo za blagoslov naših druin! Naj
Gospod blagoslavlja oete, matere in otroke, da bo

vsaka druina prostor varnosti, zaupanja, rasti in
blagoslova za ivljenje. Molimo za vse tiste, ki si
elijo otrok, pa jih ne morejo imeti, in za vse tiste,
ki v druinah trpijo kakršno koli stisko.
April: VENOST
»Ves svet je lepo, bogato polje, na katerem lahko vsi za
dolgo venost anjemo. Vsak stan je boja njiva, ki jo je
Bog loveku v obdelovanje dal. Dobra dela pa so tisto
snopje, ki ga bomo neko ponesli v venost za plailo.«
Prošnja: Molimo za milost, da bi se zavedali darov
ivljenja in bili vedno pripravljeni na našo zadnjo
uro! Naj nebeški Oe sprejme k sebi naše drage
rajne brate in sestre.
Maj: CERKEV
»Bog hoe v sedanjih asih preskusiti, koliko naša vera
velja in hoe zaspane kristjane zbuditi. Ne smemo brez
skrbi dremati, ne kriem rok drati, ampak vsak naj v svojem stanu v dejanju in besedi pokae, da je pravoveren
katoliški kristjan. Naj pravijo posvetni ljudje, kar hoejo,
Kristus je to svojo Cerkev na skalo postavil, ne bodo je
premagale vse peklenske moi.«
Prošnja: Molimo, naj bo Cerkev znamenje Boje Ljubezni temu svetu in da bo vsak izmed nas imel Cerkev za svoj dom! Molimo za blagoslov vseh odgovornih za ivljenje Cerkve in za veje zavedanje,
da je vsak izmed nas njen dragoceni del.
Junij: DOMOVINA
»Tista deela, v kateri je bil kdo rojen, se imenuje rojstna
deela ali domovina. Vsakdo dobiva od svoje domovine
mnogotere in velike dobrote. Zato je svoji domai deeli
dolan hvalo, ljubezen in pomo.
Domovina je naša ljuba mati! Bodimo si med seboj
kakor dobri otroci in pomagajmo iz vseh moi k srei domovine in vsakega prebivalca!«

