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Molitveni namen: 

Za slovenske duhovnike 

  



 

 

 
 

  



 

 

 
 

Litanije vseh svetnikov. 

 

Gospod, usmili se nas! 

Kristus, usmili se nas! 

Gospod, usmili se nas! 

 

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 Mati Božja, 

Sveta devic Devica, 

 

Sveti Mihael, 

Sveti Gabriel, 

Sveti Rafael, 

Vsi sveti angeli in 
nadangeli, – prosite za nas! 

Vse svete vrste zveličanih 
duhov, 

 

Sveti Janez Krstnik, 

Sveti Jožef, 

Vsi sveti očaki in preroki, 

 

Sveti Peter,  

Sveti Pavel, 

Sveti Andrej, 

Sveti Jakob,  

Sveti Janez, 

Sveti Tomaž, 

Sveti Jakob, 

Sveti Filip, 

Sveti Jernej,  

Sveti Matej,  

Sveti Simon, 

Sveti Tadej, 



 

 

 
 

Sveti Matija, 

Sveti Barnaba, 

Sveti Luka, 

Sveti Marko, 

Vsi sveti apostoli in 
evangelisti, 

Vsi sveti učenci 
Gospodovi, 

Vsi sveti nedolžni otroci, 

 

Sveti Štefan, 

Sveti Lavrencij, 

Sveti Vincencij, 

Sveti Fabijan in 
Sebastijan, – prosita za nas! 

Sveti Janez in Pavel, 

Sveta Kozma in Damijan, 

Sveta Gervazij in Protazij, 

Vsi sveti mučenci, 

Sveti Silvester, 

Sveti Gregorij, 

Sveti Ambrozij, 

Sveti Avguštin, 

Sveti Hieronim, 

Sveti Martin, 

Sveti Nikolaj, 

Vsi sveti škofje in 
spoznavalci, 

Vsi sveti učeniki, 

 

Sveti Anton, 

Sveti Benedikt, 

Sveti Bernard, 

Sveti Dominik, 

Sveti Frančišek, 

Vsi sveti mašniki in leviti, 

Vsi sveti menihi in 
puščavniki, 

 

Sveta Marija Magdalena, 

Sveta Agata, 

Sveta Lucija, 

Sveta Neža, 

Sveta Cecilija, 

Sveta Katarina, 

Sveta Anastazija, 

Vse svete device in 
vdove, 



 

 

 
 

Vsi svetniki in svetnice 
božje, 

 

Bodi nam milostljiv, – 
prizanesi nam o Gospod! 

Bodi nam milostljiv, – 
usliši nas o Gospod! 

 

Vsega hudega, – reši nas o 
Gospod! 

Vsega greha, 

Nagle in neprevidene 
smrti, 

Skušnjav hudičevih, 

Jeze, sovražtva in vse 
hude volje, 

Duha nečistosti, 

Treska in hudega 
vremena, 

Šibe potresa, 

Kuge, lakote in vojske, 

Večne smrti, 

Po skrivnosti svojega 
svetega učlovečenja, 

Po svojem prihodu, 

Po svojem rojstvu, 

Po svojem krstu in 
svetem postu, 

Po svojem križu in 
trpljenju, 

Po svoji smrti in svojem 
pokopu, 

Po svojem svetem 
vstajenju, 

Po svojem čudežnem 
vnebohodu, 

Po prihodu tolažnika 
Svetega Duha, 

Na dan sodbe, 

 

Mi grešniki, – prosimo te 
sliši nas! 

Prizanesi nam, 

Odpusti nam, 

Pripelji nas k pravi 
pokori, 

Vladaj in ohrani svojo 
sveto Cerkev, 

Ohrani apostolskega 
pastirja in vse cerkvene 
stanove v svoji sveti veri, 

Ponižaj sovražnike svete 
Cerkve, 



 

 

 
 

Daj krščanskim kraljem in 
oblastnikom mir in pravo 
soglasje, 

Daj vsemu krščanskemu 
ljudstvu mir in edinost, 

Vrni vse, ki so v zmoti, v 
edinost Cerkve in privedi 
vse, ki so v neveri, v 
svetlobo evangelija, 

Potrdi in ohrani nas vse v 
svoji sveti službi, 

Povzdigni nas vse v svoji 
sveti službi, 

Povzdigni naše misli k 
nebeškim željam, 

Povrni vsem našim 
dobrotnikom z večnimi 
darovi, 

Reši naše duše in naših 
bratov, sorodnikov in 
dobrotnikov večnega 
pogubljenja, 

Daj in ohrani sad zemlje, 

Daj vsem vernim dušam 
večni pokoj, 

Usliši nas, 

Sin božji, 

 

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! 

 

Kristus, sliši nas! 

Kristus, usliši nas! 

 

Gospod, usmili se nas! 

Kristus, usmili se nas! 

Gospod, usmili se nas! 

 

Oče naš ... (Dalje tiho.) 

V. In ne vpelji nas v skušnjavo. 

O. Temveč reši nas hudega. 



 

 

 
 

Psalm 69. 
 

O Bog, pridi mi na pomoč;* 

 Gospod, hiti mi pomagat. 

Osramočeni naj bodo in naj se sramujejo,* 

 kateri mi strežejo po življenju. 

Zavrnejo naj se in sram jih bodi,* 

 kateri mi hudo želé. 

Zavrnejo naj se hitro osramočeni,* 

 kateri se mi posmehujejo. 

Radujejo in veselé naj se v tebi vsi, kateri te iščejo;* 

in kateri ljubijo tvoje odrešenje, naj vedno govoré: 
Hvaljen bodi, Gospod! 

Jaz sem revež in siromak,* 

 Bog pomagaj mi. 

Moj pomočnik in moj odrešenik si ti,* 

 Gospod nikar se ne múdi! 

Čast bodi Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,* 

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in 
vekomaj. Amen. 



 

 

 
 

V. Pomagaj svojim služabnikom. 

O. Ki v tebe zaupajo. 

V. Bodi nam, Gospod, močen stolp. 

O. Pred sovražnikom. 

V. Nič naj ne opravi sovražnik pri nas. 

O. In sin krivice naj se ne loti škodovati. 

V. Gospod, ne ravnaj z nami po naših grehih. 

O. In ne povračuj nam po naših hudobijah. 

V. Milomo za našega papeža I. 

O. Ohrani ga, Gospod, poživljaj in osrečuj ga na 
zemlji, in ne daj ga v roke njegovih sovražnikov. 

V. Molimo za našega škofa I. 

O. Gospod, ohrani in varuj ga vsega hudega. 

V. Molimo za svoje dobrotnike. 

O. Povrni milostno, Gospod, vsem, ki nam zavoljo 
tvojega imena kaj dobrega storé, z večnim 
življenjem. 

V. Molimo za verne duše v vicah, 

O. Gospod daj jim večni mir in pokoj, in večna luč 
naj jim sveti. 

 



 

 

 
 

V. Naj počivajo v miru. 

O. Amen. 

V. Molimo za svoje brate, katerih ni tukaj. 

O. Pomagaj svojim služabnikom, ki v tebe zaupajo. 

V. Pošlji jim, Gospod, pomoč iz svetišča. 

O. In varuj jih s Siona. 

V. Gospod, usliši mojo molitev. 

O. In moje klicanje naj pride k tebi. 

 

Molimo. 
 

O Bog, ki ti je lastno, da vedno usmiljeno skazuješ in 
prizanašaš, sprejmi naše prošnje, naj nas in vse tvoje 
služabnike, ketere veže grehov veriga, milostno odveže 
tvoje dobrotno usmiljenje. 

Usliši, prosimo, Gospod, naše ponižne prošnje in 
odpusti nam grehe, ki se ti jih obtožimo, da nam z 
odpuščanjem vred dobrotljivo mir podeliš.  

Skaži nam milostno, Gospod, svoje neizrekljivo 
usmiljenje, da nas vseh grehov odvežeš, in kazni, ki jih 
za nje zaslužimo, rešiš. 



 

 

 
 

O Bog, ki te greh razžali in pokora potolaži, ozri se 
milostno na molitev svojega ljudstva, ki te ponižno 
prosi; in odvrni šibe svoje jeze, ki jih za grehe 
zaslužimo. 

Vsemogočni večni Bog, usmili se svojega služabnika, 
našega papeža I., in vodi ga v svojem usmiljenju po 
poti večnega življenja, da bo, kar je tebi prijetno, s 
tvojo pomočjo želel in z vso močjo izvrševal. 

O Bog, pastir in vladar vseh vernih, glej milostljivo na 
svojega služabnika, našega škofa I., ki si ga za pastirja 
naši škofiji postavil; podeli mu, da bo tistim, črez 
katere je postavljen, z besedo in dejanjem koristil in 
tako s čredo, ki mu je izročena, dosegel večno 
življenje. 

O Bog, ki od tebe izhajajo svete želje, dobre misli in 
pravična dela, daj svojim služabnikom tak mir, ki ga 
svet ne more dati, da bodo naša srca tvojim zapovedim 
vdana, in da bodo časi po zatrtem strahu pred 
sovražniki s tvojo pomočjo varni in mirni. 

Užgi, Gospod, naša srca z ognjem Svetega Duha, da ti 
bomo s čistim telesom služili in z neomadeževanim 
srcem dopadli. 

O Bog, Stvarnik in Odrešenik vseh vernih, podeli 
dušam svojih služabnikov in služabnic odpuščanje 
vseh grehov, da usmiljenje, ki so ga vedno želele, s 
pobožnimi prošnjami dosežejo. 

Začni, prosimo, Gospod naša dejanja s svojim 
navdihovanjem in spremljaj jih s svojo pomočjo, da se 



 

 

 
 

vse naše molitve in vsa naša dela vselej po tebi začnó 
in po tebi začeta končajo. 

Vsemogočni večni Bog, ki gospoduješ nad živimi in 
mrtvimi in se usmiliš vseh, o katerih veš, da bodo tvoji 
po veri in dobrih delih, ponižno te prosimo, naj vsi, za 
katere smo se namenili moliti, ki še živé ali pa so se od 
sveta ločili, po prošnjah vseh tvojih svetnikov iz 
usmiljenja tvoje dobrote odpuščanje vseh grehov 
dosežejo. Po Gospodu našem, Jezusu Kristusu, tvojem 
Sinu, ki s teboj živi in kraljuje v edinosti Svetega 
Duha, Bog od vekomaj do vekomaj. 

O. Amen. 

 

( V. Gospod z vami. 

O. In s tvojim duhom. ) 

V. Vsemogočni in usmiljeni Bog naj nas usliši. 

O. Amen. 

V. In vernih duše naj po milosti božji počivajo v miru. 

O. Amen. 

 

Oče naš. Zdrava, Marija. (Trikrat.) Čast bodi.  

 



 

 

 
 

Sveti Rožni venec. 
 

Molimo žalostni del Svetega Rožnega venca. 

Oče naš. 

Zdrava Marija. (10-krat.) 

 ki je za nas krvavi pot potil; 

ki je za nas bičan bil; 

ki je za nas s trnjem kronan bil; 

ki je za nas težki križ nesel; 

ki je za nas križan bil; 

Slava Očetu. 

O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega 
ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so 
najbolj potrebne tvojega usmiljenja. 

 

Na koncu dodamo eno 10-ko z namenom: 

Naj bo vsem slovenskim duhovnikom, škof Vovk 
zgled in priprošnjik v neomajni veri v Troedinega 
Boga in zaupanju Vanj. Naj bodo trdni in močni 
branitelji katoliškega nauka. 

  



 

 

 
 

 

Molitev k Božjemu služabniku 

ANTONU VOVKU 
 

O Bog, v škofu Antonu Vovku si dal 
svojemu ljudstvu dobrega pastirja in 
pogumnega pričevalca za vero v času 

preizkušnje. 

Prosimo te, poveličaj ga pred vesoljno 
Cerkvijo, da bo pred nami še močneje 

zablestel njegov zgled in bosta po njem rasla 
naša vera v tvojo očetovsko Previdnost in 
zaupanje v Marijino materinsko varstvo. 

Po Kristusu, našem Gospodu. 

Amen. 
  



 

 

 
 

 

 

»Tako ljubim Cerkev, da bi se dal še 
enkrat sežgati.« 

 

Božji služabnik, Anton Vovk 


