Na priprošnjo svetega Roka nam
pomagaj zdržati v težavah in
preizkušnjah
Na priprošnjo svetega Roka nam
utrdi zaupanje v tvojo previdnost
Na priprošnjo svetega Roka nam daj
milost iskrenega kesanja
Na priprošnjo svetega Roka nam
podeli moč za spreobrnjenje
Na priprošnjo svetega Roka nas
navdihuj za dela ljubezni do bližnjih
Na priprošnjo svetega Roka naj
napredujemo v dobrem
Na priprošnjo svetega Roka naj
živimo dosledno krščansko življenje
Na priprošnjo svetega Roka nam
podeli srečno zadnjo uro
Na priprošnjo svetega Roka, Gospod,
milostno usliši naše prošnje

ROŽNI VENEC SVETEGA ROKA
zavetnika zoper kužne bolezni

Jezusovem vabilu molimo naprej: Oče
naš., Zdrava, Marija., Slava Očetu., potem
Rožni venec Božjega usmiljenja. Na
koncu pa še Vzklike Božjemu
usmiljenju.

Priloga Občestva april 2020
DEVETDNEVNICA BOŽJEGA USMILJENJA

Moli se kot običajni rožni venec
(Apostolska
vera,
očenaš,
3x
zdravamarija, 5 desetk), pri besedah
'tvojega telesa, Jezus' se doda:
-

Drugi dan: Jezus: »Danes mi pripelji
vse duhovnike, redovnike in redovnice.
Potopi jih v moje neskončno usmiljenje.
Dali so mi moč, da sem prenesel bridko
trpljenje. Po njih se bodo izlile reke mojega
usmiljenja na vse človeštvo.« (Sledijo
molitve kakor prvega dne.)

ki nam poživi vero
ki nam utrdi upanje
ki nam vžgi ljubezen

1. ki naj nam na priprošnjo svetega Roka
da spoznati naše grehe.

Tretji dan: Jezus: »Danes pripelji k
meni vse zveste in pobožne duše: potopi
jih v ocean mojega usmiljenja. Te duše
so me krepile na potu mojega trpljenja;
bile so kapljice tolažbe v morju bridkosti.«
(Sledijo molitve kakor prvega dne.)

2. ki naj nam na priprošnjo svetega Roka
podeli milost iskrenega kesanja.
3. ki naj nam na priprošnjo svetega Roka
pomaga ljubiti Boga in bližnje.
4. ki naj nas na priprošnjo svetega Roka
varuje kuge in vseh nalezljivih bolezni.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta,
– prizanesi nam, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta,
– usliši nas, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta,
– usmili se nas.

Četrti dan: Jezus: »Danes mi pripelji
tiste, ki me še ne poznajo in ne verujejo
vame. V svojem pregrenkem trpljenju sem
mislil nanje, a njihova prihodnja gorečnost
mi je tolažila srce. Potopi jih v morje
mojega usmiljenja.« (Sledijo molitve
kakor prvega dne.)

5. ki naj nas na priprošnjo svetega Roka
varuje nagle in neprevidene smrti.
MOLITEV ZA ZDRAVJE
V ČASU EPIDEMIJE

Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus nam je
s križem pokazal vrednost trpljenja.

Prosi za nas, Sveti Rok, naš mogočni
priprošnjik.
Da postanemo vredni obljub
Kristusovih.

Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.

Molimo.
Vsemogočni veči Bog. V svoji previdnosti
si nam svetega Roka dal za mogočnega
priprošnjika v hudih nalezljivih boleznih,
svojim vernim pa si v težkih trenutkih
zgodovine na njegovo priprošnjo vedno
delil tolažbo, pomoč in zdravje.
Pomagaj nam tudi zdaj, ko je ogroženo
zdravje in življenje številnih ljudi doma in
po svetu. Varuj nas in reši strahu pred
okužbo. Daj dovolj moči zdravstvenim
delavcem in vsem, ki skrbijo za bolnike.
Navdihuj nas, da bomo tudi mi sledili
zgledu svetega Roka in po svojih močeh
pomagali vsem, ki potrebujejo našo pomoč
in bližino. Naj zdravi na duši in telesu
nenehno slavimo tvojo dobroto.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Vsem zdravstvenim delavcem nakloni
moči in zdravja, da bodo vztrajali
v ljubezni do bolnikov; raziskovalcem pa,
da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni in se ti bomo
mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov
– prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni
– prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice
– prosite za nas.
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Povabljeni k molitvi DEVETDNEVNICE
BOŽJEGA USMILJENJA, ki jo lahko
molimo ob vsakem času, vendar je
posebno pomembno, če jo molimo od
velikega petka do bele nedelje, kot
pripravo
na
praznik
Božjega
usmiljenja.

Peti dan: Jezus: »Danes mi pripelji
nazaj duše tistih, ki so v krivi veri ali pa so
zavrgli resnico. Potopi jih v morje mojega
usmiljenja. V mojem pregrenkem
trpljenju so raztrgali moje telo in moje srce
- mojo Cerkev. Če se vrnejo v naročje
Cerkve bodo ozdravili moje rane in občutil
bom olajšanje svojih bolečin.« (Sledijo
molitve kakor prvega dne.)

Gospod je rekel s. Faustini: »Želim, da bi
devet dni vodila duše k izviru mojega
usmiljenja, da bi zajemale moč in olajšanje
ter vse milosti, ki jih potrebujejo v naporih
življenja, posebej ob smrtni uri. Vsak dan
privedi v moje Srce drugačno skupino duš
ter jo potopi v morje mojega usmiljenja.
Jaz pa bom vse te duše pripeljal v hišo
mojega Očeta. Vsak dan boš prosila
mojega Očeta po mojem bridkem trpljenju
milosti za te duše.« (Dn 1209)

Šesti dan: Jezus: »Danes pripelji k
meni krotke in ponižne duše in vsa otroška
srca. Potopi jih v moje usmiljenje. Postali
so podobni mojemu srcu in so me krepili v
bolečem smrtnem boju. Bili so kot angeli,
ki bedijo ob mojih oltarjih. Izlil bom nanje
slapove milosti, zakaj le ponižna srca,
katerim se popolnoma zaupam, morejo
sprejeti vse moje milosti.« (Sledijo molitve
kakor prvega dne.)

Prvi dan: Jezus: »Danes pripelji k
meni vse človeštvo, posebno vse grešnike
in jih potopi v ocean mojega usmiljenja.
S tem zmanjšuješ mojo bridkost nad
izgubljenimi dušami.« Kot odgovor temu

Sedmi dan: Jezus: »Posveti mi danes
vse, ki na poseben način častijo in slavijo
moje usmiljenje. Ti najbolj sodelujejo z
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mojim trpljenjem in so se najgloblje
potopili v mojega Duha. Tako so živa
podoba mojega usmiljenega srca. V
prihodnjem življenju bodo večno sijali v
čudovitem veličastvu in nihče od njih se ne
bo pogubil. Jaz sam jih pritegnem k
svojemu srcu ob uri, ko jih pokličem!«
(Sledijo molitve kakor prvega dne.)

Na koncu dodamo (trikrat):
Sveti Bog, sveti Močni, sveti
Nesmrtni, usmili se nas in vsega
sveta.
Jezus naroča: »Moli stalno ta rožni
venec, ki sem ti ga razodel. Kdor ga bo
molil mu bom podelil veliko usmiljenje že
v življenju, posebno pa ob smrti.«

Osmi dan: Jezus: »Danes pripelji k
meni duše v vicah in jih pogrezni v brezno
mojega usmiljenja, da bi reke moje krvi
ublažile njihovo trpljenje! Te siromašne
duše so mi drage, ko zadoščujejo Božji
pravičnosti. Lahko pomagate tem dušam
in jim olajšate trpljenje z odpustki in
žrtvami zadoščevanja, ko zajemate iz teh
zakladov, ki sem jih izročil svoji Cerkvi. O,
ko bi mogli videti njihovo trpljenje, bi jim
ves čas podarjali svoje molitve, da bi
odplačale dolg moji pravičnosti.« (Sledijo
molitve kakor prvega dne.)

VZKLIKI BOŽJEMU USMILJENJU

To niso litanije, temveč vzkliki Božjemu
usmiljenju. Jezus je razodel s. Faustini
veliko moč teh vzklikov.
Božja ljubezen je cvet – a usmiljenje sad.
Naj oseba, ki dvomi, bere te misli o
usmiljenju in naj začne zaupati.
Božje usmiljenje, ki izviraš iz
Očetovega naročja - vate
zaupam.
Božje usmiljenje, največja božja
lastnost,
Božje usmiljenje, nepojmljiva
skrivnost,
Božje usmiljenje, vrelec, ki izviraš iz
skrivnosti presvete Trojice,
Božje usmiljenje, nedoumljivo
vsakršnemu, tako angelskemu
kakor človeškemu razumu,
Božje usmiljenje, iz katerega izvira
vsakršno življenje in sreča,
Božje usmiljenje, višje od nebes,
Božje usmiljenje, vir čudežev in
skrivnosti,
Božje usmiljenje, ki objemaš vse vesolje,
Božje usmiljenje, ki si prišlo na svet v
osebi učlovečene Besede,
Božje usmiljenje, ki si priteklo iz
odprte rane Jezusovega Srca,
Božje usmiljenje, ki si za nas
vsebovano v Jezusovem Srcu,
posebej za grešnike,
Božje usmiljenje, nedoumljivo v
ustanovitvi svete evharistije,
Božje usmiljenje, v ustanovitvi svete
Cerkve,
Božje usmiljenje, v zakramentu
svetega krsta,
Božje usmiljenje, v našem opravičenju
po Jezusu Kristusu,

Deveti dan: Jezus: »Danes pripelji k
meni mlačne duše in jih potopi v morje
mojega usmiljenja. Te duše zadajajo
mojemu srcu najbolj boleče rane; v vrtu
Getsemani pa so me najbolj razžalostile in
iztrgale iz mojega srca krik: ''Oče, če hočeš,
daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne
moja volja, ampak tvoja naj se zgodi''(Lk
22;42). Zanje je moje usmiljenje edina
rešitev!'' (Sledijo molitve kakor prvega
dne.)
ROŽNI VENEC BOŽJEGA USMILJENJA

Na rožni venec molimo: Na prvih treh
jagodah: Oče naš., Zdrava, Marija.,
Vera.
Pri vseh petih desetkah molimo.
a) Pri velikih jagodah:
Večni Oče, darujem Ti telo in kri,
dušo in božanstvo tvojega
preljubega Sina, našega Gospoda
Jezusa Kristusa, v spravo za naše
grehe in za grehe vsega sveta.
b) Pri malih jagodah (desetkrat):
Po njegovem prebridkem trpljenju,
usmili se nas in vsega sveta.
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Božje usmiljenje, ki nas spremljaš
skozi vse naše življenje,
Božje usmiljenje, ki nas posebej
objemaš v smrtni uri,
Božje usmiljenje, ki nam podarjaš
večno življenje,
Božje usmiljenje, ki nas spremljaš v
vsakem trenutku našega življenja,
Božje usmiljenje, ki nas varuješ pred
peklenskim ognjem,
Božje usmiljenje, v spreobrnjenju
najtrdovratnejših grešnikov,
Božje usmiljenje, začudenje za angele,
nepojmljivo za svetnike,
Božje usmiljenje, nedoumljivo v vseh
božjih skrivnostih,
Božje usmiljenje, ki nas dvigaš iz vsake
naše revščine,
Božje usmiljenje, vir naše sreče in
veselja,
Božje usmiljenje, ki nas kličeš iz niča v
bivanje,
Božje usmiljenje, ki zaobjemaš vsa dela
svojih rok,
Božje usmiljenje, krona vseh božjih
del,
Božje usmiljenje, v katero smo vsi
potopljeni,
Božje usmiljenje, osrečujoča tolažba za
potrta srca,
Božje usmiljenje, edino upanje
obupanih duš,
Božje usmiljenje, počitek src,
spokojnost sredi nemira,
Božje usmiljenje, radost in zanos
svetih duš,
Božje usmiljenje, ki prebujaš upanje
proti upanju,
Večni Bog, čigar usmiljenje je
nedoumljivo in čigar zakladi dobrotljivosti
neizčrpni, milostno poglej na nas in
pomnoži v nas svoje usmiljenje, da v težkih
trenutkih ne bomo obupavali in ne
izgubljali poguma, marveč se z velikim
zaupanjem izročili tvoji sveti volji, ki je
ljubezen in usmiljenje samo (Dn 950). Po
našem Gospodu Jezusu Kristusu, Kralju
usmiljenja, ki s teboj in s Svetim Duhom
izkazuje usmiljenje vekomaj. Amen.

LITANIJE SVETEGA ROKA
zavetnika zoper kužne bolezni

Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.
Gospod, usmili se.
Kristus, sliši nas.
Kristus, usliši nas.
Bog Oče nebeški – usmili se nas.
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog
Sveta Marija – prosi za nas.
Sveta Jožef
Sveti I. (ime zavetnika)
zavetnik naše župnije
Sveti Rok, veliki Božji prijatelj
Sveti Rok, zvesti Jezusov posnemovalec
Sveti Rok, zgled evangeljske čistosti
Sveti Rok, ljubitelj evangeljskega
uboštva
Sveti Rok, vzor evangeljske pokorščine
Sveti Rok, dosleden v krepostih
Sveti Rok, pribežališče bolnikov
Sveti Rok, moč slabotnih
Sveti Rok, zdravnik kužnih bolnikov
Sveti Rok, opora zdravstvenim delavcem
Sveti Rok, vzornik krepostnega življenja
Sveti Rok, zgled ljubezni do bližnjih
Sveti Rok, navdih zdravstvenim
delavcem
Sveti Rok, rešitelj v času kuge in drugih
nalezljivih bolezni
Sveti Rok, obramba ob izbruhu
epidemije hudih bolezni
Sveti Rok, naš mogočni priprošnjik
Sveti Rok, tolažba umirajočim
Mi grešniki - prosimo te usliši nas.
Na priprošnjo svetega Roka,
Gospod, usliši naše zaupne molitve
Na priprošnjo svetega Roka nas varuj
nalezljivih bolezni
Na priprošnjo svetega Roka nam daj
zdravilo za dušo in telo
Na priprošnjo svetega Roka nam
bodi tolažba v naših stiskah
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